
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – červenec + srpen 2019

Vážení občané,

s velkou radostí oznamujeme, že naše obce získaly ocenění Bílá stuha v prestižní soutěži VESNICE 

ROKU Ústeckého kraje 2019. Z 22 obcí jsme byli mezi 5 oceněnými. 

Bílá stuha je ocenění za zapojení dětí a mládeže do života obce a za koncepční podporu jejího zájmu o 

venkovskou pospolitost. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a 

rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží 

v místě. Oceňovány jsou zejména aktivity výchovy mladé generace místními spolky (v našem případě Mladí

hasiči SDH Koštice s Míšou Kristkovou, Malý Hubert – myslivecký kroužek pro děti, který vede Alice 

Tomášková, Šatník paní mlynářky s nápady paní Ireny Hellerové), práce s dětmi v knihovně  (v našem 

případě různé dílny a výukové programy, které připravuje Hana Hoblíková), vytváření podmínek pro trávení

volného času (cvičení dětí se slečnou Alenou Bozděchovou, mažoretky, dětská divadelní představení 

s Petrou Karfíkovou a Annou Skalskou a různé další akce pořádané VOŽEKOVO sdružení a dalšími 

dobrovolníky, které se v našich obcích uskutečňují).

Děkujeme všem aktivním občanům, kteří k ocenění pomohli svojí dlouhodobou činností ve prospěch 

obce, a děkujeme i těm, kteří se podíleli na programu připraveném pro hodnotící komisi. Celkem se 

programu účastnilo přes 35 dětí a mládeže (někdo i vícekrát � �) a 18 dospělých! Moc vám všem děkujeme!

Je to opravdu nebývalý úspěch – opakovaně získat ocenění. A navíc pro jednu obec získat ocenění dvě � �, 

protože do Koštic putuje zároveň také cena ZLATÁ CIHLA Ústeckého kraje 20019 za opravu koštického 

mlýna. Blahopřejeme majiteli panu Kindlovi!

Mimořádné poděkování patří také pracovníkům obce, kteří v době velkých veder připravili naše obce na 

návštěvu hodnotící komise. I někteří občané si uvědomují náročnost jejich práce a přáli si, abychom  veřejně

ocenili práci pracovníků obce v takových složitých podmínkách.

Společenská kronika      
V měsíci červenci významné životní jubileum oslavili: 
                                                                                  paní Květa Kubáčová – 75 let

paní Helena Sunkovská – 70 let
V měsíci srpnu významné životní jubileum oslavili:
                                                                                     paní Marcela Štýbrová – 70 let

pan Miroslav Krupka – 65 let
pan Josef Mareš – 80 let
paní Irena Kondíková – 65 let
pan Karel Kubáč – 80 let
paní Mária Beránková – 77 let

                                                          Blahopřejeme! 

              V uplynulých dnech zemřel pan Horymír Holub ve věku 61 let.    
                                                             Čest jeho památce!      



Co se stalo v     době prázdnin

V sobotu 13. července proběhla ve Vojničkách tradiční pouťová oslava. Nejprve si děti zasoutěžily, poté
hrála  kapela  Náhoda.  Kvůli  nehodě  koně  nemohl  vystoupit  kovboj  se  svým  programem.  O  výborné
občerstvení se postarali myslivci z MS Žejdlička – jejich guláše a klobásky byly vynikající, patří jim velké
poděkování.  Jen  je  škoda,  že  se  akce  proti  minulým  letům  účastnilo  méně  dětí  i  dospělých.

Želevice žily prázdninovým sportem – v sobotu 20. července se uskutečnil  volejbalový turnaj a o měsíc
později  24.  srpna  turnaj  v badmintonu.  Obě  akce  byly  hojně  navštíveny,  a  to  jak  soutěžícími,  tak
fandícími  diváky.  Volejbalového turnaje  se  zúčastnilo  10 soutěžních  dvojic,  které  hrály od ranních do
večerních hodin, hráči nelitovali svých sil - někteří skončili dokonce v nemocnici na ošetření. Vítězi turnaje
se stali Radek Vaněk a Marek Vykročil. Turnaje v badmintonu se účastnilo 9 dvojic, vítězi se stali Petr
Mical a Tomáš Horák. Děkujeme všem organizátorům i hospodským v želevické hospůdce, která skvěle
zajistila občerstvení.
        
