Koštický zpravodaj č 6/2012

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – červen 2012
Vážení občané!
Měsíc červen pomalu končí, je to šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce a má 30 dní.
Kolem 21. června začíná na severní polokouli léto. Název červen je odvozován různě, například
od červenání ovoce a jahod v tomto měsíci, ale také třeba od červů, kteří v tomto období dělají
škody zvláště na štěpích a ovoci. Letošní červen byl pro naši obec úspěšný – vyhráli jsme velmi
prestižní soutěž mezi obcemi a získali tak cca 1 300 000 do obecní kasy J!

Společenská kronika
V měsíci červnu významné životní jubileum oslavují:
pan Jan Zíta – 65 let
pan Antonín Kredba – 65 let
pan Josef Mrňák – 80 let
pan Antonín Karfík – 76 let
Blahopřejeme!

Naše úspěchy
Je pro nás nesmírnou radostí oznámit, že Koštice letos zvítězily v soutěži o nejlepší
vesnici v kraji! Po ocenění modrou a bílou stuhou v minulých letech se naše obce dočkaly
ocenění v krajském kole nejvyššího - získaly Zlatou stuhu. Jde nejen o prestižní ocenění, které
hodnotí úroveň obce ve všech oblastech, ale je také otevřeými dveřmi k dalšímu rozvoji a
zlepšování, neboť kromě samotné odměny za vítězství jistě bude tvořit významné plus při
rozdělování dotací a posuzování projektů...
Aby toho ale nebylo málo, kromě nejvyššího ocenění jsme získali také Diplom za rozvíjení
lidových tradic.
Vítězstvím v krajském kole ošem soutěž ještě nekončí, naše obce budou v příštích dvou
měsících reprezentovat Ústecký kraj na celostátní úrovni.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim občanům, kteří se zasloužili o to, že jsme
letos v soutěži zvítězili. Tyto díky patří všem, kteří se podíleli na vylepšování tváře svého prostředí
- stavěli dětská hřiště, upravovali nevyužitá místa a dodávali jim nový smysl, starali se o okolí
svých domů i okolí vesnic a vůbec přispívali ke všemu, co udělalo z našich obcí lepší místo pro
život; poděkování patří dále všem, kdo se podíleli na kulturních akcích, tedy všem zde působícím
spolkům, škole, knihovně, ale i ochotným jednotlivcům, kteří s nadšením přiložili ruku k pořádání
všeho, čím jsme se bavili. Zásluhu nesou také ti, kdo přispívají k funkčnosti našich obcí, tedy
místní podnikatelé i obecní zaměstnanci. Děkujeme i všem ostatním, kterým by se mohlo zdát, že
jsme na ně v tomto výčtu zapomněli, protože se jejich činy třeba přesně nehodí do žádné ze
zmíněných kategorií, a v neposlední řadě pak posíláme velké díky těm, kdo se podíleli na
prezentaci před soutěžní komisí a pomohli tak promítnout naše obce do myslí nezaujatých
návštěvníků.

