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K O Š T I C K Ý              Z P R A V O D A J
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – prosinec 2016

 

Vážení občané!

Jménem svým i jménem všech zastupitelů obce Koštice Vám přeji do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů! Pevně věřím, že rok 2017 bude rokem klidným a úspěšným!

                                                                                                            Jaroslav Vlasák

 

Společenská kronika   
 
V měsíci prosinci významné životní jubileum oslavili:       
                                                                         Paní Vlasta Kredbová- 78 let
                                                                          paní Věra Krausová – 84 let
                                                                          paní Uta Karfíková – 77 let  
                                                                          paní Věra Peterková – 77 let
                                                       Blahopřejme!
 
V uplynulých dnech se narodil panu Romanu Mirgovi a slečně Lucii Dolejší syn Samuel Mirga
panu Janu a Lucii Piňosovým se narodila dcera Alice Piňosová a slečně Kateřině Valterové 
syn
Oliver Hrošek.
                                                      Blahopřejme!

 
 
              V uplynulých dnech zemřely paní Eliška Ryšlinková ve věku 79 let.
              a paní Václava Doutnáčová -  Jägerová ve věku 61 let.

Čest jejich památce!
       

Advent

     Na první adventní víkend byl připraven program ve všech našich obcích. V sobotu se postupně
rozsvítila vánoční výzdoba ve Vojničkách, Vojnicích a Želevicích, kde advent vyvrcholil nádherným
ohňostrojem (daroval pan Zbyněk Kunst).

     V neděli jsme mohli vidět na sále KD v Košticích krásné představení Ledové království v podání
libochovické divadelní školy (z Koštic účinkovala Adélka Vlčková), potom zazpívaly koštické děti
několik  koled  a  následovalo  otevření  Vánoční  výstavy  –  tentokrát  na  téma  „České  Vánoce
v Košticích“. Kromě malých betlémů byl k vidění také mechanický betlém pana Jaroše a otočný
strom, který vévodil celému sálu. Hlavním vrcholem výstavy byly ale panely s fotografiemi domů a
zákoutí z našich obcí. Paní Irena Hellerová použila historické fotografie (od r. 1890), které doplnila
fotografiemi stejných míst ze současné doby. Zároveň byly vystaveny fotografie o slavení Vánoc
ve starých Košticích.

     Mezi další zajímavosti vánoční výstavy patřila výstava dětských prací  ZŠ a MŠ Koštice, ukázka
práce  perníkáře,  zdobení  perníčků,  výroba  adventních  svícnů  a  samozřejmě  již  tradiční
občerstvení.



     Poděkování za tuto akci patří hlavní organizátorce paní I. Hellerové, A. Valinové, J. Horové, H.
Pášové,  V. Pfaiferové, I. Kubáčové, P. Karfíkové a A. Skalské.

 

 

Nepřehlédněte
·       Na Štědrý večer se ve 22 hodin sešli lidé v koštickém kostelíku a společně zazpívali 

několik vánočních písní a koled v doprovodu kláves (A.Skalská), příčné flétny (K. Karfíková)
a zobcové flétny (V. Karfíková).
 
 
 

·       Sběrný dvůr bude otevřen v sobotu  7. 1. 2017 a 4. 2. 2016 vždy od 8.30 do 11.30 hodin.
 

·       Upozorňujeme občany, že stále platí přísný zákaz likvidace dřeva na obecních 
pozemcích.

·       Začíná platit novela zákona o ochraně ovzduší, která umožní úřadům kontrolovat, čím 
lidé topí. Tam, kde je velké znečištění, vyrazí již v lednu úředníci do problémových míst, 
jinde spíše počkají na podněty od občanů. Úřady, které dostanou informaci o možném 
špatném palivu, nebo dokonce spalování odpadků, nejprve písemně upozorní majitele 
domu a dají mu lhůtu k nápravě. Pokud se stížnost do roka bude opakovat, bude moci 
pověřený kontrolor vstoupit do nemovitosti a zkontrolovat dodržování povinností, vlastník 
nebo uživatel ho musí pustit ke zdroji a palivům. Pokud se zjistí pochybení, hrozí pokuta až 
50.000 korun. Lidé mohou upozorňovat na špatné topení okolních domů i na webové a 
mobilní aplikaci www.cisty-komin.cz, kterou začátkem prosince spustila organizace Čisté 
nebe.

 

Čertovská pohádka

     Koštické  děti  ve  věku  od  3  do  13  let  nacvičily Čertovskou  pohádku,  jejíž  premiéra  se
uskutečnila ve čtvrtek 1. prosince 2016. Děti se při nácviku pohádky scházely i několikrát týdně. A
výsledkem byla svižná, milá pohádka, ve které si zahráli všichni zájemci – tedy 16 dětí. Větší děti
měly role  náročnější,  menší  děti  méně složité,  ale  všechny hrály  s chutí  a  radostí!  Nejmenší
herečka Elenka Olivierusová sice oněměla, ale o to větší úspěch u diváků sklidila  J! Představení
bylo  odehráno také v neděli  4.  12.  2016 při  Mikulášské a 11.12.2016 dokonce v Lounech na
náměstí. Tady musely děti sice mluvit do mikrofonů, ale zvládly to skvěle – tleskalo jim zaplněné
náměstí!

     Děkujeme  všem  dětským  hercům  a  herečkám,  ale  hlavně  také  jejich  rodičům,  kteří  je
pravidelně vodili na zkoušky, učili se s dětmi text a připravili jim kostýmy!

 

  

Pranostiky na měsíc leden:
 Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
 Lednový déšť mokří pole a hnojí svaté pole.
 V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
 Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
 Leden studený, duben zelený.
 Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
 V lednu silný led, v květnu bujný med.
 Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
 Suchý leden, mokrý červen.
 Jaký leden, takový červenec.
 V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.



 Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
 

 

Přehled nejbližších akcí:

7.- 8. ledna                   Tříkrálová sbírka

21. ledna                      ples SDH Koštice                     20 hod             sál KD Koštice

25.března                     Masopust                                 bude upřesněno na plakátech
 

 

Kontakty: ou-kostice@obeckostice.cz, tel.: 415 693 541, www.mesta.obce.cz/kostice
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