Koštický zpravodaj č.9/2012

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – září 2012
Vážení občané!
V pondělí 3. 9. 2012 navštívila naše obce celostátní hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2012.
Komisi jsme zaujali, přestože jsme nakonec soutěž nevyhráli. Prý jsme patřili mezi úzkou šestici
nejlepších obcí v celé ČR a mezi nimi – podle vyjádření členů hodnotící komise – byly jen
minimální rozdíly. Komisi zaujal připravený program, kronika, dokumenty obce i občerstvení.
V konkurenci 278 obcí – tolik obcí se letošního ročníku zúčastnilo – jsme se neztratili a můžeme
být hrdí na to, jak se naše obec zviditelnila nejen v kraji, ale v celé ČR. Je to nebývalý úspěch,
vrchol činnosti – něco podobného už neprožijeme. (Následující roky se již soutěže nesmíme
účastnit L!)
Ještě jednou děkujeme všem, kdo jste nám pomohli s přípravou programu, kdo jste pomohli
s úklidem obce,
ale poděkování patří i vám, kdo jste byli diváky připraveného programu pomohli jste tak vytvořit nádhernou kulisu celé akci. Program připravovalo 121 občanů, svůj podíl
měla všechna sdružení v obci (SDH Koštice, Myslivecké sdružení Žejdlička, Vožekovci,
Tepelgurthi, sportovci i další dobrovolníci) a další desítky provázely komisi na jednotlivých
stanovištích.
Členové komise byli překvapeni připraveným programem, hojnou účastí občanů i příjemnou
atmosférou! Ještě jednou Vám všem moc děkujeme!

Společenská kronika
V měsíci září významné životní jubileum oslavují:
paní Venuše Štěpánová – 70 let
paní Alena Skalická – 70 let
paní Marie Klokočníková – 88
let
Blahopřejeme!

Vyhlášení vítěze Vesnice roku 2012
Plný autobus koštických občanů i s obecní vlajkou se vypravil v soboru 15. 9. 2012 do
Luhačovic, kde byl v rámci dětského folklorního festivalo Písní a tancem vyhlášen vítěz celostátní
soutěže Vesnice roku 2012. Početné obecenstvo zhlédlo originální vystoupení dětských souborů z
Čech a Moravy, ale i Arménie, Lotyšska, Bulharska či Indie.
Soutěž provázel i řemeslný jarmark, kde krajoví řemeslníci nabízeli svoje překrásné výrobky
-perníčky, keramiku, krajky, vlněné výrobky, vyšívání, výrobky ze dřeva a kukuřičného šustí, výběr
byl opravdu veliký.

