KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – říjen 2018
Společenská kronika
V měsíci říjnu významné životní jubileum oslavují:
paní Naděžda Pletichová – 79 let
paní Olga Berková – 70 let
pan Zdeněk Hakl – 65 let
Blahopřejeme!

Volby a první zasedání zastupitelstva obce Koštice
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly v celé ČR komunální volby. Výsledky voleb již byly zveřejněny na
vývěsních deskách našich obcí. Různé tabulky a přehledy můžete najít na www.volby.cz (rok 2018, Ústecký
kraj, Koštice). Ve středu 31. října 2018 se uskutečnilo první zasedání zastupitelstva obce Koštice, na kterém
skládali nově zvolení zastupitelé slib a následně se volil starosta obce, místostarosta a volili se členové
finanční, kontrolní a kulturní komise. Výsledky volby:
Starosta obce: Jaroslav Vlasák
Místostarosta obce: Mgr. Vladimír Jaroš
Finanční komise: Ing. Petr Burdych, Tomáš Vlček, Jiří Zahrádka
Kontrolní komise: Jiří Henc, Ing. Jiřina Nováková, Vlastimil Chaloupka ml.
Kulturní komise: Mgr. Petra Karfíková, Bc. Alice Tomášková, Irena Hellerová, Mgr. Anna Skalská

Oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa
Po celé republice během tohoto víkendu proběhly oslavy stoletého výročí vzniku naší republiky. Koštice
samozřejmě nesmějí být pozadu, proto se občané v sobotu 27. 10. sešli před kostelem, kde na ně čekal
velmi bohatý program.
Nejprve zábavný: proběhly scénky z českých pověstí – přišel praotec Čech, Svatopluk rozmlouval se
svými syny a věštila Libuše. V dalším bloku děti představovaly historické osobnosti a diváci hádali, o které
osobnosti se jedná. U stoleté lípy paní Hellerová seznámila přítomné s historií pamětní desky. Poté ke
stoleté lípě u kostela dorazil T. G. Masaryk v historickém autě, zasadil se starostou obce dvě lípy.
Oficiální část oslav proběhla u pomníku padlých, kam se průvod odebral, aby zde byly při pietním aktu
položeny květiny. Hasiči zde dekorovali starostu obce a přidali stuhu na svůj hasičský prapor. Celá akce
byla doprovázena dámami v dobovém oblečení a v krojích, hasiči v historických i současných uniformách,
libochovickým borem Melodie, občerstvením p. Dubena. Ve večerních hodinách šel lampionový průvod na
Vinec k zapálené Masarykově vatře. Zde ukázal dětem své umění práce s ohněm pan Tomáš Kršně.
V neděli odpoledne byly ve všech našich obcích položeny květiny na významná místa a zasazeny lípy na
památku tohoto významného výročí. Poděkování patří všem organizátorům a účinkujícím!

Nejbližší akce:
Sobota 17.11.
Sobota 1. 12.
Neděle 2. 12.
Sobota 8. 12.
Neděle 9. 12.

Den s nejlepším rodinným receptem
knihovna OÚ
15 hodin
Rozsvícení vánočního stromu ve Vojnicích, Vojničkách a Želevicích
Adventní posezení v Košticích + rozsvícení vánočního stromu
Zájezd na adventní trhy do Německa
Mikulášská nadílka
KD Koštice

Nepřehlédněte











Ve středu 3.10. se uskutečnilo Setkání důchodců 2018. Nejprve vystoupily dětí koštické školy, po
nich Duo Adamis (z TV Šlágr) a od 19 hodin hrála skupina Taurus. Poslední účastníci (již tradičně
z Vojniček) se rozcházeli před půlnocí. Akce se všem moc líbila!
Během následujícího víkendu se uskutečnil další ročník Nočního pochodu pod Házmburk. Tentokrát
se pochodu účastnilo přes 70 účastníků. Za občerstvení děkujeme panu Dubenovi, za odvoz a
občerstvení na trase členům SDH Koštice.
Dne 8. prosince 2018 pojedou zájemci do Německa na adventní trhy. Přihlášky a poplatek ve výši
50 Kč dávejte paní Hoblíkové na Obecní úřad v Košticích do 23. 11.2018. Místo, které navštívíme,
ještě upřesníme (máme různé nabídky, zvažujeme nejvýhodnější � �
!)
Ve dnech 7. a 11. listopadu 2018 se v KD Koštice uskuteční charitativní sbírka pro Diakonii
Broumov. Oblečení, boty, knihy, hračky, ložní prádlo…vše můžete vhodně zabalené odevzdat, aby
tyto věci našly další využití. (Až do dubna se věci od občanů vzhledem ke složitému skladování
nebudou vybírat, proto využijte této možnosti!) Bližší informace na plakátech nebo webových
stránkách obce.
Přes zimu se upravují termíny otevření sběrného dvora v Košticích – bude otevřeno v těch to
dnech: 10. + 24.11. a 8. 12. a 22.12.2018 vždy od 8.30 do 11.30 hod.
Zveme vás na setkání nad kuchařskými pochoutkami – tentokrát je to Den s nejlepším rodinným
receptem. Akce se koná v sobotu 17. listopadu 2018 od 15 hodin v knihovně na obecním úřadě.
Děti připravují opět divadlo – tentokrát pohádku Čertodějnice. Zveme všechny zájemce na
premiéru dne 29.11. v 18 hodin na sále KD Koštice. Pohádku budete moci vidět také v neděli
2. prosince 2018 jako součást programu adventního víkendu.
Knihovna bude dne 21.11. uzavřena – náhradní otevření knihovny je v pondělí 19.11.2018 od 15 do
17 hodin. Dne 5.12. je knihovna uzavřena bez náhrady (knihovnice je na poště � �
!).
První adventní víkend vás zveme na rozsvícení stromu ve Vojničkách, Vojnicích a Želevicích,
v neděli bude připraven program na sále KD Koštice s následným rozsvícením stromu u obecního
úřadu. Bližší informace před akcí na plakátech.

Sbírka pro Diakonii Broumov
KDY: ve středu 7. 11. a v neděli 11. 11. vždy od 18 do 19 hodin
KDE: v salónku KD Koštice














Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
přikrývky, polštáře a deky - pouze péřové
záclony, závěsy – nepoškozené
látky (minimálně 1m2, ne odřezky a zbytky látek)
knihy
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Nevybíráme:
znečištěný a vlhký textil,
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů,
nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí,
lyže, lyžáky, nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
VŠE ZABALTE DO KRABIC, TAŠEK ČI PYTLŮ, ABY NEMOHLO DOJÍT K POŠKOZENÍ.

