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

Vážení občané,
na konci roku se vždy bilancuje, vzpomíná na to, co se podařilo, i na to, co způsobilo něco nepříjemného. 
Pojďme se krátce za rokem 2019 ohlédnout: 
Rok čekáme na stavební povolení na výstavbu kanalizace a ČOV. Na konci roku byly vykradeny prostory 
sběrného dvora U Zajíčků (Policie ČR tento trestný čin vyšetřuje). Dosáhli jsme na ocenění Bílá stuha 
Ústeckého kraje 2019 za práci s dětmi, čímž jsme získali nárok na finanční dotace ve výši 120 000 Kč od 
Ústeckého kraje a 600 000 Kč od MMR ČR. Za celý rok se uskutečnilo v našich obcích přes 40 akcí, na 
kterých se podílely a spolupracovaly všechny spolky v obci, kterým děkujeme za aktivní činnost. Vám – 
občanům děkujeme za podporu a spolupráci!
Do nového roku vám přejeme hodně zdraví, štěstí, úspěchů a kanalizaci � �!

Společenská kronika      
V měsíci prosinci významné životní jubileum oslavili: 
                                                                               paní Vlasta Kredbová – 81 let
                                                                               paní Uta Karfíková – 80 let

     paní Věra Peterková – 80 let
     pan Růžena Šalounová – 77 let
     pan Josef Holejšovský – 65 let

                                                          Blahopřejeme!  

V uplynulých dnech se narodila manželům Janě a Martinu Holubovým dcera Kristýna
a Veronice Vykročilové a Petru Nossovi syn Hugo.
                                                             Blahopřejeme!  

Ohlédnutí za akcemi
     Ve čtvrtek 28. 11. na sále KD Koštice proběhla premiéra dětského představení koštických dětí. Tentokrát děti 
hrály pohádku Zlatovláska. Za měsíc a půl nazkoušelo 14 dětí od 3 do 14 let pohádku, kterou sehrály dohromady 
3x – v premiéře, během první adventní neděle a hned v pondělí 2. 12. v domově pro seniory v Libochovicích. 
Pohádka se dětem moc povedla. Děkujeme rodičům za výbornou spolupráci při nácviku pohádky i při 
představeních!
     V neděli 1. 12. se v koštickém kulturním domě uskutečnila oslava adventu. Společné odpoledne zahájily 
koštické děti se svou pohádkou Zlatovláska, poté ještě zazpívaly vánoční koledy. A pak už se rozeběhly tvořivé 
dílny, připravena byla výstava prací dětí MŠ a ZŠ Koštice, k vidění byly různorodé kuchařské knihy a k 
ochutnání staročeská jídla, které zajistily koštické ženy. Nechyběl ani mechanický betlém a vánoční dvojstrom 
pana Jaroše a výborné občerstvení – štola, punč či svařené víno. V 16:30 se občané přesunuli k vánočnímu 
stromu před obecním úřadem, kde byl za hudebního doprovodu Pavla a Štěpána Hoblíkových rozsvícen koštický 
stromek. Tímto byl v Košticích zahájen adventní čas.
     V sobotu 7. 12. se v našich obcích rozsvítily vánoční stromy, setkali se občané a společně si popřáli krásné 
vánoční svátky. Ve Vojničkách starosta obce rozsvítil nejen stromek, ale i celý altán. Ve Vojnicích svítí dokonce 
3 stromy – jeden v kapličce a dva venku. V Želevicích byl rozsvícen obecní stromeček, krásně byla vyzdobena i 
kaplička. A jako každý rok byl rozsvícen velký strom na křižovatce spolu se soby a spuštěn nádherný ohňostroj. 
Setkání občanů provázely koledy v hudebním provedení Kateřiny Karfíkové a občerstvení v podobě svařeného 
vína, punče, štoly a výborných domácích ochutnávek od občanů.
Děkujeme všem občanům, kteří se starají o kapličky a vánoční úklid či výzdobu: manželé Kovaříkovi, paní 
Berková, paní Mirgová, paní Pášová, pan Fučík.
     V neděli 8. 12. proběhla na sále KD v Košticích Mikulášská nadílka. Od 15 hodin děti mohly zhlédnout 
loutkovou pohádku O šaškovi a princezně, pak už ale přiběhli čerti, kteří doprovázeli Mikuláše a anděla. 
Všechny přítomné děti dostaly sladkosti.