Soutěž vyhrála obec Řepice z Jihočeského kraje, druhá byla Tvarožná Lhota (Jihomoravský
kraj) a třetí Křižánky, obec z Kraje Vysočina.
Tak jsme nevyhráli celostátní Vesnici roku… Bylo to pro nás trochu zklamání. Ale já myslím, že
jsme vyhráli o hodně víc. Vyhráli jsme sami nad sebou, dříve ospalá obec se za posledních 6 let
rozhýbala. Nemáme velké nové kostely jako Moraváci, ale máme svůj barokní kostelíček s
nádherným interiérem, který jsme zachránili před spadnutím. Nemáme tradiční folklór s dlouhou
nepřerušovanou tradicí, ale obnovili jsme kroje, které se zde už více než 160 let nenosí, a založili
muzeum, abychom zejména dětem přiblížili život našich předků. Nepředvedli jsme komisi scénky z
našich a cizích filmů, ale prezentovali jsme humornou formou naše skutečné aktivity. A troufám si
říci, že díky aktivitě občanů a obecního úřadu vzniklo nesčetně nových akcí a tradic, že se nám v
tom žádná obec nemůže rovnat – a to je ten novodobý folklór, jehož pěstování je tolik žádoucí,
zejména v naší historicky i ekonomicky ztrápené oblasti. Nemáme kolem sebe tolik přírodních krás
jako obce z Vysočiny ani možnosti štědrých dotací pro obce do 500 obyvatel. Nepěstujeme
oskeruše a bohužel nemáme stodolu, kterou bychom mohli přebudovat na obecní komunitní
centrum. Přesto pracujeme pro rozkvět obce a umíme se bavit. Bavíme se tak dobře, že se
nabaluje stále větší množství dobrovolníků ochotných obětovat svůj čas a svoje šikovné ruce pro
dobro ostatních.
Vyhrály vesnice s tradiční dlouhodobou tradicí občanského komunitního života, s bohatými
památkami a nádhernou nezkaženou přírodou okolo. Ale nás přijel do Luhačovic plný autobus i s
obecním praporem, abychom podpořili svého starostu, což se o některých vítězných obcích říci
nedá. Dali jsme do soutěže své srdce. Svou obec milujeme, pracujeme pro ni a účastí v soutěži
jsme chtěli svou lásku k obci vyjádřit. Dobře vykonaná práce bude vidět pořád a v duších zůstane
vzpomínka na krásné období, kdy se všichni spojili, aby prokázali svou lásku k obci.
Irena Hellerová (informace i následné
zamyšlení)
Želevické posvícení aneb Zabíjačkové hody
Stalo se již tradicí, že se na Václava slaví v Želevicích posvícení. I v letošním roce je pro Vás
připraven program spolu se zabíjačkovými pochoutkami, které tentokrát připravuje želevická
hospůdka. Srdečně Vás zveme!
Program:
Od 11 hod
prodej zabíjačkových pochoutek
15 hod
program pro děti
16 – 22 hod pro poslech i tanec hraje kapela Druhej dech
18 hod
travesti show Crazy Ladies
Nepřehlédněte
·
V úterý 2. 10. 2012 se uskuteční zájezd na divadelní představení „Pan Kaplan má třídu
rád“. O tuto komedii je velký zájem, dostat se na ni je téměř nemožné, my jsme měli
zamluvené lístky 2,5 roku! V hlavních rolích hrají Oldřich Vízner, Lubomír Lipský, Jitka
Smutná, Jana Drbohlavová a další. Cena vstupenek + dopravy je 400,- Kč, nebo 500,- Kč
(podle ceny vstupenek). Ještě je několik volných míst, neváhejte a rychle se přihlaste!
·
Další ročník Nočního pochodu pod Házmburk se uskuteční již tradičně první pátek
v říjnu –
tedy 5. 10. 2012. Sraz účastníků je ve 20 hodin před obecním úřadem. Cílem
pochodu je parkoviště pod hradem, kde bude otevřena místní hospůdka k malému
občerstvení. Pro účastníky pochodu je připraven malý ohňostroj. SDH Koštice zajišťují pro
odpadlíky dovoz i odvoz J! Srdečně Vás zveme!
·
Pro Dušičkovou slavnost a následně advent připravujeme překvapení – potřebujeme
k tomu ale co nejvíce dětí. První společný nácvik bude pravděpodobně v neděli 13.10.2012
od 10 hodin na sále KD, nácvik bude trvat i v odpoledních hodinách (děti půjdou domů

jenom na oběd). Vše ještě zájemcům upřesníme (hlaste se u paní Skalské nebo paní
Karfíkové).
·
Ještě dodatečné poděkování členům Mysliveckého sdružení Žejdlička za pomoc při
organizaci Rybářských závodů ve Vojnicích.
Nejbližší plánované akce
28. 9. 2012 – posvícení v Želevicích
2. 10. 2012 – návštěva divadelního představení
5. 10. 2012 – Noční pochod pod Házmburk
11. – 12.10 2012 - volby do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje
19. 10. 2012 - Setkání důchodců 2012
1. 11. 2012 – Dušičková slavnost (bude upřesněno na plakátech)

