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

Vážení občané,
letošní advent bude rozdělen do dvou termínů. Nejprve se sejdeme první adventní neděli při odpoledním programu a 
poté rozsvícení stromku v Košticích. V ostatních obcích dojde k rozsvícení až druhý adventní víkend – v sobotu. 
Důvodem posunutí je akce Mikroregionu Perucko, na které starosta reprezentuje obec i mikroregion. A protože se 
chce s občany při adventu setkat, upravili jsme program adventního setkání.

Společenská kronika      
V měsíci říjnu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                                     paní Naděžda Pletichová – 80 let
                                                                                     pan Richard Černík – 65 let

                                                          Blahopřejeme!            

Ohlédnutí za akcemi
    V sobotu 28. 9. proběhlo v Želevicích již tradiční svatováclavské posvícení. Jako vždy se neslo ve 
znamení zabíjačkových pochoutek, které si připravila želevická hospůdka. Od 14 hodin děti mohly 
vystartovat na honbu za pokladem, poté si malovaly na kamínky nebo zdobily muffiny. Od 17 hodin 
vystoupil břichomluvec Zdenek Polach, jehož představení mělo velký úspěch. K tanci a poslechu hrála 
kapela Taurus. Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem.
     V neděli 29. září se uskutečnily již po třetí Legohrátky. Dopoledne mohly děti stavět podle plánků, 
odpoledne využily svoji fantazii a stavěly z lego kostek různé stavby. Všechny sestavy potom vytvořily 
město okolo lego kolejí, po kterých se prohánělo několik souprav vlaků. Celodenní stavění z lega se líbilo 
malým i velkým � �! Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem.
     V pátek 3. 10. proběhlo na sále KD v Košticích tradiční setkání seniorů. Nejprve vystoupily děti MŠ a 
ZŠ Koštice se svým pásmem tanečků a básniček. Potom začala volná zábava s malým občerstvením, všichni
si mohli zatančit díky hudbě kapely Náhoda. Pro zájemce byl připraven odvoz domů, poslední účastníci se 
rozcházeli v pozdních nočních hodinách. Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem
     V sobotu 5. 10. se uskutečnil Noční pochod pod Hazmburk - tentokrát ale trochu jinak! Kvůli dešti 
nešlo využít tradiční polní cesty. U obecního úřadu se nakonec sešlo asi 30 účastníků, které hasiči a starosta 
převezli do Křesína, odkud se šlo pěšky po silnici až pod Hazmburk. V cíli na turisty čekalo občerstvení 
pana Dubena a malý ohňostroj. Pak byli všichni převezeni zpět do Koštic. Celou akci zajišťovali SDH 
Koštice – děkujeme! Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem
    „ Masarykova vatra“ se pálila v neděli 27. října - akci organizoval SDH Koštice. Lampionový průvod prošel 
obcí od hasičárny na Vinec. Bohužel akci nepřálo počasí, a tak se nesešlo příliš účastníků.

Nepřehlédněte
 Na počátek prosince je plánována další schůzka s občany týkající se budování kanalizace a ČOV. Akce bude 

včas zveřejněna.
 Sběrný dvůr bude i přes zimu otevřen obvyklým způsobem (sobota 8.30 – 11.30).

Nejbližší akce:
sobota 16. listopadu Den s chuťovkou
neděle 17. listopadu Dopoledne s deskovými hrami (10 – 12 hod)
neděle 17. listopadu Vzpomínka na Karla Kryla
čtvrtek 28. listopadu premiéra dětského divadla Zlatovláska
neděle 1. prosince Adventní odpoledne v Košticích
sobota 7. prosince Rozsvícení vánočního stromu ve Vojničkách, Vojnicích a Želevicích
neděle 8. prosince Mikulášská
úterý 24. prosince večerní zpívání koled
pondělí 30. prosince předsilvestrovské setkání občanů našich obcí ve Vojničkách – odvoz zajištěn
úterý 31. prosince silvestrovský fotbálek + ohňostroj 



Čipování psů
Od 1. ledna 2020 zavádí novela veterinárního zákona povinnost nechat svého psa označit čipem. Pokud jej mít nebude, hrozí 
majiteli vysoká pokuta. Ve většině evropských stárů je povinné čipovaní psů již zavedeno. U psů s průkazem původu a 
cestujících do zahraničí je čipování povinné již nyní. 
Výhody čipování

 Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli.
 Při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví.
 Lepší průkaznost identity psa.
 Lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat.
 Usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren.
 Snadnější vycestování se psem do zahraničí.

