
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – listopad 2019

Vážení občané,
Blíží se čas adventu – poklidného rozjímání, setkávání s přáteli a těšení se na vánoční dárky.
Takže pokud jste ještě nezačali péct cukroví, mýt okna či gruntovat byt, nepanikařte � �! Zaprvé máte ještě 
času dost, za druhé to není to nejdůležitější. Raději se přijďte setkat se svými sousedy při našich adventních 
setkání a akcích.

Společenská kronika      
V měsíci listopadu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                                     pan Jiří Karfík – 70 let
                                                                                     paní Venuše Grundová – 76 let

     paní Eva Bělochová – 75 let
     paní Venuška Nováková – 78 let
     pan Čestmír Kraus – 65 let
     pan Zoltán Mirga – 75 let

                                                          Blahopřejeme!  

V uplynulých dnech se narodila manželům Aleně a Tomáši Kršňovým z Vojniček dcera Alena.
                                                            
                                                            Blahopřejeme!  

Ohlédnutí za akcemi
     V pátek 1. listopadu se uskutečnil další ročník Dušičkové slavnosti. Paní Irena Hellerová s dalšími 
dobrovolníky rozsvítila svíčky na opuštěných hrobech na koštickém hřbitově. Potom následoval krátký 
koncert tří hudebníků, kteří si říkají trio Cum Amore, jejichž písně se nesly kostelem sv. A. Paduánského 
v Košticích. Po koncertě se snažily děti rozsvítit několik světelných obrazů, což bylo vzhledem  
k vanoucímu větru hodně složité � �! Nakonec účastníci sešli k řece a pustili po Ohři vodní lampiony. Cílem
již tradiční akce je vzpomínka na zemřelé, uvědomění si, jak je důležité připomenout si ty, kteří již nejsou 
mezi námi, ale bez nichž by nebyla naše přítomnost. Všem zemřelým jsme věnovali tichou vzpomínku!
Velké poděkování patří paní Haně Pášové za úklid kostela!
     V sobotu 16. listopadu se v knihovně OÚ Koštice uskutečnil tradiční Den s …, tentokrát s chuťovkou. 
Sešla se velká nabídka sladkých i slaných chuťovek, k ochutnání byly chuťovky s příchutí mletého masa, 
sýru, tvarohu, hermelínu, ořechů a dalších chutí, výborné byly i chuťovky s jablky či na základě jogurtu. 
Přítomní nejenom zhodnotili výrobky ostatních, ale také si popovídali a společně strávili příjemné chvíle.
     Hned následující den (17. listopadu) dopoledne se na sále KD v Košticích uskutečnilo setkání s 
deskovými hrami. K dispozici byly hry pro všechny věkové kategorie… a tak se hrálo � �! 
Nejprve v malých skupinkách, potom jsme se rozdělili do dvou týmů, které soupeřily proti sobě. Škoda, že 
nebylo více zúčastněných dětí.
      V neděle 17. listopadu navečer se uskutečnila ještě jedna akce - Vzpomínka na Karla Kryla. Básníka a 
písničkáře, kterého jsme si připomněli v souvislosti s připomenutím sametové revoluce. V kostele sv. 
Antonína Paduánského v Košticích zazněly jeho písně v podání Stanislava Křivánka a Vladimíra Folkmana. 
Nakonec se k nim přidali z obecenstva i další hudebníci -  s kytarou pan Karel Bohdálek a pan Formánek 
s foukací harmonikou. Nejznámější písně zpíval celý kostel � �! Byl to opravdu moc krásný zážitek!



Kompostéry
Už jsme informovali, že finanční podporu na kompostéry Mikroregion Perucko získal. Čekalo se na 
výběrové řízení a následné dodání vybraným dodavatelem. Dnes už kompostéry máme. Budeme je předávat 
v sobotu 7. a 14. listopadu 2019 na sběrném dvoře (od 8.30 do11.30). Pokud si je nebudete moci v tyto 
termíny vyzvednout, domluvte se prosím na obecním úřadě na jiném termínu. Na kompostéry mají nárok ti, 
kdo si je před rokem objednali. Další zájemci se mohou na obecním úřadě informovat o případných volných 
kusech (objednali jsme několik kusů navíc). Kompostéry jsou spolufinancovány Ministerstvem životního 
prostředí ČR.

