
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – září 2019

Vážení občané,

proběhlo výběrové řízení na výstavbu ČOV a kanalizace, nyní se vše zpracovává a čeká se na vydání 

stavebního povolení. Během několik týdnů se začne se stavebními pracemi. Akce začíná � �! 

Společenská kronika      
V měsíci září významné životní jubileum oslavili: 
                                                                                  paní Věra Cibulková – 93 let
                                                                                     paní Marie Najmanová – 75 let

paní Venuše Štěpánová  – 77 let
paní Alena Skalická – 77 let
paní Marie Klokočníková – 95 let

                                                          Blahopřejeme!            

Velká sýrová nakládačka
V neděli 15. 9. 2019 se v místní knihovně Koštice v odpoledních hodinách uskutečnila přednáška a workshop 
Kateřiny Suché, spoluautorky kuchařky Velká sýrová nakládačka a spoluorganizátorky stejnojmenné 
gastronomické soutěže. Zájemci ochutnali dva druhy naloženého sýru Hermelín a potom si pod vedením lektorky
naložili vlastní sýr.
Na výsledek, jak se výtvory povedly, musí ale účastníci workshopu pár dní počkat, až se sýry náležitě proleží se 
všemi ingrediencemi.
Akce vznikla díky projektu Města čtou za podpory Městské knihovny Louny a VOŽEKOVO sdružení.

Nepřehlédněte
 V sobotu 31. 8. 2019 se na víceúčelovém hřišti v Košticích uskutečnil druhý ročník turnaje v nohejbale 

trojic “O pohár starosty obce”. Oproti loňskému roku se zúčastnila pouze dvě tříčlenná družstva, která si 
zahrála pro radost.

 V sobotu 14. 9. 2019 se uskutečnily závody mladých hasičů “O pohár starosty OSH” na fotbalové hřišti 
v Košticích, děkujeme hasičům za organizaci závodů!

 Z důvodu velkého zájmu se revize komínů uskuteční 18. 10. a 22. 10. 2019. Ve stanovené dny vás bude 
pan Koutný kontaktovat. Pokud si potřebujete dopředu domluvit čas, učiňte tak prosím na Obecním úřadě
osobně, nebo na telefonu 415 963 021 u p. Hoblíkové (pondělí – čtvrtek).

 Zájemci o nácvik dětského divadla se sejdou ve čtvrtek v 16.30 na sále KD Koštice. 
 Želevické posvícení se uskuteční 28. 9. 2019, informace naleznete na plakátech (program pro děti, 

fotografie ze Želevic, břichomluvec, kapela, zabíjačkové lahůdky). Srdečně vás zveme! 
 Legománie se uskuteční v neděli 29. 9. 2019 na sále KD Koštice. Milovníci Lega mohou stavět podle 

návodů i podle své fantazie – bližší info na plakátech.
 Účastníci setkání důchodců nahlásí svůj zájem o odvoz na akci a z akce na Obecním úřadě v Košticích   

do 3. 10. 2019.

 Nejbližší akce:
sobota 28. září Želevické posvícení – bližší info na plakátech
neděle 29. září Legománie pro malé i velké – bližší info na plakátech
pátek 4. října Setkání důchodců 15 hodin sál KD Koštice
sobota 5. října Noční pochod pod Házmburk 20 hod před OÚ Koštice
neděle 27. října Pálení vatry
úterý 1. listopadu Dušičková slavnost
sobota 16. listopadu Den s chuťovkou



neděle 17. listopadu Dopoledne s deskovými hrami (10 – 12 hod)
neděle 17. listopadu Vzpomínka na Karla Kryla

Koštické ženy

Marie Zajíčková, roz. Gráfová z domu čp. 44
Tak jako většině zde vzpomínaných žen, ani jí se nevyhnuly rodinné tragédie.
Hospodský Josef Zajíček, původem z Třebenic, s manželkou Rozálií (už jsme o ní psali) měli syna Rudolfa, 
pozdějšího slavného hospodského a řezníka. Rudolf se v dospělosti oženil s Marií Gráfovou ze Želevic. Měli spolu 
děti Boženu (ve Františkových Lázních měla děti Libuši a Jana), Věru (vdala se za Adolfa Karfíka z č. p. 11, v Brně 
měla děti Jitku, která žije v Havířově, a Václava), Libuši (zemřela mladá na TBC), Jiřího (zemřel při výslechu), 
Vlastu (v Kryrech měla děti Štěpánku, Tomáše a Jiřího).

Sčítání obyvatelstva r.1921
Zajíček Rudolf, 2.4.1881, hostinský a řezník
Zajíčková Marie, manželka, 2.4.1890, vede domácnost a zeměděl. činnost
děti Věra, 3.1.1914, Libuše, 19.11.1917, Jiřím 23.10.1919
Zajíčková Rozálie, matka, vdova, 14.7.1857, výminkářka
Kovařík Josef, 15.11.1906, čeledín
Linhartová Marie, 12.2.1902, služebná

Zajíčkovi provozovali hospodu s kinosálem, zároveň hospodařili na polích a v
domečku čp. 43 bylo řeznictví. Všichni byli ve vesnici velmi oblíbeni. Rodina o
majetek přišla po Únoru 1948. Byli poté všichni vyšetřováni jako kulaci a
živnostníci. Syn Marie Zajíčkové Jiří zahynul po výslechu StB. Jeho tělo skončilo v
nádrži s louhem, bylo jim oznámeno, že náhle zemřel. Do rakve se rodina nesměla
podívat.
V osmdesátých letech 20. století byly oba domy zbourány a na místě vyrostla
samoobsluha Jednoty, dnes vietnamská prodejna. Ze Zajíčkova statku zůstala pouze
stodola – dnes obecní sběrný dvůr.

Josefa Jandová, roz. Zůnová z domu čp. 47
Historie tohoto domečku a jeho obyvatel je velice barvitá. V rodině Hellerů se tradovalo, že ho pradědeček prohrál v 

kartách, leč není to pravda. V roce 1811 dům čp. 47 Jan Heller 
přepouští svému otci Janu Jiřímu Hellerovi za 142 zl. Pak zde žila
dcera Jana Jiřího Hellera Marie Anna, poté provdaná Richtrová, 
se svou nemanželskou dcerou Annou, později vdanou za Isidora 
Löbla. Jejich děti Rosinu a Antonína skosila r. 1852 epidemie 
cholery. Přežily dvě děti - Václav a Anna, která tu pak žila s 
manželem Josefem Zůnou a dětmi.

Sčítání obyvatelstva v r. 1921:
Zůnová Anna, vdova 2.7.1852, vede domácnost
Jandová Josefa, vdaná dcera, 20.7.1886, dělnice u Kamila 
Honky (manžel bydlí jinde)
Zůna Karel, syn, 26.7.1894, svrškař, obchod obuví Kučera, 
Libochovice
Jandová Anna, vnučka, 7.4.1914

Anna Zůnová roku 1934 dům převedla na dceru Josefu Jandovou. Naše hrdinka se dokázala životu postavit. Její 
manžel nechtěl pracovat, nestaral se o rodinu, dcera ho nezajímala. Proto ho nekompromisně vykázala z domu. 
Raději sama tvrdě pracovala, aby rodinu uživila. Zůstala už do smrti sama.

                                                                                                                            Autorka textu: Irena Hellerová
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