Druhým velkým úspěchem je vítězství v krajském kole v hasičském sportu v kategorii
dorostenců! Soutění družstvo ve složení Milan Kristek, Petr Kubáč, David Jaroš, Jiří Vildomec,
Roman Dvořák, Martin Hauptvogl, Dominik Krupka (ze Slavětína) a Miroslav Šabart (z Libočan) si
vybojovalo postup na Mistrovství republiky 2012, které se bude konat 7.- 8. července 2012.
Velké poděkování za přípravu patří Míše Kristkové, která již řadu let vede děti a dorostence
k hasičskému sportu, obětuje jim spoustu volného času a energie. Bez ní by mladí hasiči v obci
neměli potřebné zázemí a pravděpodobně ani výsledky. Také Všem zúčastněným velké
blahopřání a poděkování za reprezentaci obce! Toto družstvo posílené o Marka Vykročila a Josefa
Perneta také vybojovalo výborné 3. místo v okresní soutěži mužů.
Nepřehlédněte
·
Ve čtvrtek 2. srpna 2012 se uskuteční v naší obci vyhodnocení letošního ročníku soutěže
Vesnice roku Ústeckého kraje 2012 a předání Zlaté stuhy. Bude připraven program pro
hosty a následně i pro naše občany. Kdo nám chcete pomoci s přípravou a organizací,
přihlaste se. Děkujeme.
·
Podařilo se získat finanční podporu na opravu hřbitova a výměnu svítidel veřejného
osvětlení, dále na sanaci zdiva kostela, opravu kostelní zídky a výsadbu nové zeleně
v našich obcích. Tyto prostředky jsme získali z Ústeckého kraje, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR a firmy T– mobile.
.
Pouťové oslavy a otevření minimuzea
Již tradičně se ve dnech 16.- 17. června 2012 uskutečnila Koštická pouť a byla skutečně
nádherná. Počasí všem přálo, a tak stará garda fotbalistů mohla v klidu dohrát svůj přátelský
turnaj. Děti pobavilo divadélko, úžasné byly Berušky a malé mažoretky z Koštic. IQ park pobavil
mladé i nejstarší. V neděli hasiči dětem nastříkali pěnu. Uskutečnil se fotbalový zápas Dobročka :
Koštice, který koštičtí fotbalisté prohráli (což ale není tak důležité, hlavní je, že se hrálo!). Obcemi
projížděl turistický vláček, na který se stály fronty. A vrcholem oslav bylo otevření muzea
(finančně akci podpořila prostřednictvím Ústecké komunitní nadace firma T-mobile, za což
moc děkujeme!).
"Jak ve vašich představách vypadá cesta, kterou se každý den vracíte k domovu? Pokud jste o
tom dosud nepřemýšleli, zkuste to, zastavte na chvíli čas. Objevte místo, které vám dává sílu,
energii, pocit volnosti…… vše, co znamená domov. Prohlédněte si naše muzeum, vytvořené pro
vás z naší lásky k domovu." Tak zněla úvodní slova při zahájení provozu vesnického minimuzea
Venkovská světnice v Košticích.
Občanské sdružení Vožekovo nechtělo vytvořit skanzen, ale ukázat, jak žili naši předci před 40,
ale i 100 lety. Vesnice nebyla tak zpátečnická, jak si dnes myslíme. Mnozí z našich předků odešli
do měst, do světa a přinesli domů do Koštic jiné zvyky, jiné oblečení, jiný způsob života. Ale
zároveň zachovávali konzervativní způsoby svých rodičů a prarodičů. Nové si kupovali, až když
staré dosloužilo. Mísili tak styly starodávné i nejnovější v souladu možném jen na vsi.
V typicky vesnických domácnostech před 100 lety se ložnice jako komplet nábytku
prakticky nevyskytovala, spalo se v sednicích nebo komorách, čeládka pak na seně či slámě u
stájí, na půdách apod. Komplety nábytku tak, jak tu vidíme, si pořizovaly bohatší domácnosti, větší
sedláci, mlynář, pan učitel, doktor. Návštěvníky upoutala část kompletu, který pochází původně
z majetku majitelů koštického mlýna, rodiny Ortů a Blíženců, kteří byli po válce po znárodnění
mlýna nuceni prodávat svůj drobný majetek. Tuto ložnici – dva noční stolky a toaletku prodali
rodině Karfíků (dříve Bažantů) v Košticích. Dcera Karfíkových, paní Marie Pattová, věnovala spolu
se svým manželem tento nábytek muzeu včetně hnědé almárky po rodičích. Druhá část ložnice,
kterou muzeu věnovali manželé Hellerovi z Vojniček, pochází z majetku rodiny paní Hellerové,
rodiny Cibulkových z Lukohořan. Tato rodina věnovala i starou máselnici a unikátní rádio z 20. let
20. století.