První adventní neděle 
V neděli 1. prosince je od 14 hodin připraven program na sále KD Koštice. Program začne pohádkou 
Zlatovláska, kterou nacvičily koštické děti. Potom si společně s dětmi zazpíváme několik koled. Výstava je 
tentokrát věnována staročeské kuchyni, a tak kromě různých kuchařek a příruček na vaření budete moci 
ochutnat některé staročeské speciality. V průběhu adventního odpoledne můžete vyrobit různé ozdoby, 
připravit přání pro klienty Domova seniorů v Libochovicích, nazdobit perníčky či jen tak posedět a 
popovídat si se známými. K vidění bude samozřejmě betlém pana Jaroše a výstava prací dětí ze ZŠ a MŠ 
Koštice. V 16.30 budeme před obecním úřadem rozsvěcet vánoční strom.
Moc děkujeme rodičům dětských herců, kteří nám pomohli s nácvikem, rekvizitami a kostýmy. Výborná 
spolupráce! Přijďte se podívat na představení, které děti nacvičily, a podpořte jejich práci!

Druhý adventní víkend
V sobotu 7. prosince se bude rozsvěcet vánoční výzdoba ve Vojničkách (17 hod), ve Vojnicích (17.30) a 
v Želevicích (18.00) nejprve u kaple a potom na křižovatce. Po rozsvícení se můžete jít zahřát, posedět a 
popovídat si se známými do želevické hospůdky � �!

Nepřehlédněte
 Schůzka s občany týkající se budování kanalizace a ČOV se posouvá na druhou polovinu ledna 2002. 

Důvodem je zpoždění v administrativních záležitostech (výběrová řízení na dodavatele stavby, na technický 
dozor…). O termínu schůzky vás budeme včas informovat.

 Mikulášská se uskuteční v neděli 8. prosince od 15 hodin na sále KD Koštice. Nejprve děti uvidí loutkovou 
pohádku, potom přijde Mikuláš se svými pomocníky.

 Dne 21.12. je výroční schůze SDH Koštice v 17 hodin v hasičárně.
 Předsilvestrovské setkání občanů se uskuteční v pondělí 30. prosince od 18 hodin v bývalé škole ve 

Vojničkách. Pro případné zájemce zajistíme odvoz (je nutné se přihlásit na obci do 20. prosince). Jídlo, pití a 
dobrou náladu s sebou � �! 

 V měsíci prosinci se budou měnit jízdní řády. Vlakový dnes zveřejňujeme (viz příloha), ale autobusový 
se nám nepodařilo zajistit. Změny platí od 15. prosince 2019.

Koštické ženy
Skončil další seriál, který jsme pravidelně celý rok zveřejňovali - série informací o zajímavých osudech koštických 
žen, které připravovala paní Irena Hellerová. Díky její obětavé práci se dozvídáme již několik let zajímavé informace 
z minulosti obce. Děkujeme! (A doufáme, že zase něco zajímavého vymyslí � �!)

Nejbližší akce:
neděle 1. prosince Adventní odpoledne v Košticích (14 hod KD, 16.30 obecní úřad, Koštice)
sobota 7. prosince Rozsvícení vánočního stromu ve Vojničkách, Vojnicích a Želevicích
neděle 8. prosince Mikulášská (15 hod Kd)
pátek 13. prosince Jiří Pavlica Missa brevis (Louny, 19.30 kostel sv. Mikuláše) 
                                                                                               – doprava po domluvě zajištěna
sobota 21. prosince Vánoční koncert v Košticích (16.30, kostel)
úterý 24. prosince večerní zpívání koled (22 hodin, kostel)
pondělí 30. prosince předsilvestrovské setkání občanů našich obcí ve Vojničkách – odvoz zajištěn
úterý 31. prosince silvestrovský fotbálek + ohňostroj (19 hodin, obecní úřad)
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