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Vážení občané!

Stavební práce se pomalu chýlí ke konci. Vydržte ten nepořádek, prach, bláto...ještě několik 
dnů, potom se už budeme připravovat na zimu a stavební práce utichnou. Určitě ale i největší
pesimisté uznají, že centrum obce Koštice bude upravené a zrenovované! Těšme se...

    

 

Společenská kronika
                            V měsíci říjnu významné životní jubileum oslavují:
                                                                                      paní Naděžda Pletichová – 70 let 
                                                                                      paní Zdenka Hencová – 79 let
                                                                                      pan Miroslav Kraus – 81 let

              

                                                                              Blahopřejeme!
     

     S velkým smutkem oznamujeme, že v uplynulých dnech zemřely paní Marie Matouchová,

Helena Basovová a Květuše Koutníková.

                                                      Upřímnou soustrast!
 

 

      Setkánídůchodců
 V pátek 16.října se uskuteční setkání důchodců od 15 hodin na sále Kulturního domu v Košticích. 
Zájemci mají poslední možnost se přihlásit na OÚ do středy 14.10.09. Stejně jako v minulém roce 
bude účastníkům z Vojnic a Vojniček zajištěna doprava, jen je zapotřebí nahlásit své jméno paní 
Zelinkové (tel.: 415 693021). Přijde si popovídat se svými přáteli! Hudba, občerstvení a jedno malé
překvapení zajištěno :)!
 

         Charitativní sbírka
Ve dnech 28. a 29. října proběhne charitativní sbírka oblečení, obuvi, hraček, nádobí...Prosíme 
Vás, abyste věci přinesli v pevných pytlích nebo krabicích. Vše budeme později převážet do 
lovosické charity. Je nutné, aby věci byly čisté, neroztrhané, funkční. (Staré nevhodné oblečení 
můžete odevzdávat ve sběrném dvoře.) Věci, které chcete darovat potřebným, se budou vybírat 
vždy od 15 do 17 hodin na sále Kulturního domu v Košticích. Děkujeme.
 

      Brigáda v parku
V neděli dopoledne se konala v parku v Košticích brigáda. Cílem bylo připravit památník padlých 
na rekonstrukci (bouralo se cihlové oplocení), došlo k průřezu zeleně a také se začaly připravovat 
okrasné pěšiny. Za pomoc děkujeme p.Jarošovi st., p. Horálkovi, p. R. Špiclovi, p.Jarošovi, p. 
Vlasákovi, paní Pášové, paní Jarošové a paní Skalské. Speciálně musíme poděkovat také partě 



mladých, kteří se nebáli práce a velice ochotně se zapojili do práce – byli to: Jan Kubáč, Jakub 
Hoblík, Dominik Formánek, Jakub Jaroš, David Jaroš a Michal Skalský. Toho, že nám jdete 
pomoci, si nesmírně vážíme a pokud se do práce zapojí mladí, je pocit z vykonané práce ještě 
lepší. Pořád říkame, jak jsou ti mladí líní, že je zajímá jen počítač....a ono to není tak úplně 
pravda! Děkujeme všem pomocníkům. Další brigáda bude v sobotu 17.10. od 9 hodin. Přijďte nám
také pomoci, budete vítáni!
 

      Ohlédnutí za Svatováclavským posvícením v Želevicích

 V neděli 27. září se v Želevicích uskutečnilo Svatováclavské posvícení. Celé odpoledne se mohli 
zájemci účastnit soutěží, poslechnout si písničky, zatancovat si, jen tak si popovídat se známými 
nebo se podívat na "živý obraz" či chcete-li scénku o vzniku obce (který se setkal s velkým 
ohlasem!) a několik dalších pseudohistorických vystoupení. Diváci na konci výše zmíněné scénky, 
předvedené skupinou Tepelgurth, sami rozhodli, který z možných výkladů vzniku názvu Želevice je
pravdivý. Ač to může znít neuvěřitelně, zvítězila verze, podle níž se kdysi u Ohře usadila a vesnici 
založila skupina sedláků. Rytíř Košek Koštický z Koštic, zakladatel Kotic a majitel zdejších 
pozemků, chtěl novou ves nějak pojmenovat. Zeptal se tedy jednoho sedláka, co tam mají 
zvláštního či jiného. Sedlák pravil, že tam jednou viděli lvici. Rytíř mu nerozuměl, chtěl to tedy 
zopakovat. Nato sedlák zahulákal: "Že lvice tu byla, povídám!" Košek se zaradoval a pojmenoval 
ves Želvice.