Nevýhody plošného čipování
 Nutná registrace čipu 
 Náklady s ním spojené

Jak čipování probíhá
Čip se aplikuje na levou stranu krku speciálním jednorázovým aplikátorem dodávaným ke každému čipu. Aplikátor je 
v podstatě silnější dutá jehla, kterou se čip vpraví do podkoží.
Čip bez registrace je bezcennou investicí
Čipování je zákrok jednorázový a na celý život psa, jestliže je váš pes čipovaný a vy jste jej dosud nezaregistrovali 
v žádném z registrů čipovaných psů, jako byste peníze vyhodili z okna. 
Očkování proti vzteklině, které je u nás ze zákona povinné, bude od 1. 1. 2020 platné pouze tehdy, bude-li pes před 
provedením vakcinace označen identifikačním čipem. 
Registr čipovaných psů
Mělo by dojít k vytvoření jediného centrálního registru domácích zvířat či psů, do kterého by všichni čipovaní psi byli
automaticky veterinářem zapsáni a k němuž by měla přístup policie i útulky po celé republice. Bylo by dobré jednotný
národní registr napojit na celosvětovou vyhledávací síť Petmaxx. Pak by čipování psů zcela plnilo svůj účel – zvíře by
teoreticky bylo možno dohledat, ať by se ztratilo kdekoli na světě. 
 ČR bohužel zatím není jeden centrální registr, takže je dobré čip raději zaregistrovat do více databází. Odborníci 
doporučují minimálně do dvou největších: 
Národní registr majitelů zvířet (narodniregistr.cz)
- největší a nejstarší registr v ČR, člen mezinární skupiny Petmaxx.com
- nepřetržitá telefonická služba 24 hodin včetně víkendů a svátků
- registrace pro čipy Datamars (začínají kódem 2030981) zdarma, pro ostatní čipy 198 Kč
- registrovat lze on-line, e-mailem i poštou
Back Home (backhome.cz)
- také velmi rozšířený registr a člen mezinárodní skupiny Petmaxx.com
- registrace on-line pro čipy BackHome zdrama, pro ostatní čipy 200 Kč; registrace čipů poštou 250 Kč
- umístění informace o ztraceném nebo nalezeném psovi je zde zdarma
Pet Family - centrání registr zvířat (centralniregistrzvirat.cz)
- registrace zdarma
- portál pod Nadací na ochranu zvířat; seznam veterinářů a služeb pro psy
- mobilní aplikace pro hlášení ztrát a nálezů psů
Centrální evidence zvířat a věcí ČR (identifikace.cz)
- registrace on-line i poštou
- registrační poplatek 240 Kč
Český registr zvířat CZPETNET (czpetnet.cz)
- registrace pouze poštou
- registrační poplatek 160 Kč
- napojeno European Pet Network
IFTA - Mezinárodní centrální registr zvířat (iftaregistr.cz)
- člen mezinárodní skupiny Petmaxx.com
- registrace zdarma
Registr mikročipů (registrmikrocipu.cz)
- registrace zdarma
Registr zvířecích čipů, známek a tetování (cipy-znamky.cz)
- registrace 40 nebo 50 Kč dle způsobu

