Koštický zpravodaj
(pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice)
1. číslo

16. října 2008

Vážení občané!
Blíží se volby do krajského zastupitelstva a do senátu. Z politiky jsme otrávení, už ani nechceme
slyšet o všech těch kauzách uplácení, nestandardního zadávání zakázek, pomlouvání, zvýhodňování
svých známých…Máme pocit, že je jedno, která politická strana volby vyhraje. Petr, nebo Pavel?
Vždyť je to pořád stejné! Máte pravdu, ne se vším, co se okolo nás děje, se dá souhlasit. Ale můžeme
o tom mluvit, nemusíme se bát říci svůj názor, nemusíme souhlasit….a o tom je hlavně demokracie, o
tom jsou volby. Mohu dát svůj hlas tomu, o kom jsem přesvědčen, že bude moje zájmy prosazovat
nejvíce. Je to pouze moje volba… Volby jsou ve dnech 16.-17.října.
Přejeme Vám správnou volbu!

Společenská kronika
V měsíci říjnu oslavují: pan František Šulc – 65 let
paní Marie Benešová – 65 let
pan Miroslav Kraus – 80 let

Blahopřejeme!

Svatováclavské posvícení v Želevicích
V neděli 28. září 2008 se v odpoledních hodinách uskutečnila slavnost věnovaná sv. Václavu - Svatováclavské posvícení.
Protože je místní zvonička zasvěcená sv. Václavovi – patronu české země, sháněli jsme jeho obrázek. A to byl největší problém
celé akce. S přispěním přátel z jižním Čech se ale obraz podařilo zajistit.
Celé slunečné odpoledne příjemně hrála country skupina Parťáci z Loun. Prohlédli jsme si opravenou zvoničku, několik starých
fotografií, soutěžili jsme v různých netradičních soutěžích…Celé akce se zúčastnilo okolo stovky návštěvníků. Vyvrcholením
odpoledne byl příjezd sv. Václava, jeho bratra Boleslava a jejich družiny. Na vlastní oči jsme viděli živý obraz zavraždění knížete
Václava.
Vedle organizátorů patří velké poděkování paní Landové za úklid a výzdobu zvoničky, bratrům Jarošovým za znázornění vraždy
knížete a manželům Saskovým za půjčení koně a také za svezení snad všech přítomných malých i větších dětí.
Prostě odpoledne v Želevicích se vydařilo nejen počasím, ale i nabídnutým programem.

Noční pochod na Házmburk
V pátek 3.října jsme se opět sešli u Obecního úřadu v Košticích, abychom v pozdních večerních hodinách došli na parkoviště
pod Házmburk. Letos se sešlo okolo 70 účastníků, což je opravdu ohromný úspěch. Celý týden pršelo, byla zima a my jsme měli
strach, že se akce neuskuteční….V pátek ale nepršelo, trošku se oteplilo, a tak se vše nakonec vydařilo.
Tentokrát se nočního programu účastnili také zájemci ze Lkáně a obce Klapý (pozvánky jsme posílali všem obcím okolo
Házmburku. Představovali jsme si, jak jdou lidé ze všech stran kopce…tak snad příští rok!)
Ve 22.30 začal zajímavý program – ohnivá šou. Závěr kulturního vystoupení obohatil svým vystoupením pan Kredba J! S odvozem
účastníků obětavě pomohli naši hasiči ( paní Hencová, pan Henc a pan Valina). Zpátky do Koštic se vydala skupina statečných pod
vedením Šárky Landové – a ani nezabloudili!

Nepřehlédněte…
·
Jednání zastupitelstva obce se uskuteční 30. října v 17 hodin ve Vojničkách.
·
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu kanalizace v Říční ulici v Košticích.

·
·
·

V neděli 26. října v 15 hodin dojde k slavnostnímu odhalení oltářního obrazu v kapli ve Vonicích. Účast přislíbil autor
obrazu, mladý malíř Václav Pazdera. Přijďte se podívat!
Zájemcům oznamujeme, že cvičení žen se koná 2x týdně ( v úterý a ve čtvrtek) na sále Kulturního domu s Košticích.
Zájemci o kurzy angličtiny se mohou dostavit na další lekci v pátek v 17 hodin do knihovny na OÚ Koštice.
Další malování triček pod vedením paní H. Hoblíkové se uskuteční v sobotu 25. října od 15. hodin v hasičárně
v Košticích. Předem se prosím domluvte s paní Hoblíkovou na tričkách ( velikost, barva, počet). Cena výtvarné dílny je
cenou za spotřebovaný materiál. Bližší informace podá paní Hoblíková.

·

V následujících dnech proběhne sbírka šatstva pro dospělé i děti. Oblečení musí být čisté, neroztrhané, bez závad. Dále
se vybírá obuv, povlečení, závěsy a nádobí. Vše bude odvezeno na Farní charitu v Lovosicích, kde funguje tzv. charitní
šatník. Tam si mohou přijít vybrat oblečení sociálně potřební. Pokud máte doma věci, které mohou ještě sloužit jiným lidem a
chcete je někomu darovat, máte příležitost. Věci se budou vybírat v sobotu 25. října a v neděli 26. října vždy od 17 do 18
hodin na sále Kulturního domu v Košticích. Děkujeme…

·

DEN POMAZÁNEK – jak už se stalo tradicí, v sobotu 8. listopadu v 15 hodin se sejdeme na Obecním úřadě a ochutnáme
nejrůznější pomazánky. Své ochutnávky doplňte recepty, abychom mohli zájemcům hned připravit malou „pomazánkovou“
kuchařku.

