
 

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ 
 prosinec 2022 

 
Vážení a milí spoluobčané, 

 
rok se s rokem sešel a Vánoce nám 

opět klepou na dveře. Je to 

krásný čas rodinných setkání, 

radostí z dárků, čas porozumění, 

slibů a předsevzetí. 

V našich obcích se za rok 2022 

V letošním roce obec pomáhala uprchlíkům před válkou a nabídla 

jim nejen ubytování, ale byla zřízena i materiální sbírka na 

pomoc Ukrajině. Všem zúčastněným děkujeme! 

V Hřensku došlo k rozsáhlému požáru, kde zasahovala i naše 

jednotka SDH Koštice, a to jmenovitě Pernet, Gajdoš, Majar, Fryč, 

Plaček, Mareš a Pova. Všem patří velký dík za jejich odvedenou 

práci! 

Zastupitelstvo obce vám přeje, aby letošní Vánoční svátky 

proběhli v klidu a míru v kruhu vašich nejbližších! Do nového roku 

vám všem přejeme především mnoho zdraví, lásky, klidu, 

tolerance a vzájemnému porozumění. 

událo spoustu akcí, za který patří   
všem, kteří se na nich podíleli 

velký dík, a to především místním 

spolkům – VOŢEKOVO, SDH 

Koštice, MS Žejdlička, TJ Sokol, 

Spolek přátel želevické hospůdky 

a Šatník paní mlynářky. Všichni 

se snaží o udržení tradičních akcí v obcích. Ať už se jedná o 

tradiční poutě, masopust, akci Ukliďme svět nebo rybářské 

závody. 

Koštice a Želevice mají skoro hotovou kanalizační síť, ke které 

jsou již skoro všichni připojeni. V obci Vojničky proběhla 

výstavba vjezdů k domům. 

Tento rok můžeme považovat za rok změn a turbulencí nejen 

v Čechách, ale i ve světě. Ke změnám došlo nejen ve vedení obce, 

ale i ve SDH Koštice, kde se starostou stal pan J. Henc a 

velitelem výjezdů S. Fryč. 
 

23. prosince 2022 bude rozdáváno BETLÉMSKÉ SVĚTLO  v 

kostele sv. Antonína, a to od 17 hodin. 

1. ledna 2023 vás obec zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ     

od 18 hodin před obecním úřadem. 

 

V tomto týdnu byl vyhlášen kalamitní stav díky náledí na silnicích. Tímto 
bychom rádi poděkovali panu J. Hencovi, R. Dvořákovi, L. Dvořákovi,                       
J. Pernetovi, J. Gajdošovi, D. Jarošovi a J. Křesťanovi za pomoc panu               
starostovi se sypáním písku v obcích. 

Důležité upozornění: 

Z technických důvodů nefunguje e-mailové hlášení OÚ. 
 

První svoz komunálního odpadu v roce 2023 

proběhne 6. ledna 2023 a následně v intervalu 

každých 14 dní (lichý týden). Sběrný dvůr bude 

otevřen v termínech: 21. ledna, 25. února a                    

25. března 2023. 


