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

Vážení občané,
netrpělivě čekáme na vyjádření Ministerstva životního prostředí ČR, které má obci stanovit přesné 
podmínky dotace, za jakých se bude provádět výstavba kanalizace a čističky odpadních vod. Předpokládaný 
výkop je 1. dubna, ale zatím je zahájení nejisté, protože stále čekáme…

Společenská kronika      
V měsíci lednu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                               pan Josef Dvořák – 76 let
                                                                               paní Anna Kricnerová – 80 let

     pan Václav Ryšlink – 86 let
     paní Emilia Schovancová – 84 let
     pan Antonín Jaroš – 78 let
     paní Irena Kučerová – 77 let
     paní Hana Klégrová  – 78 let

                                                          Blahopřejeme! 

V uplynulých dnech se manželům Vladimíru a Tereze Povovým  narodila dcera Karolína

                                    Blahopřejeme!

V uplynulých dnech zemřela paní Marie Klokočníková ve věku 95 let.

                                            Upřímnou soustrast

Akce v obci
V sobotu 1.února se u pomníku před mlýnem v Košticích sešli občané, aby vzpomněli 100. výročí úmrtí 
Karla Orta – významného koštického rodáka. Květiny v upomínku položili starosta obce a spolek Šatník 
paní mlynářky.

Výtvarná dílna Korálkování se uskutečnila v místní knihovně v Košticích. Akce byla určena pro dospělé a
větší děti. Paní Hoblíková seznámila přítomné s různými technikami tvoření. Všichni zúčastnění si vybrali 
korálky a vhodnou techniku, aby si na konci kurzu své výrobky odnesli a mohli je využít jako dárek či pro 
vlastní potřebu.

Nejbližší akce:
sobota 29. února Masopust info na plakátech
neděle   8. března Dětský karneval 15 hod KD Koštice
pátek 13. března Kravatový večer v želevické hospůdce 19 hod hospůdka Želevice
sobota 14. března Ukliďme svět   9 hod sraz u OÚ Koštice
pondělí 16. března přednáška Velikonoce                                   18 hod             knihovna Koštice
neděle 29. března Vynášení Morany
pátek 3. dubna Noc s Andersenem
sobota 4. dubna návštěva Muzea kraslic v Libotenicích
neděle 5. dubna premiéra divadelního představení Ve státním zájmu



Nepřehlédněte
 Upozorňujeme, že na sběrném dvoře je umístěna nádoba na jedlé tuky. Tam je možné odevzdat 

použité tuky (třeba ze smažení). Nejlepší je tuky přelít do PET láhve, tu dobře uzavřít a takto 
odevzdat do příslušného kontejneru.

 V neděli 5. dubna 2020 vás koštičtí ochotníci zvou na svoji divadelní premiéru. Tentokrát je to 
další komedie od oblíbeného českého autora Antonína Procházky s názvem Ve státním zájmu. 

 Dne 18. března se uskuteční veřejné zasedání obce Koštice. 
 Pondělí 16. března od 18 hodin se uskuteční přednáška paní Ireny Hellerová s názvem 

Velikonoce od masopustu do Provody. Akce je zaměřena na význam tradic pro současného 
člověka, zabývat se budeme také identifikací lidových kraslic podle národopisných oblastí.

 V našich obcích stále platí zákaz volného pobíhání psů! Tím, že necháte běhat své mazlíčky bez 
vodítka, můžete způsobit vzájemné napadení pejsků a jejich zranění, což si samozřejmě nikdo 
nepřeje. Prosím, dodržujte pravidla a neohrožujte své ani cizí psy. Děkujeme.

 Akci Ukliďme svět již tradičně zajišťují myslivci – kroužek Malý Hubert ve spolupráci s Mladými 
hasiči SDH Koštice. Ale připojit se může kdokoliv, kdo chce pomoci uklidit prostředí okolo nás. 
Akce se uskuteční v sobotu 14. března 2020, sraz v 9 hodin před budovou Obecního úřadu 
v Košticích.

Nabídka služeb místním občanům
V obci se rozšířila nabídka služeb místním občanům:
Kadeřnické služby – paní Linda Formánková (604 633 830)
Manikúra (a později i pedikúra) – paní Ptáčková (tel. 601 393 551)
Masáže – paní Brabcová (tel. 607 137 991)
Pedikúra – paní Kropáčková (první úterý v měsíci)
Jízda na koních + masáže – paní Nováková (tel. 728 082 635)
Příměstský tábor zaměřený na práci s koňmi (viz informační plakáty na vývěsce u obce a obchodu)

Poděkování za finanční podporu
Děkujeme Nadaci Agrofert za finanční dar ve výši 48 000 Kč, který byl použit na získání tří řidičských 
průkazů skupiny C pro naši JSDH Koštice. Díky daru bude jednotka SDH akce schopnější.

Poděkování patří také Ústeckému kraji a MAS Serviso, díky kterým částku 83 000 Kč využilo 
VOŽEKOVO sdružení na podporu komunitního a kulturního života v obci (výtvarné dílny, vystoupení 
hudební skupiny Kamélie, vystoupení břichomluvce pana Polacha a Matýska…) .

Přehled žádostí o dotace na akce v     našich obcích
Každoročně žádáme o finanční podporu na různé akce, které chceme, aby se v našich obcích uskutečnily. 
V letošním roce jsme získali možnost finanční odměny za ocenění Bílá stuha získané v soutěži Vesnice roku
Ústeckého kraje 2020.
Přehled žádostí:
Komunitní centrum v Košticích: rekonstrukce a vybavení KD (oprava jeviště, nové bezbariérové WC, 
kotle na vytápění, nová okna v kuchyňce, vybavení skříněmi, policemi, počítači, nádobím, 
elektrospotřebiči…) – celková cena cca 2 500 000, naše spoluúčast 5%.
Výměna stožárů veřejného osvětlení v Košticích (Říční ulice + horní náves) a v Želevicích: dojde 
k výměně celkem 32 stožárů – cena cca 600 000, naše spoluúčast 15%
Altán v Želevicích: výstavba altánu u volejbal. hřiště v Želevicích – cena cca 65 000, naše spoluúčast 15%
Velkoobjemový kontejner na sběrný dvůr – cena cca 120 000, naše spoluúčast 15%
Venkovní posilovna a workoutové hřiště v Košticích – cena cca 360 000, naše spoluúčast cca 15%
Vybavení JSDH Koštice – cena cca 80 000, naše spoluúčast 15%
Rekonstrukce hasičárny (realizace v roce 2021) – cena cca 600 000
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