
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice –  leden 2020

Vážení občané,
v tomto čísle Zpravodaje zveřejňujeme plán akcí na rok 2020. Je to plán, takže v průběhu roku může dojít ke
změně termínu, zrušení akce či naopak se objeví akce jiná. Plánujte si rok s obcí Koštice � �! 

Společenská kronika      
V měsíci lednu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                               paní Marie Rážová – 78 let
                                                                               paní Alena Hlavatá – 77 let

     paní Jiřina Zajícová – 76 let
                                                                            paní Zdeňka Smržová – 85 let

     pan Miroslav Hlavnička – 70 let
     paní Irena Haklová – 65 let
     paní Anna Pfeiferová – 70 let
     

                                                          Blahopřejeme!  

V uplynulých dnech zemřel pan Felix Kučera ve věku nedožitých 83 let 
a paní Hana Štroblová (malířka) ve věku 89 let.

                           Upřímnou soustrast

Kompostéry
Už jsme informovali, že jsme získali dotaci na kompostéry. Většina zájemců si je již na sběrném dvoře 
vyzvedla, ale přesto ještě několik kompostérů na vydání čeká. Prosíme vás, přijďte si je vyzvednout a 
podepsat smlouvu o využívání, blíží se konec dotace a my potřebujeme vše uzavřít a vyúčtovat. Děkujeme! 

Nepřehlédněte
 Charitativní sbírka použitých věcí byla odvezena. Děkujeme vám, sešlo se velké množství oblečení, bot i 

hraček. Vše putovalo do Diakonie Broumov, nějaké zimní oblečení, dětské prádlo a nočníky byly věnovány 
do utečeneckého tábora v Řecku a některé hračky jsou připraveny do Azylového domu pro matky s dětmi 
v Ústí nad Labem. Děkujeme, že pomáháte!

 V sobotu 18. ledna 2020 se uskutečnil ples SDH Koštice – v současné době vlastně jediný ples! 
Bohatá tombola, výborná kapela, skvělá zábava – jako vždy. Děkujeme.

 Zájemci o dvouhodinový kurz techniky fotografování se hlásí u paní Hoblíkové na obecním úřadě – 
kurz bude uskutečněn pouze v případě zájmu občanů.

 Poplatky za odpady a psy se platí u paní Hoblíkové (nejlépe do konce února). Děkujeme.

 V sobotu 1. února se uskuteční v 15 hodin u pomníku před mlýnem malá vzpomínka 100. výročí od 
úmrtí významného koštického rodáka Karla Orta.

 Prosíme vás, abyste hřbitovní odpad házeli do kontejneru, který je nově umístěn u druhé brány,         
a nepohazovali ho před hřbitovem či po hřbitově. Děkujeme.

Nejbližší akce:
sobota 29. února Masopust - info na plakátech
neděle   8. března Dětský karneval
pátek 13. března Kravatový ples v Želevicích
sobota 14. března Ukliďme svět
neděle 29. března Vynášení Morany



Kalendář plánovaných akcí na rok 2020  (může dojít ke změně)
LEDEN
5. ledna – Tříkrálová sbírka
18. ledna - Ples hasičů 
ÚNOR
22. února – Korálkování
29. února – Masopust
BŘEZEN
8. března – Dětský karneval
13. března - Kravatový ples v Želevicích
14. března – Ukliďme svět
21. března – Velikonoční dekorace
29. března – Vynášení Morany
DUBEN
duben - Premiéra koštického divadla
duben – Návštěva Muzea kraslic v Libotenicích
3. dubna – Noc s Andersenem
18. dubna – Malovaná trička aneb Jaro v novém
30. dubna – Pálení čarodějnic 
KVĚTEN
Začátek května – Vítání ptačího zpěvu  
Začátek května – Stavění májky  
8. května – Uctění památky padlých
9. května – Závody Mladých hasičů SDH Koštice O pohár starosty obce
10. května – Vítání občánků + Den matek
23. května – Želevická stopa
31. května – Dětský den
ČERVEN
5. června – Noc kostelů 
5.- 7. června - Sjíždění vody
13. - 14. června – Pouť v Košticích
ČERVENEC
11. července – Pouť ve Vojničkách
25. července – Volejbalový turnaj v Želevicích
SRPEN
Začátek srpna – Kuličkyáda
1. nebo 8. srpna – Olympiáda Mikroregionu Perucko
29. srpna – Rybářské závody Vojnice + zábava
ZÁŘÍ
19. září – Pohár starosty OSH  
polovina září – Zájezd na Zahradu Čech
27. září – Svatováclavské posvícení v Želevicích + zábava
ŘÍJEN
2. října – Setkání důchodců
3. října – Noční pochod pod Hazmburk
3. října – Vánoční ozdoby z korálků
27. října – Pálení vatry
LISTOPAD
1.listopadu - Dušičková slavnost
1. listopadu – Plstění andělé
14. listopadu – Den s dýní
28. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu ve Vojnicích, Vojničkách a Želevicích
29. listopadu – Adventní posezení v Košticích + rozsvícení vánočního stromu
PROSINEC
Zájezd na adventní trhy do Německa – dle zájmu
6. prosince – Mikulášská nadílka Koštice 
Druhá polovina prosince – Vánoční koncert Koštice 
24. prosince – Večerní zpívání v kostele v Košticích
27. prosince – Želevický kruhák



31. prosince - Silvestrovský fotbálek 
31. prosince – Silvestrovský ohňostroj
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