     Starosta obce pan Vlasák a místostarosta obce pan Jaroš také na této akci předali ocenění 
Renatě Hoblíkové a Jiřímu Ročkovi za poskytnutí první pomoci svému kamarádovi. Ve 
večerních hodinách vystřídali taneční hudbu manželé Mísařovi z Vojniček se svými kytarami a 
harmonikami. Celá akce se povedla, už se těšíme na příští Svatováclavské posvícení v Želevicích.

      Těsně před Želevickým posvícením byla také opravena místní kaplička - zvonička: byla 
vyspravena venkovní omítka, došlo k novému nátěru venkovních stěn a k oplechování střechy. 
Významnou měrou se na opravách podílel pan Kalita, za což mu děkujeme. O výzdobu a úklid se 
již tradičně postaraly paní Landová a Kalachová - i jim patří poděkování. 
K velkým úpravám prostředí došlo také v prostoru před želevickou hospodou.

      Socha sv. Jana Nepomuckého

V těchto dnech byla dokončena úprava okolí významné koštické kulturní památky - sochy sv. Jana
Nepomuckého. Samotná socha byla zrestaurována v loňském roce za podpory Ministerstva 
kultury ČR, úprava okolí se prováděla nyní - za podpory Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR. Podívejte se a porovnejte nedávnou minulost s přítomností.

    Vojnická petice
Na jaře sepsali občané Vojnic petici, ve které upozorňovali na velký nárůst kamionové dopravy v 
obci, na praskající domy a poničenou silnici, na zvýšené nebezpečí úrazu, protože obec není na 
takové množství nákladních aut připravena. Na petici dlouho nikdo ze zodpovědných úředníků 
kraje nereagoval, a tak po osobní návštěvě starosty přišla odpověď...nikdo prý nemůže zakázat 
kamionům zde jezdit, vše je v souladu se zákonem. Silnice středem obce je normální silnicí, na 
které není nijak omezený pohyb. Bohužel tedy, petice neměla výsledek, ve který jsme doufali. Po 
tomto rozhodnutí jsme podali žádost o finanční podporu z Fondu hejtmanky kraje na vybudování 
chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení v této obci. Zatím čekáme na výsledek...   

      Park ve Vojničkách

http://tepelgurht.tk/
http://www.mesta.obce.cz/kostice/vismo/dokumenty2.asp?id_org=7098&id=25151&p1=1699


V parku ve Vojničkách se začalo s úpravou oplocení okolo místního parku. Zároveň se bude 
upravovat dlažba v autobusové zastávce a okolí. V nejbližších dnech bude poražen kaštan u 
zvoničky, který je z velké většiny dutý a tedy nebezpečný svému okolí. Po dokončení těchto úprav 
se sejdeme na společné brigádě při úpravě parku a výsadbě nové zeleně.
 

Nepřehlédněte
·        SDH Koštice Vás zve na podvečerní setkání dne 27.10.2009 na ostrově, kde dojde 

k pálení Vatry jako vzpomínky na historické tradiční prvorepublikové vatry. Čas bude 
upřesněn.

·         Nad divadelní představení Carmen odjíždíme v pátek 6. 11. v 16.15 z Vojniček, 
následně Vojnic a v 16.30 hod od budovy OÚ v Košticích. Přihlášení zájemci mohou 
zaplatit vstupenku + dopravu u paní Zelinkové do 25.10.09. Pokud dojde k uvonění 
místa na toto představení, oslovíme přihlášené náhradníky.

·        Opět se rozběhlo cvičení žen – vždy v neděli od 17 hodin na sále Kulturního domu v 
Košticích, cvičení vede paní L. Hellerová.

·        ZŠ a MŠ v Košticích se přihlásila do souteže ve sběru papíru.Pokud chcete škole 
pomoci, odevzdávejte svázaný starý papír buď přímo ve škole, nebo ho odneste k 
Zajíčkům.

·        Výtvarný kroužek, který povede paní Mikulová – ředitelka školy, bude každý druhý 
týden ve středu. Kroužek je určen pro starší děti, které už nenavštěvují místní ZŠ. První 
schůzka se koná ve středu 4.11. od 15 hodin, zde se zájemci dozvědí bližší informace.

·        Dílna p.Hoblíkové (zdobení triček, tašek...) se koná dne 31.10.09 od 15 hodin. Vše 
bude upřesněno místním rozhlasem a na plakátech.

·        V měsíci listopadu se bude konat již tradičně Den X (měli jsme už Den s jablkem, Den
s pomazánkou...), nyní na nás čekají zajímavosti z brambor. Zveme Vás na Bramborový
den – bližší informace na plakátech a v místním rozhlase.

·        V měsíci listopadu připraví pro zájemce výtvarnou dílnu také paní Mikulová – ředitelka
školy. Tato dílna bude zaměřena na keramiku, máme se tedy na co těšít :)!
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