     V sobotu 21. 12. proběhl v koštickém kostele vánoční koncert pěveckého sboru Melodie pod vedením Anny 
Skalské, Jiřího Grünera a Slávka Markvarta. Zazněly skladby jak duchovní, tak vánoční, které všem 
posluchačům navodily sváteční atmosféru. Na slavnostní čas Vánoc bylo třeba nazdobit prostory kostela sv. 
Antonína Paduánského v Košticích, čehož se ujaly dámy ze Šatníku paní mlynářky – v dobovém oblečení 
ozdobily stromečky a instalovaly kostelní betlém. Děkujeme.
     V úterý 24. 12. se občané sešli při štědrovečerním zpívání koled. Na varhany doprovázely Maruška 
Havelková a Anna Skalská. Slavnostně vyzdobeným kostelem se nesly starobylé koledy i současné nejznámější 
vánoční písně.
     V neděli 29. 12. se v Želevicích konal první ročník běhu po “želevickém kruháku”, který uspořádali přátelé 
želevické hospůdky. Na startovní čáře se v dětské kategorii sešly 4 děti a celkem 11 dospělých. Děti oběhly 
“kruhák” jednou, dospělí třikrát. Nakonec byli všichni nejlepší odměněni a společně poseděli v želevické 
hospůdce.
     Předsilvestrovké setkání občanů se uskutečnilo v pondělí 30. 12. v bývalé škole ve Vojničkách. Všichni 
zúčastnění společně poseděli, popovídali si a vzájemně ochutnali přinesené dobrůtky. Děkujeme za přípravu 
prostoru panu Sunkovskému a Růdlovi.
     V úterý 30. 12. se uskutečnil na multifun. hřišti za obecním úřadem již tradiční Silvestrovký fotbálek.

Kompostéry
Už jsme informovali, že se v prosinci vydávaly kompostéry. Protože ale někteří z vás neměli čas si je ve 
stanovené termíny vyzvednout, bude se v následujících dnech postupovat takto: kompostér si můžete 
vyzvednout v sobotu v 8.30 – 11.30 na sběrném dvoře po podepsání smlouvy. Pracovníci obce na sběrném 
dvoře budou mít u sebe smlouvy připravené k podpisu. Pokud budete chtít vyzvednout kompostéry 
v pracovní den, musíte se domluvit s pracovníky na individuálním předání.
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.

Odpady v     roce 2020
Kombinovaný svoz 
(zimní období 1.10. – 30.4. týdně) 
nádoba 60 l                                   1 500 Kč
nádoba 80 l                                   1 710 Kč
nádoba 120 l                                 2 170 Kč

Svoz 1 x 14 dní 
(každý sudý pátek)
nádoba 60 l                                        1 200 Kč
nádoba 80 l                                        1 330 Kč
nádoba 120 l                                      1 630 Kč

Poskytovaná sleva za tříděný odpad.
samostat. žijící občané  - 2 pytle/rok  sleva 100 Kč
samostat. žijící občané  - 6 pytlů/rok  sleva 200 Kč
ostatní                           - 6 pytlů/rok  sleva 200 Kč

Poplatky za psi rok 2020
první pes                                                    100 Kč
druhý pes téhož majitele                            100 Kč
třetí a další pes téhož majitele                    500 Kč

Poplatky je možné platit na Obecním úřadě v úřední dny u paní Hoblíkové od 13. 1. 2020 
Pokud máte zájem o platbu převodem, kontaktujte p. Hoblíkovou na adrese kancelar@obeckostice.cz – 
budou vám odeslány platební údaje.

Nepřehlédněte
 Charitativní sbírka oblečení, hraček, ručníků, povlečení, dek apod. se uskuteční ve čtvrtek 9. ledna a 

v neděli 12. ledna 2020 v salonku KD – vždy od 17 do 18 hodin.  

 V nejbližších dnech se sejdou členové kulturní komise a zástupci jednotlivých spolků, aby naplánovali akce 
na rok 2020.

 Během víkendu 4. a 5. 1. 2020 se uskuteční novoroční sbírka tří králů.

Nejbližší akce:
sobota 18. ledna 2020 ples SDH Koštice sál KD Koštice 20 hod
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