Zdroje: https://www.psiradosti.cz/blog/seznam-registru-cipu-pro-psy/  ; https://hobby.denikplus.cz/mazlicci/925-povinne-cipovani-psu-prehledne-
vse-co-potrebujete-vedet.html; https://muj-pravnik.cz/cipovani-psu/
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Koštické ženy
Anna Krupková, roz. Jirásková
dům čp 42 (dříve 41 a 42)
Antonie Karfíková si 26.7.1888 vzala Josefa Krupku (3.4.1855), syna Josefa a Kateřiny Krupkových z Telec čp. 31, a 
začínají spolu hospodařit. Josef Krupka byl starostou Koštic v letech 1893-1896. 17.10.1889 se jim narodil syn 
Václav, který se 6.7.1919 oženil v Praze s Annou Chudobovou z Českých Kopist. 27.8.1891 se narodil syn Ladislav a 
29.11.1893 syn Stanislav (oženil se s Marií Jiráskovou z Koštic čp.18. Měli ještě sestru Boženu (9.8.1899-5.10.1899) 
a další Boženu (8.5.1902). Roce 1919 otec statek předává synu Ladislavovi s manželkou Annou Jiráskovou ze Slatiny 
(svatba 29.11.1919 v Libochovicích).
Sčítání obyvatelstva z r. 1921 přináší tyto poznatky o
obyvatelích:
Krupka Ladislav, 24.8.1891, hospodář
Krupková Anna, manželka, 12.7.1893, vede domácnost
Krupka Ladislav, syn, 8.11.1920
Krupka Josef, otec, 13.4.1852, výminkář
Krupková Antonie, matka, 13.7.1864, výminkářka
Krupka Stanislav, bratr, 8.12.1892, pomáhá v hospodářství
Krupková Božena, sestra, 8.5.1902, pomáhá v hospodářství
Koenigsmark Jaroslav, svobodný, 8.6.1901, čeledín
Vošahlík Josef, svobodný, 7.9.1904, čeledín
Pieczek Anděla, svobodná, 15.3.1892, služka z Haliče
Kučerová Marie, svobodná, 25.3.1905, služka

Ladislav s Annou měli syna Ladislava (21.11.1920) a tři dcery:
Boženu, Věru a Marii. Božena se vdala do Loun. Věra byla zdravotní sestrou. Marie studovala lounské gymnázium a 
poslední dva ročníky absolvovala ve francouzském Dijonu. Vstoupila přes velký odpor zejména otce do kláštera ve 
Znojmě, pracovala jako sekretářka abatyše a později pod řádovým jménem Marie Inviolata působila v Praze, kde se 
stala matkou představenou kláštera řádu sv.Karla Boromejského v Praze-Řepích.

Tentokrát nelehký osud Marie Karfíkové z čp. 67, poté provdané Matouchové do Vojnic čp. 23.
R. 1908 statek čp. 23 ve Vojnicích koupil Alois Matouch, syn vdovy Barbory ze Mšeného č. p. 28, za 60000 korun, od
r. 1912 je spoluvlastnicí manželka Růžena Sechterová z Mnětěše. Zajímavým dokumentem je arch sčítání lidu z r. 
1921, který popisuje obyvatele takto:
Alois Matouch, 10. 4. 1886, hospodář
Růžena Matouchová, 24. 10. 1889, manželka od 17. 1. 1912
Alois Matouch, 26. 7. 1920, syn, svobodný
Václav Sechter, bratr manželky, 10. 12. 1896, svobodný, pomáhá v
hospodářství
Anna Krásová, 23.7.1896, svobodná, služebná
Syn Alois se oženil s Marií Karfíkovou z Koštic čp. 67. Ještě ve
Vojnicích se jim narodila dcera Miroslava. Na popud matky si vzal Alois
v r. 1955 pole zpátky z JZD Vojnice, které se tehdy rozpadlo.
Nesplňoval nařízené maximalizované dodávky, byl odsouzen a zavřeli
ho na dva roky do vězení. Manželku vyhnali těhotnou, mohla si vzít
jenom kozu. V Košticích se pak narodil syn Vladimír. Babička Růžena
naštěstí zdědila baráček v Lukohořanech, kam se odstěhovala. Po
návratu otce z vězení rodina bydlela u Karfíků v Košticích čp. 67. Alois
pracoval v Orasicích ve státním statku, kde pak bydleli v prvním patře
(dnešní budova JZD Orasice). Mariin otec Antonín Karfík koupil v
Košticích dům č. p. 91 a mladé rodině přenechali k bydlení č. p. 67.
Mariin bratr Antonín (později čp. 91) musel jít pracovat na Ostravsko,
jedině sestra Hana, provdaná Valentová, mohla studovat.

Marie Matouchová, roz. Karfíková, je na fotografii jako nevěsta.

Autorka textu: Irena Hellerová                                                                    
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