Bílou kredenc věnovala paní Eva Bělochová, roz. Hellerová, z Koštic, pochází z majetku jejích
rodičů, možná původně prarodičů. Unikátní jsou fotografie její matky a společné fotografie matky a
tety z dětství. Tyto dámy jsou vidět též jako nevěsty spolu s jejich svatebními šaty. Svatební šaty,
které věnovala rovněž paní Bělochová, byly použity dvakrát. Poprvé se v nich vdávala matka
dárkyně Eva, roz. Kubáčová za Václava Hellera. V době nouze o látky za 2. světové války si šaty
na oddavky zapůjčila její sestra Marie Kubáčová, která si brala Josef Hellera. Na přiložených
fotografiích jsou vidět jejich svatby, oznámení z r. 1944 a svatební gratulace.
Kuchyni z 50. let 20. století věnovala paní Štěpánová z Vojniček. Je skutečně krásně zachovalá
a je to přesně ten typ nábytku, který všichni známe. Čajová souprava je ve stylo artdeco a je
vyrobena družstvem artělem zhruba ve 20. létech 20. století. Nové nohy k této kredenci vyrobil
pan Jaroš st. z Koštic. Zničené kování bylo nahrazeno novým.
Knihovna pochází z počátku 20. století (asi 1905) z majetku paní Františky Válkové, roz.
Weiglové, která ji věnovala své neteři paní Marii Hellerové, jejíž dcera Marie Kosková se rozhodla
darovat ji muzeu.
Ve skříních vidíme oděvy a prádlo, některé doslova unikátní, z 20. až 50. let 20. století. Také
ramínka jsou většinou velice stará. Prádlo složené ve skříních, nabízí přehled o výbavě děvčete
ze vsi, a to i ze živnosti, nikolik pouze ze statku (o tom svědčí rukavičky, kloboučky, obuv,
kabelky). Spodní prádlo si většinou nevěsty šily samy, bylo bílé, s jemnou krajkou či výšivkou.
Děti na vesnicích ve starších dobách mnoho hraček neměly, jen to, co jim např. vyřezal ze
dřeva otec či dědeček, případně ušila maminka (pany). Ve 20. století začali bohatší rodiče hračky
kupovat nebo pořizovat na zakázku. Unikátní hračkou je houpací kůň z majetku rodiny Štýbrů,
starý nejméně 100 let a koňský potah, vyrobený okolo r. 1910, který muzeu věnoval Petr Groh hračka pochází z dědictví po rodině Schejbalů.
Bílý stoleček z r. 1901 (letopočet je vespodu stolku) věnovala muzeu paní Marie Jarošová
z Koštic. Tento stolek poctivě sloužil nejméně 5 generacím a přežil celkem ve zdraví do dnešních
dob. Slabikář a početnice pocházejí z padesátých a šedesátých let 20. století, byly po starších
Poupatech nejvíce používanými učebnicemi ve školství, jsou doplněny Slabikářem z let
sedmdesátých.
Ovšem největším tahákem byly repliky středočeských krojů, které členky Vožekova sdružení
předvedly samy na sobě a svých dětech, doplněné zapůjčeným krojem kyjovským.
Návštěvníci si s nadšením prohlédli nábytek, zařízení, hračky, šicí stroj, kafemlýnek, řeznické
náčiní. Je to kus života našich předků, svědectví o jejich šikovných rukou. Bylo na co se dívat.
Muzeum je možno si prohlédnout po předchozím telefonickém objednání.
Irena Hellerová, Koštice
Poděkování za vybudování Vesnického minimuzea patří zejména paní Ireně Hellerové, která
věnovala velkou spoutu času instalaci exponátů, ale i všem ostatním, jejichž seznam
přinášíme (pokud jsme na někoho zapomněli, omlouvám se a nápravu zjednáme v příštím
čísle J!):
Seznam dárců a zapůjčitelů exponátů do muzea:
Pletichová Koštice
Havelková Koštice
Nožičková Vojnice
Jarošovi st. Koštice
Jarošovi ml. Koštice
Pattovi Koštice
Štýbrovi Koštice
Groh Petr Koštice

Kosková Marie Praha
Hellerovi Koštice 38(je nás tu víc)
Skalská + Vlasák Koštice
Karfíkovi Koštice
Horváthová Postoloprty(t.č. LDN Louny)
Beranovi Ústí n.L.
Bělochová Koštice
Hellerovi Vojničky¨
Zemanová Koštice
Kuzbach Koštice
Stahlová Koštice
Blížencovi Č. Budějovice

Brigádníci:
Pášová Hana, Karfíková Petra, Skalská Anna, Hellerová Irena, Jarošová Hana, Jaroš Vladimír,
Jaroš Antonín, Karfík Zdeněk
Dovoz nábytku: Vlasák Jaroslav, Jaroš nejml., Heller Václav, Heller Josef, Růdl Pavel ml.
Praní a žehlení (též pomoc při posledním úklidu) : Kosková Marie
Ostatní: pracovníci obce Pfeiferová Věra, Kubáč Jaroslav, Zeman Zdeněk
A ještě pozvání…POUŤ Vojničky - sobota 7. července 2012
Program:
15.30
16.30
17.00
18.00
18.05
18.10
19.00 – 01.00
22.00

rybářské závody dětí do 15 let
ZOO ve Vojničkách (soutěžní odpoledne pro děti)
rybářské závody dospělých
vyhlášení výsledků rybářských závodů
vystoupení malých mažoretek Berušky
program pro děti
taneční zábava
večerní překvapení
Občerstvení zajištěno! Srdečně Vás zveme!

