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Vážení občané!
Polovina prázdnin už je za námi. Sklízíme úrodu, zavařujeme, opravujeme svá obydlí a přilehlé
prostory, prostě děláme vše, abychom si mohli v zimě říci, že jsme se na ni dobře připravili. Užijte si
zbytek prázdnin a teplého, slunečného počasí!

Společenská kronika
V měsíci srpnu oslavují: pan Jiří Svoboda – 60 let
pan Václav Svoboda – 85 let

Blahopřejeme!

Vandalství v obci
Po delší době se zase objevilo větší množství vandalských činů v obci! Některé jsou méně závažné –
vytržení květin z okrasných květináčů, házení odpadků po ostrově, fotbalovém hřišti nebo jiných částí obce
( to nepochopíte, každý normální člověk ví, že na odpadky jsou odpadkové koše!).
Poněkud více nás zarazilo záměrné roztrhání jednoho stanu týpí na ostrově. Vzpomínáte? V loňském
roce je ušila paní Dvořáková a nazdobila paní Hoblíková. Zůstaly pouze cáry látky! Rychle jsme tedy
použili jeden potah, který čekal na opravu. Dáme ho na ostrov a druhý den zjistíme, že je neuvěřitelně
špinavý – prostě si ho někdo sundal, položil na mokrou špinavou zem a odpočíval….Co na tom, že to není
deka, co na tom, že to není jeho, co na tom, že to má dělat radost ostatním, že? Já, já já, jenom já! Nikdo
jiný mě nezajímá. Já si chci lehnout – zničím pracně ušitý potah, já jsem vypil pivo – hodím plechovku
(láhev) na zem.
Jenomže to není vše! Po obci se rozmohlo získávání benzínu zadarmo! Že nevíte, jak se to dělá? Stačí
v noci provrtat nádrž u nějakého auta….A čím víc, tím líp! Vy tomu nerozumíte? Přeci JÁ potřebuju na
něco jezdit, že to není moje? No a co?
Vrcholem vandalismu je hrubé poškození hrobu na koštickém hřbitově. Co k tomu dodat? Přeci
nebudeme tolerovat nevhodné chování několika jedinců – navíc možná nejsou ani z Koštic.
Musíme být více aktivní, nepřehlížet nešvary, neříkat si, to se mě netýká…protože dneska se to opravdu
mě týkat nemusí, ale zítra už třeba ano! Zavolejte na policii, ukažme na toho, kdo patří mezi vandaly! Přeci
nás, slušné občany, nebudou obtěžovat lumpové!!! Kdykoliv budete mít pocit, že něco není, jak má být,
zavolejte na policii. Jen tak se snad podaří omezit činnost vandalů.

Nepřehlédněte…
 Na tábor mladých hasičů odjíždí 18. srpna 13 dětí z Koštic. Tentokrát nejedou na Peruc, ale do
Telnice u česko-německých hranic. Přejeme jim hezké počasí a hodně zážitků.
 Dnes bychom rádi upozornili na obětavou práci pana Petra Hoblíka, který se stará o okolí „paneláku“
a přilehlý park. Chceme upozornit také na pomoc pana V. Nováka st., který pomohl rozvézt těžké
okrasné květináče po obci, a pana Kindla, který pomohl vytvořit hřiště na kuličky. Všem moc
děkujeme.
 Moc Vás prosíme, pytle na umělohmotný odpad a tetrapacky odevzdávejte, když jsou plné. Za
každý pytel totiž obec platí. Pokud je tedy pytel zaplněn jen do poloviny, obec ho platí jako plný









( domluvte se třeba se sousedem a odpad sesypte a odevzdejte dohromady jeden plný pytel). Moc
děkujeme.
Výlet do Babiččina údolí můžete platit ve dnech 18. – 20. srpna na OÚ paní Zelinkové. Zájezd je
obsazen, pokud se uvolní místo, budou náhradníci okamžitě vyrozuměni.
Turnaj ve volejbalu se uskuteční v sobotu 16. srpna od 10 hodin. O půl hodiny dříve probíhá
registrace účastníků.
Akce „Hejbni kolem, hejbni kostrou“ se uskuteční v neděli 17. srpna v 17 hodin. Účastníci použijí vše,
co má kolečka či kola. Podmínkou je, že nesmí být použit motor. Další informace na plakátech.
V sobotu se uskutečnila Kuličkyáda. Tady jsou její výsledky: 12 účastníků, z toho Pavel Zoufalý,
mistr České republiky, Marta Völfelová - vicemistryně České republiky - obsadili 1. a 2. místo, její
dcera Veronika 3. místo, z našich se dál umístili: Michal Skalský, Andrea Kovaříková, Jan Skalský,
Zdena Formánková. Někteří naši soutěžící pojedou naši obec reprezentovat na turnaj do Prahy na
Střelecký ostrov. V dětské kategorii vyhrál Pavel Kovařík, na druhém místě Nikola Valentová a třetí
Jana Horová. Celkem se turnaje účastnilo 14 dětí. Kuličkové hřiště je k dispozici na hřišti za OÚ.
Budeme ho udržovat a určitě zase uspořádáme nějaký turnaj, neboť ten právě proběhlý měl velký
úspěch a museli jsme ho rozložit do dvou dnů.
Zájemci o kurzy angličtiny se mohou předběžně hlásit na OÚ. Předpokládáme, že kurzy budou pro
začátečníky a budou probíhat 1x týdně navečer.
V sobotu 16. srpna se v sousední obci Pátek koná zajímavá akce. Do provozu jsou uvedeny vzácné
zámecké hodiny. Udělejte si malý výlet a navštivte pátecký zámeček!
Program oslav uvedení věžních zámeckých hodin do chodu:
10.15
11.20
11.30
12.00
14.00