V neděli  11. srpna proběhl na ostrově  v Košticích celostátní turnaj ve cvrnkání kuliček. Od 9 hodin
začaly soupeřit nejprve děti -  v kategoriích předškoláků a školáků. Kategorii malých děti vyhrála teprve
čtyřletá Verunka Micalová, mezi většími dětmi byl nejlepší Jiří Falta. Od 13 hodin se do zápolení pustili
dospělí. Po třech hodinách byly známy konečné výsledky. Vítězem se stal několikanásobný mistr republiky
Pavel Zoufalý, který na svou poslední hru (jedinou prohru v tomto turnaji) s místním Zdeňkem Karfíkem
asi  dlouho  nezapomene.  Nejlepší  koštickou  hráčkou  byla  opět  Zdeňka  Formánková,  vítězka  loňského
turnaje, jež letos obsadila 4. místo, v národním žebříčku je však na 8. pozici v ČR.

V  sobotu  3.  srpna  se  uskutečnil  již  13.  ročník  Olympiády  Mikroregionu  Perucko.  Tentokrát  se
rekordních 20 týmů zastupujících své obce sjelo do Smolnice, kde na ně čekalo 6 srandasoutěží s tématikou
starého Říma – Caesar a Kleopatra. Ve velké konkurenci se naše družstvo umístilo na 3. místě, předehnali
nás pouze závodníci z Chožova a Leubsdorfu. Po vyhlášení výsledků zazpívali účinkující z muzikálu Děti
ráje. Blahopřejeme závodníkům k úžasnému úspěchu a děkujeme jim za reprezentaci obce. Je skvělé, že
akce, která vznikla z popudu Koštic, se stala akcí tradiční a v Mikroregionu Perucko také akcí prestižní.
Vždyť o pořádání v pořadí dalšího ročníku má nyní zájem vždy několik obcí!

V sobotu 17. srpna proběhly ve Vojnicích tradiční rybářské závody. Nakonec zvítězili dětští rybáři, kteří
svými  výkony  převálcovali  „dospěláky“!  Soutěž  vyhrál  Ondřej  Martinů,  druhé  místo  obsadila  Eliška
Jelenová, která chytila také nejdelší rybu (28 cm), na třetím místě se umístil Lukáš Majar.  Po rybářských
závodech si zájemci mohli vyzkoušet jízdu na paddleboardu. Akci doplnilo svým vystoupením trio umělců
s hodinovou transvesti show. K tanci a poslechu hrála kapela Náhoda. 
Ve stejný den se konala v Želevicích country zábava s grilovaným prasátkem. 

Nepřehlédněte

 Ve čtvrtek 5. září od 19 hodin se bude konat Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Koštice, na
kterém  se  budou  projednávat  předběžné  výsledky  výběrového  řízení  na  výstavbu  kanalizace  a
případné uzavření ulice u KD v Košticích.

 Obec Koštice nabízí možnost objednání  revize komínů dne 18. 10. 2019, cena 450 Kč. Závazné
objednávky do 13. 9. 2019 na Obecním úřadě osobně, nebo na telefon 415 693 021 p. Hoblíková
pondělí – čtvrtek. V jiném termín možno objednat individuálně přímo p. Jakub Koutný 604 895 660.

 Zájemci  o  výlet  na výstavu Zahrada Čech 2019 v Litoměřicích dne  17.  září  se  mohou  hlásit
telefonicky nebo u paní Hoblíkové na Obecním úřadě v Košticích do pátku 6. září 2019. 

