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

Vážení občané,
od března do července jsme žili v omezeních vyplývajících z vládních nařízení. Po poměrně klidném létě se 
situace zhoršuje, nicméně už máme nějaké zkušenosti z jara, tak nepodléhejme panice. Dodržujme pečlivě 
zásady hygieny, zdravý životní styl (vitamíny, pobyt na vzduchu, vyvážená strava, pohodová mysl) a 
vyvarujme se všeho, co může být pro nás zvýšeným nebezpečím. Vydržme a doufejme, že se situace již brzy
vrátí k normálu.

Společenská kronika      
V měsíci září významné životní jubileum oslavili: 
                                                                          

            paní Marie Najmanová – 76 let
paní Venuše Štěpánová – 78 let
paní Alena Skalická – 78 let

                                                          Blahopřejeme! 

                
Vybudování odpočinkové zóny v     Želevicích

Že v Želevicích funguje velice dobře spojení místních občanů, chaťáků a želevické hospůdky, je dlouhodobě 
známé. Přátelé želevické hospůdky – tak si říkají – již několik let pořádají různé akce (Želevická stopa, 
turnaje v různých sportech, Vánoční běh, dětský haloween…), nádherným způsobem upravili zanedbaný 
prostor u Ohře a v posledních několika měsících vlastními silami budují altán ke společnému setkávání. 
Nakonec to ale není jenom jeden altán, ale vlastně altány dva � �! Druhý altán bude sloužit jako zázemí pro 
organizátory akcí a pro občerstvení. Altány jsou postaveny na vyvýšené zpevněné ploše, aby se omezilo 
poškození při případné velké vodě, je sem přivedena elektřina i wifi připojení. V upraveném prostoru a k 
vybudovaným sportovištím vznikla nová dominanta Želevic! Přátelé želevické hospůdky pracovali, stavěli, 
stloukali, natírali, obkládali… finančně celou akci zajistila obec Koštice za finanční podpory Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. 
      Asi nemůžeme vyjmenovat všechny, kteří se na akci podíleli – někdo odpracoval několik desítek hodin, 
jiný třeba jen hodin pár… ale podstatné je, že se lidé semkli, něco vytvořili sami pro sebe a nečekali, až jim 
to „někdo“ udělá. Neremcali, nekritizovali, nehledali problémy, ale vytvořili nádherný odpočinkový prostor 
k setkávání všech generací. Přijďte se tam podívat v pátek nebo v sobotu navečer, kdy tam bývá plno.           
V Želevicích to totiž žije � �!
      Největší zásluhu mají… Tady by měla být jména, ale největší pracanti nechtějí být jmenováni. Jsou 
skromní a mají obavy, aby se na někoho pozapomnělo. Všem vám patří velké poděkování. Vaše práce se 
nedá zaplatit, ale získali jste víc - naše uznání!
DĚKUJEME!

Nepřehlédněte

 Svatováclavské posvícení v Želevicích se uskuteční v neděli 27. 9. 2020 od 15 hodin v nově 
vybudované odpočinkové zóně u Ohře. Občerstvení zajištěno, program upřesněn na plakátech.

 Pochod pod Házmburk se již tradičně uskuteční první víkend v říjnu – v sobotu 3. října 2020, 
odcházíme ve 20 hodin od budovy Obecního úřadu v Košticích.



 Kominík bude obcházet domácnosti ve dnech 14.-15.10. Přihlášení budou včas informováni o 
návštěvě.

 Charitativní sbírka (oblečení, hraček, nádobí, povlečení, ručníků apod.) se uskuteční v těchto 
termínech: neděle 11.10. a 25.10. vždy od 18 do 19 hodin v salonku KD v Košticích. Po tomto 
termínu se věci několik měsíců nebudou vybírat, protože kulturní dům (salonek, kuchyňka, chodba, 
prostor za jevištěm) projde rekonstrukcí, na kterou jsme získali dotaci z EU.

 Dětské divadlo se v letošním roce neuskuteční – nechceme nacvičovat několikrát týdně, abychom 
nakonec třeba neměli možnost divadelní představení předvést. Děkujeme za pochopení.

 Září bylo ve znamení hasičských soutěží � �. Dne 6. září proběhlo v Košticích předposlední kolo 
krajské soutěže dospělých Tohatsu Fire Cup pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha 
Bubeníčka. O dva týdny později, v sobotu 19. 9. 2020, se v Košticích uskutečnila další hasičská 
soutěž, tentokrát soutěž Mladých hasičů O pohár starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy  
a Slezska. 

 Místní knihovna Koštice nabízí kromě odpočinkové četby i četbu doporučenou k státním maturitám
z českého jazyka. Knihovna je otevřena každou středu od 13.00 – 17.00 hod.

Koncert Aidy Mujačič 

V pátek 4. září se v Košticích v kostele sv. Antonína Paduánského uskutečnil koncert pedagožky, zpěvačky
a hráčky na klávesové nástroje Aidy Mujačič. 
Aida Mujačič přišla studovat do Prahy z Bosny a Hercegoviny. Jako malá holčička ve sklepě v 
rozbombardované Tuzle spatřila v časopise fotky Prahy a korunovačních klenotů a pomyslela si: „Tohle je 
pohádka a tam chci být princeznou.“ Doma absolvovala hru na klavír na střední hudební škole, poté 
pokračovala ve studiích v Rijece, nakonec v Sarajevu. Po letech snahy a toužení získala stipendium české 
vlády ke studiu hudební vědy na Univerzitě Karlově. Nyní v Čechách učí, zpívá, hraje a propaguje filosofii 
hudební sprchy - živé hudby vnímané se silnými pocity. Koncertu předcházel seminář s výukou dvou písní 
v jazyce ladino.
     Akci zorganizovalo VOŽEKOVO sdružení ve spolupráci se Šatníkem paní mlynářky a Obcí Koštice.

Ocenění za třídění odpadu

      Soutěž Skleněná popelnice každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM. Své třídičské síly v něm měří všech 350 obcí kraje zapojených do 
systému EKO-KOM. Soutěž byla, stejně jako v minulých letech, rozdělena do čtyř kategorií podle počtu 
obyvatel. Naše obec byla zařazena do kategorie obcí nad 500 obyvatel. V Ústeckém kraji vytřídil každý 
obyvatel za rok 2019 necelých 44 kilogramů odpadu, což je přibližně o tři kilogramy více než v roce 
2018. Na celorepublikový průměr (51,3 kg) přitom kraj loni ztrácel ještě 7 kilogramů.
     Obec Koštice se dostala do finále soutěže Ústeckého kraje a obsadila nakonec 4. místo a finanční
odměnu ve výši 10 000 Kč. Soutěž v naší kategorii vyhrála obec Staré Křečany (okr. Děčín). Děkujeme 
vám, že třídíte!

Přehled akcí:

Plánované akce se uskuteční, nebo neuskuteční podle aktuálního stavu a omezení, která budou nařízena 
vládou ČR.

27. září 2020 Svatováclavské posvícení          15 hod Želevice – u Ohře
3. října Noční pochod pod Házmburk          20 hod OÚ Koštice
18. října                      výtvarná dílna Vánoční ozdoby z korálků  14 hod    knihovna Koštice  
  1. listopadu Dušičková slavnost
14. listopadu Den s dýní
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