mše svatá
slovo pana starosty
fanfáry
odbíjení hodin
beseda s restaurátory o hodinách

Přijďte se podívat, jste srdečně zváni organizátory akce.
Ve škole praskla voda, pohromu obětavě likvidovaly paní Kofrová a Kubáčová.

Obnova dragounských lázní
Skupina mladých lidí z Vojnic (Michal Fučík, Michal Zlatohlávek, Jiří Baudisch, Dana Zlatohlávková a
Dominika Ježková) se pokusí navázat na starou tradici lázeňského pramene v obci Vojnice. Podařilo se
získat finanční grant ve výši 9 500,. euro ( tedy přes 200 000,- korun) z evropských fondů Národní agentury
Mládež. Můžeme se těšit, co mládež v obci za pomoci ostatních občanů vybuduje. Součástí ukončení
projektu je také ohňostroj. Máme se tedy na co těšit! Pomocníky mladých z Vojnic jsou pan Nožička a paní
Skalská.
Dlouze jsme hledali poznámky o léčebném prameni ve Vojnicích. Nyní jsme se dostali ke kronice
Vojnic, která je nádherně zachovalá. Pečlivě se o ni starala paní Srbová, za což jí moc a moc děkujeme.
Údaje zde jsou nesmírně zajímavé. Plánujeme v zimním měsících čtení z kronik našich obcí a následné
besedy. Snad se vám akce bude líbit. Podle pamětníků ještě existovala školní kronika Vojnic – pokud
někomu leží v knihovně, moc Vás prosíme, dejte ji k dispozici ostatním. Historie obce je jenom jedna a
zároveň je všech občanů. Byla by škoda, aby si ji přivlastnil jeden jedinec.
Je úžasné, že nakonec se našly kroniky Koštic ( neznámý dárce), Vojnic ( paní Srbová) a Vojniček
( manželé Štěpánovi).
Dovolte nám, abychom v příloze Koštického zpravodaje zveřejnili informace o léčivých pramenech ve
Vojnicích.

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

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

Pramen léčivé vody
·

První zmínka o léčebném pramenu je na str. 41

U Vojnic vytéká pramen léčebné vody, mající týž účinek jako pramen Křížové studny v Mariánských
lázních. Již r. 1769 shledán byl litoměřickým krajským fyzikem Dr. Ihlem, který jej za výtečný uznal, a
v novější době r 1850 zase se o něm mluvilo, ale nenašel se posud podnikatel, který by se tohoto
pramene zlata ujal. U nás dáváme raději peníze za drahé léčebné prostředky do ciziny, než bychom
připravovali vlastní domácí a dobrý podnik. A tak to se vším bývá. Němcům a Židům strkáme peníz za
bezcenný brak, jenom abychom se honem obohatili, ale našeho českého člověka se přičinlivějšího a
poctivějšího odkopáváme.
O tomto prameni a ještě o jiných případnostech podává bývalý starosta Václav Jelínek r 1856
vrchnímu úřadu v Libochovicích, potažmo knížeti následující zprávu“…Pramen minerální vody rozesílán
jest a dosti používán. Předčí v účinku i známý Mariánský Křížový. Používá se ho též jako léčebného
účinku pro oční nemoci. Dr. Vild z Libochovic činí pokusy v koupelích, které se prý
znamenitě osvědčují.“ Na konec navrhuje vrchnosti, aby „zřídila tu lázně, že se mohou
znamenitěvypláceti, a že osada by se tím zvelebila.“
Přípis psán je německy, a svědčí o Jelínkovi, že byl skutečně hlavou nevšední a
podnikavý. (Mimochodem, mluví se zde také o těžbě uhlí - naše poznámka.)
·