 Do konce roku musí být očipováni všichni psi starší půl roku, pokud majitel čip nezabezpečí, hrozí
mu pokuta. Obec jedná s veterinářem, který by přijel očipovat psy do obce. Termín i cena budou
sděleny po přesné domluvě.

 Sýrová nakládačka je akce, která se uskuteční 15. září od 14 hodin v knihovně na Obecním úřadě
v Košticích. Zájemci se mohou setkat s Kateřinou Suchou, která jim prozradí různá tajemství týkající
se nakládání sýrů. Zájemci o vlastní naložení sýrů si mohou přinést sklenici, dva hermelíny, nůž a
prkénko, ostatní účastníci mohou jen sledovat výklad a ochutnávat.



 Na  želevické posvícení (28. 9. 2019) přislíbil svoji účast břichomluvec – účastník soutěže Česko
hledá talent. Kromě zabíjačkových lahůdek se můžeme těšit na program pro děti a kapelu Taurus.

 V neděli 29. 9. se po celý den na sále KD Koštice uskuteční Legohraní pro malé i velké. Milovníci
Lega mohou stavět podle návodů i podle své fantazie – bližší info před akcí na plakátech.

 Zájemci  o  účast  na  setkání  důchodců se  nahlásí  osobně  nebo  telefonicky  na  Obecním  úřadě
v Košticích do 27. 9. 2019.

 

Nejbližší akce:
sobota 31. srpna Turnaj v nohejbalu v Košticích – bližší info na plakátech
sobota 14. září hasičské závody O pohár starosty OSH - bližší info na plakátech
úterý 17. září Zahrada Čech - Litoměřice
neděle 15. září Sýrová nakládačka 
sobota 28. září Želevické posvícení – bližší info na plakátech
neděle 29. září Legohraní pro malé i velké
pátek 4. října setkání důchodců
sobota 5. října noční pochod pod Házmburk

Koštické ženy

Marie Kartesová, Židovice 39 (dnes známá ovocnářská rodina)
Dlouhou dobu udržovala vážnou známost s Václavem Karfíkem z čp.40 –
mohla se tedy do Koštic provdat. Nakonec se však nevzali, statek čp. 40
byl zadlužený a potřeboval nevěstu s věnem, které Kartesovi nechtěli
nebo nemohli dát. Václav se 21.3.1942 oženil s Libuší Veselou
(10.7.1922) z Orasic čp. 40. 
Na fotce z roku 1934. 

Marie Bažantová, roz. Jirásková
čp. 37
Dne 8. 9. 1881 se narodil Václav Bažant, pozdější mistr obuvnický. Žení
se s Marií Jiráskovou (8. 9. 1885), dcerou Josefa Jiráska, původně pokrývače z Chrastína (Chrastín je 

uveden jako jeho domovská obec), žijícího však v Košticích (byl to 
bratr majitele čp. 21). Sestra Václava Bažanta Marie Alžběta si bere 
Josefa Jiráska ml., takže se vzali dvojí sourozenci navzájem. Marie 
Alžběta s Josefem Jiráskem obdrželi věnem bývalý výminek, dnes 
dům čp. 124 (úředně byl dům oddělen r. 1923, dnes je majetkem 
Josefa Grunta s manželkou Miroslavou).
Václavu a Marii Bažantovým se narodilo 5 dětí: Emilie (17. 2. 
1907)), Václav (9. 10. 1910), Marie (asi 1912), Božena Anna (17. 
11. 1914 – 6. 3. 1995), Jiří (1923-1992).
( Dcera Marie zemřela ve věku 7 let. Nachladila se, protože pořád 
seděla na kameni a vyhlížela tatínka, až se vrátí z 1. světové války. 
Nachlazením oslabený organismus neodolal epidemii španělské 
chřipky, které podlehla. Byla jedinou známou obětí španělské 
chřipky v Košticích.)
Na fotografii je Marie Bažantová s manželem, který šel do války.

  

Autorka textu: Irena Hellerová                                                            
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