Koštický zpravodaj č. 11 a 12/2017

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – listopad + prosinec 2017

Vážení občané!
Je čas adventu, blíží se Vánoce, všude svítí vánoční výzdoba, některé z nás přepadá nostalgie
(další rok za námi), někteří jsou naštvaní, protože mají pocit, že nic nestíhají, a ostatní se těší…na
rodinná setkání, na pohodu, na volné dny, na ježíška, na vše J!
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, velkolepé silvestrovské oslavy a hodně
zdraví a štěstí v příštím roce!

Společenská kronika
V měsíci listopadu významné životní jubileum oslavili:
paní Venuška Nováková – 76 let
paní Jaroslava Mrňáková – 84 let
pan Karel Prosný – 81 let

V měsíci prosinci významné životní jubileum oslavili:
paní Vlasta Kredbová – 79 let
paní Uta Karfíková – 78 let
paní Věra Peterková – 78 let
pan Miroslav Šafránek – 65 let
paní Růžena Šalounová – 75 let
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřeli pan Antonín Karfík ve věku 81 let a pan Václav Kalita ve věku
77 let.
Čest jejich památce!

Adventní víkend
První adventní neděli předcházela sobota, kdy se postupně v obcích Vojničky, Vojnice a
Želevice rozsvítila vánoční výzdoba. Děti zpívaly koledy, hospodyňky přinesly něco malého na
ochutnání, starosta rozléval zájemcům vánoční voňavý punč, rozsvítily se vánoční stromy (v
Želevicích i soby J!) – prostě vše, jak má být. Velký počet lidí se sešel již tradičně v Želevicích,
všichni chtěli vidět nádherný ohňostroj!
V neděli 3. prosince - tedy první adventní neděli jsme se sešli odpoledne na sále KD
v Košticích, abychom prožili společně program připravený pro tuto chvíli. Děti zopakovaly pohádku
Láska rohatá, zazpívaly nacvičené koledy a sehrály stínohru o koloběhu lidského života.

Následovala vernisáž výstavy loutek, výstava prací dětí ZŠ a MŠ Koštice, byl vystaven obecní
betlém i mechanický betlém a vánoční strom pana Jaroše. Zájemci si vyzkoušeli různé výtvarné
dílny a samozřejmě mohli také ochutnat připravené občerstvení (vánoční štola, punč, svařené
víno). Dvě hodiny programu rychle uběhly a účastníci akce se přesunuli k obecnímu úřadu na
rozsvícení stromu.
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Nepřehlédněte
V sobotu 11. listopadu 2017 se uskutečnil další ročník kulinářské ochutnávky – tentokrát ve
znamení jídel s tvarohem. Panovala dobrá nálada, a tak zájemci ochutnali nejen výborná (sladká i
slaná) tvarohová jídla, ale zároveň si také popovídali a připravili téma příštího setkání, kterým je
„nejoblíbenější jídlo naší rodiny“. Máte tedy celý rok na přípravu a vyzkoušení svých specialit J!
Ve čtvrtek 30. listopadu odehrály děti svoji premiéru pohádky Láska rohatá. Pohádku nacvičilo
16 dětí, které také tančily a některé i zpívaly. Bylo na co se dívat J! Hned druhý den s tímto
programem navštívily také Domov seniorů v Libochovicích, kde se moc líbily – prý mají příští rok
určitě přijít znovu! Děkujeme všem dětem i jejich rodičům za mimořádně zodpovědný přístup ke
zkouškám a učení se textu.
Zájezd na adventní trhy do německé Míšně se uskutečnil v sobotu 9. prosince 2017.
V sobotu 9. prosince 2017 se také uskutečnila Poslední leč mysliveckého sdružení Žejdlička.
Od počátku prosince byl zprovozněn informační systém obce – přihlášeným občanům by tedy
měly být zasílány na uvedený mail či uvedené telefonní číslo hlášené informace. Pokud se někdo
zaregistroval a přesto informace nedostává, kontaktujte prosím na obecním úřadě paní
Mikovcovou. Děkujeme.
V úterý 19.12.2017 vás zveme na jednání Zastupitelstva obce Koštice – 19 hodin v knihovně.
Sběrný dvůr bude otevřen….
V sobotu 16. prosince od 16 hodin se v knihovně v Košticích uskuteční křest knihy Sláma
v botách, kterou napsala lounská bloggerka Veronika Kučerová. A o čem kniha je? Veronika
jednoho dne zjistí, že hlavní položku napnutého rodinného rozpočtu představují výdaje za
biopotraviny. A tak začne jednat. Zakoupí rýč a gumáky a začne zúrodňovat ladem ležící pozemek
manželovy babičky na vsi. Vypěstovat pro rodinu kedlubny a brokolice se však ukáže těžší, než si
městská vysokoškolačka myslela. Podaří se jí naplnit sklep zaručeně ekologickou úrodou? A jak
její nový koníček zasáhne do života celé rodiny? Slzy smíchu i dojetí zaručeny! Prostě…Když
blondýna začne biofarmařit!
(Veronika Kučerová je vlastně místní občankou, patří do rodiny Kredbových – přijďte!)
Ve všech našich obcích došlo k výměně svítidel, v obci Vojnice také k výměně stožárů
veřejného osvětlení. Ještě se postupně vychytávají nedostatky, ale už by nemělo docházet
k delšímu výpadku. Děkujeme za trpělivost při stavebních pracech!
Zveme vás také na vánoční koncert, který se uskuteční v pátek 22. prosince od 17 hodin
v kostele v Košticích. Účinkovat bude smíšený pěvecký sbor melodie z Libochovic.

Informační schůzka k výstavbě kanalizace
V pondělí 18. prosince od 17.30 na sále KD v Košticích se uskuteční informační schůzka
k výstavbě kanalizace a čističky vod. Obec připravuje ve spolupráci s firmou …. podklady pro
podání žádosti na Ministerstvo životního prostředí ČR a chce informovat občany o záležitostech
spojených s touto velkou investiční akcí.

Přehled nejbližších akcí:
18. prosince
informační schůzka ke kanalizaci
22. prosince
vánoční koncert Koštice
(smíšený sbor Melodie Libochovice)

sál KD
kostel

17.30
17 hodin

24. prosince

kostel

22 hodin

30. prosince
31. prosince
31. prosince
hodin

večerní zpívání v Košticích
(setkání občanů)
J. J. Ryba mše Hej, mistře
silvestrovský fotbálek
silvestrovský ohňostroj

klášter Doksany
multifunkční sportoviště
před obecním úřadem

13 hodin
19