Další zpráva o pramenech je z historie domu č. 2 – grunt Holubovský (v kronice má každý dům popsánu do podrobností
svoji historii)

1897 dostal syn Václav Jelínek
1912 přestavěno obydlí a stáje za 13 000K. Na místě nynější zahrady býval obecní rybník, o
kterém se v listinách mluví. V. Jelínek je do r. 1919 členem obec. Zastupitelství,
připívaj. členemDobrovolných hasičů, od r. 1912 najemcem obec. Honitby za nájem 265 K. Na jeho
pozemku nachází se pramen léčivé vody, kde děd jeho Václav Jelínek postaviti dal studnu. Vodu vyvážel
po Čechách v kamených lahvích. R. 1880 pro obtížné rozesílání prodej zastaven. Bratr Oldřich Jelínek
byl ve světové válce, vrátil se zdráv , a je usazen nyní u Č. Budějovic.
·

Zveřejňujeme také dopis, který poslal Místnímu národnímu výboru ve Vojnicích národopisný badatel Josef Javornický.
Podle odkazů v kronice předpokládáme, že se tak stalo okolo roku 1927. Zajímavé je i to, že Vojnice mají svůj erb, což
věděl jen málokdo!

Místnímu národnímu výboru ve Vojnicích
Zasílám dodatečně pro pamětní knihu jeden zápis, který jsme při mém bádání rodopisném,
v archivu Národního musea našel a který jsem doslovně opsal:

……Zřídlo vojnické vody bylo roku 1851 p. Václavem Jelínkem na jeho vlastním pozemku odkryto, voda
od proslulých lékařůlučebně prozkoumána a pro svou léčivou schopnost do seznamu léků od lékařské
fakulty přijata a dekretem vys.c.k. místodržitelství v Praze 13.3.1865, č.j. 12040 k rozesílání povolena.

Léčivá schopnost vody vojnické byla následujícím způsobem odhalena: P. Václav Jelínek zpozoroval
několikráte, že dobytek na pastvu puštěný, rovnou cestou pospíchal vždy k nynějšímu zřídlu, ač měl
vodu k napájení svému mnohem blíže. To bylo příčinou, že po delší době p. Jelínek vody té sám okusil a
shledal, že je chuti přihořklé a že působí měkkou stolici. Přivolaný lékař p. Karel Vilt z Libochovic okusiv
vody a seznav její účinek, doléhal na její lučební prozkoumání. Což když se stalo s výsledkem příznivým,
vystavěna byla při zřídle zvláštní budova, ku které Josef kníže z Dietrichsteinu darem 1000 zl. Přispěl.
Vojnická voda vřaděna jest mezi mariánskolázeňskou křížovku a podobné hořké vody a léčivou svou sílu
osvědčila v následujících nemocech:
1/ při životní plnokrevnosti, zácpě jater a sleziny, při hypochondrii,
hysterii, zlaté žíle a při nečilém odchodu výkalů
2/ pakostnice a tvoření se močového kamene
3/ rheuma
4/ dušnosti, šlemovitosti v jícnu a trubicích, při kyselině a nečistotě
žaludkové i střevní
5/ při tuhé krtičnatosti v očních nemocech, trvalých vyrážkách
podkožních vesměs a při neodbytných vředech a žíl křečovitých
6/ při návalu krve do mozku a plicím a při chrlení krve
7/ při ženských chorobách
Vojnická voda rozpouští a odvádí jemně, čistí krev, brání návalu krve, množí chuť k jídlu a chrání před
mrtvicí tam, kde křížovky pro větší obsah uhelky upotřebiti nelze. Vody užívá se po půl žejdlíku ráno a
večer, pije se mile, ano i děti volně jí přijímají. Zřídlo vojnické vody jest majetkem p. Václava Jelínka,
rolníka ve Vojnicích č.2.
Pamatuji se dobře, že můj nebožtík otec mnohokráte se zmínil o studánce s hořkou vodou ve Vojnicích,
ale že by tam budova měla býti postavena, jak zápis praví, nikdy nic neříkal. Je možné, že budova měla
být postavena, ale že nějaké nepředvídané těžkosti tomu zabránili. Neškodilo by, tuto záležitost uvést
znovu k životu, neboť tím by obec mnoho získala.
Jsem rád, že se mi podařilo opět něco nalézt, čím historie obce je obohacena.
Poroučím se Vám
v úctě oddaný
Josef Javornický
Zveřejněné texty jsme použili bez úprav, ponechali jsme záměrně i chyby pravopisné. Pevně věříme, že Vám ukázky z Vojnické
kroniky udělaly radost. Následující rok bude probíhat výstavba altánu s vyvěrající vodou jako připomínky léčebného pramenu ve
Vojnicích. Znovu připomínáme, že tento projekt bude realizován za finanční podpory EU.
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