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K O Š T I C K Ý                    Z P R A V O D A J
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – prosinec 2011

 

Vážení občané!

      Tento rok se pomalu chýlí ke konci. Dovolte mi, abych Vám jménem všech zastupitelů a 
pracovníků obce Koštice popřál klidné Vánoce a hodně zdraví do nového roku. Všichni sledujeme 
ekonomické a politické předpovědi pro rok 2012, a tak tušíme, že ten příští rok může být opravdu 
složitý. Přeji nám všem, aby se předpovědi nenaplnily a abychom příští období prožili v duševní 
pohodě, klidu a míru.

Hezké svátky!

                                    Jaroslav Vlasák – starosta obce

 

Společenská kronika
                                   V měsíci prosinci významné životní jubileum oslavují:
                                                                                     paní Věra Krausová  – 79 let
                                                                                     pan Stanislav Fryč – 60 let
                                                                                     
                                Opožděně přejeme hodně zdraví také paní Libuši Fajnorové, která v měsíci
listopadu         
                                oslavila 60. narozeniny.

                       
                                                                            Blahopřejeme!
 

     

 

Akce v     době adventu
     V uplynulých dnech se uskutečnily adventní neděle postupně ve všech našich obcích. Pokaždé
jsme společně prožili něco zajímavého. Adventní věnec připravila a krásně nazdobila paní Irena 
Hellerová.

     Ve Vojničkách jsme se marně pokoušeli vyslat k nebi lampión přání. Shořely nám dva, 
nevyletěl žádný J! Potom se zájemci sešli v bývalé škole, společně poseděli nad malým 
občerstvením, které připrwvily místní hospodyně a také se zájemci pokoušeli nazdobit bílkovou 
polevou různé druhy perníčků.

   Ve Vojnicích se poprvě po rekonstrukci otevřela vánočně nádherně vyzdobená kaple. Nová 
okna zdobená jednoduchými vitrážemi, nové vstupní dveře, opravené stěny kaple, nová fasáda, 
odvodnění – to vše získané z grantu MMR ČR. I tady místní ženy připravily pro návštěvníky malé 
občerstvení.

    Třetí adventní neděle se uskutečnila v Košticích a byla opět (již potřetí) provázena adventními 
trhy.

Koštický vánoční jarmark se konal v místním kulturním domě. Rozmanitá nabídka tradičního 
vánočního zboží byla doplněna bohatým kulturním programem. Odpoledne zahájily zpěvem koled 
dětí Základní a mateřské školy v Košticích, které uvedly výstavu svých prací, poté vystoupily malé 



mažoretky Anička Baumruková a Kája Frohlichová – obě patří k nejlepším a svá vystupení si 
připravily samy!

    Staročeské perníky z dřevěných forem tvaroval a pekl perníkář pan Ajksner z lounského 
Oblastního muzea, děti zcela zaujaly výtvarné dílny vedené členkami Vožekova sdružení - výroba 
svícnů, zdobení vánočních perníčků a výroba vánočních ozdob z přírodnin.

    Hlavním tahákem dne byla výstava čajových a kávových servisů ze zdrojů místních domácností,
doplněná starými pohledy a vánočními fotografiemi a zimními krajinkami ze slaného těsta. 
Vybavení staré kuchyně bylo olemováno několika různě zdobenými vánočními stromky. Více než 
třiceti betlémům, proložených  pohledy Josef Lady, kraloval betlém z koštického kostela, slaměná 
Svatá rodina zapůjčená Ing. Břečkovou z Klapého a hlavně mechanický betlém s patnácti různě 
se pohybujícími figurkami, vytvořený speciálně pro tuto příležitost panem Antonínem Jarošem. 
Neubývající fronta návštěvníků sledovala pohyby všech postav a vždy vydechla překvapením, 
když se z lesíka vynořilo procesí deseti oveček s beranem, psem a ovčákem a zmizelo v 
protilehlém hájku. Unikátní strojovnu mohli přítomní pozorovat v okénku pod betlémem. Prostě 
nádhera! Výstavu připravili paní I. Hellerová, H. Pášová, A. Skalská, P. Karfíková, J. Horová, A. 
Valinová a pan Valina. Další občané ale pomáhali s různými pomocnými pracemi či zapůjčili věci 
na výstavu.

Bohatě navštívené vydařené odpoledne bylo ukončeno rozsvícením třetí svíce na adventním věnci
a stromečku před obecním úřadem, kde starosta obce popřál všem pěkné Vánoce a hlavně klid v 
nastávajících nejistých dobách.

      Koštický advent byl završen 4. adventní neděli u zvoničky sv. Václava v Želevicích. Účastníci 
zakončili zdejší setkání v místní hospůdce.

 

Mikulášská nadílka se letos uskutečnila ve spolupráci se studenty Gymnázia Jateční z Ústí nad 
Labem. Mikulášská diskotéka pro děti byla obzvláštněna balonkovým klaunem – ten daroval 
dětem různé druhy balonků a naučil je, jak se vytvoří různé tvary. No a potom už přišel Mikuláš, 
čerta a anděl, kteří obdarovali všechny hodné děti J!

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Nepřehlédněte
·         Silvestrovské oslavy se letos uskuteční v hospůdce v Želevicích a v bývalé škole ve 

Vojničkách. Zájemci se hlásí u pana Dubena a u paní Sunkovské.
·         Betlémské světlo bude rozvezeno již tradičně do našich obcí tentokrát dne 23. 

12. odpoledne:
 16.00 Vojničky (před školou)
 16.15  Vojnice (u kaple)
 16.30  Koštice (před OÚ)
 16.45  Želevice (u kaple)

 

Přehled akcí v     následujícím období (časové údaje budou upřesněny před akcí)
 

24. prosince    malé předpůlnoční setkání v kostele v Košticích      22 hod

24. prosince    malé půlnoční setkání v kapli ve Vojnicích               24 hod

26. prosince    zpívání v kapli ve Vojnicích                                      15 hod

28. prosince    turnaj ve stolním tenisu                                             10 hodin děti do 15 let

16 hodin dospělí

30. prosince    silvestrovský fotbálek (fotbalové hřiště Koštice)      14 hod

31. prosince    malý ohňostroj (budova OÚ Koštice)                       19 hod

1. leden           novoroční procházka (sraz u OÚ Koštice)                15 hod
 



Na všechny akce Vás srdečně zveme!
 

Krádeže dřeva
end_of_the_skype_highlighting

 

V poslední době se neustále zvyšuje počet krádeží dřeva: Někteří nenechavci s motorovou pilou 
v ruce řežou všechno, co se uříznout dá! Zdravé stromy, stromy ve větrolamech, stromy na cizích 
pozemcích! Do rukou Policie ČR byli předáni dva výtečníci, kteří kradli dřevo u Koštic (a měli ho 
plný náklaďák). Také někteří místní občané a chataři řežou dříví bezohledně, jen a jen pro vlastní 
potřebu. Po dohodě s Policií ČR, mysliveckým sdružením Žejdlička  a vlastníky pozemků se 
nainstalují na některá místa fotopasti, aby se podařilo odhalit tyto zloděje a ničitele přírody. Pokud 
uvidíte něco podezřelého, upozorněte Policii ČR!
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