·

Získali jsme finanční podporu na rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého v parku v Košticích. V nejbližších dnech
dojde k demontáži, odvozu a opravě. Po návratu sochy bude socha a její okolí chráněno ozdobnou mříží. Snad se tím
alespoň trochu zamezí jejímu poškození.

Setkání důchodců
V pátek 10 října se sešli důchodci na společném posezení. Pro velký úspěch hrála opět Pichlovanka. Na zahájení ale měly své
vystoupení ti nejmenší – děti z místní MŠ a ZŠ. Vystoupení bylo milé, nápadité, vtipné…místy se objevily slzičky v očích babiček.
Moc děkujeme všem dětem, ale hlavně jejich pedagožkám paní ředitelce Novotné, paní učitelce Vágnerové a slečně vychovatelce
….Tak zase za rok, kdo ví, třeba k nám zavítají Eva a Vašek ( to je jenom vtip J, za své vystoupení chtějí moc peněz).

Pálení vatry – v sobotu 25. října ve 20 hodin dojde k znovuobnovení tradice tzv. Masarykovských vater. Tento den slaví
naše republika 90. výročí svého vzniku. Dobrovolní hasiči se tak chtějí přihlásit k tradici prvorepublikového dobrovolného hasičstva.
První vatry vzplály 6. března 1935 u příležitosti 85. narozenin prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. V roce 1937
bylo zapáleno na 8000 vater, o rok později vzplálo na 10 000 ohňů. V poválečném období se ohně pálily pouze v roce 1947. Zveme
vás na zapálení vatry! Sobota 25. října, 20 hodin na Vinci! Přijďte!

Koštický kostel
Jak jste si určitě všimli, kostel v Košticích chátrá. Již přes rok a půl se snažíme vyvolat jednání s majitelem – tedy církví – o
jeho rekonstrukci, nabízíme peníze na jeho obnovu. Proběhlo několik jednání s Litoměřickou diecézí, padlo hodně slibů….stále se
ale nic konkrétního nedělo. Podařilo se nám sehnat projekt, který byl vypsán na záchranu a obnovení památek na venkově.
Domluvili jsme se s majitelem ( tedy litoměřickou diecézí), že napíšeme žádost o finanční podporu a na nákladech se budeme jako
obec významně podílet. Vše ale ztroskotalo na tom, že za celou dobu majitel nebyl schopen připravit projektovou dokumentaci. To
byl důvod, proč jsme nakonec nemohli žádat o grant na opravu kostela!
Po těchto obtížích jsme začali projektovou dokumentaci na opravu kostela řešit sami. Odborníci, kteří přijeli kostel prohlédnout,
byli zděšeni praskajícími zdmi. Mluví o hydrogeologickém průzkumu podloží kostela, odhadují narušenou statiku objektu….prostě
naznačili nám, že se možná nebude jednat o opravu kostela, ale o jeho záchranu!!!
Domluvili jsme se na nejbližším řešení – tedy odvodu vody z blízkosti kostela (na tom se pracuje) a na sledování praskajících
puklin po dobu tří měsíců. Potom se rozhodne, co dál. Vánoční koncert ani bohoslužby v nejbližší době v našem kostele tedy
nebudou.
Pokud máte nápad, jak koštickému kostelu pomoci, poraďte! Vaši aktivitu uvítáme. Také bychom potřebovali mluvit s pamětníky,
kteří by nám sdělili informace o posledních opravách kostela. Věřte, že se snažíme tuto dominantu obce uchovat a obnovit v plné
kráse.

Adventní výlet
V sobotu 6. prosince bychom rádi jeli naválet do Německa. Odjížděli bychom v ranních hodinách a dopoledne by účastníci
výletu měli možnost nakoupit zboží v nákupních halách u Pirny. Potom bychom přijeli do Drážďan, zájemci by mohli navštívit jednu
z největších galerií Zwinger. A nakonec bychom vnímali adventní atmosféru na vánočních trzích. Předpokládaná cena zájezdu je
110 korun, vstupné do obrazárny je 8-10 euro.
Zájemci se hlásí na OÚ do konce října, abychom v případě zájmu vše stihli zorganizovat.

Mimořádný úspěch

A teď něco povzbudivého!
Kdo navštívil podzimní výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích, mohl si všimnout, že zde probíhala soutěž o „Nejlepší potravinářský
výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče“.
Krajská agrární komora spolu s Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova a Asociací soukromého
zemědělství vyhlásila vítěze v sedmi kategoriích této potravinářské soutěže v neděli 21.9.2008 přímo na výstavišti.
V kategorii „Alkoholické nápoje mimo piva“ získal toto významné ocenění Rodinný ovocný lihovar Karlíkův dvůr za výrobek pivní
destilát. Čestné uznání získaly sušené jablečné křížaly od stejného výrobce. To je ohromný úspěch místní firmy rodiny Nováků.
Blahopřejeme!!!!
Tyto výrobky mohou nosit certifikát „ Nejlepší výrobek Ústeckého kraje“. Vítězům blahopřáli, ceny a certifikáty předávali ministr
zemědělství Petr Gandalovič, hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc a předseda agrární komory ČR Jan Veleba.
V příštím čísle přineseme mimořádnou přílohu věnovanou historii a činnosti Rodinného ovocného lihovaru Karlíkův dvůr.
Ještě jednou blahopřejeme k ocenění a děkujeme za skvělou reprezentaci obce!!!

Spojení na nás:
email: a.skalska@seznam.cz
tel.: 777 842882, 415 674996

Kontakty na OÚ:
ou-kostice@cmail.cz
tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce:
www.mesta.obce.cz/kostice
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