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

Vážení občané,
hodnotící komise Vesnice roku 2019 do našich obcí přijede v pondělí 17. 6. 2019. Jak už jsme psali 
v minulém čísle Zpravodaje, rozhodli jsme se, že se letos zapojíme do soutěže Vesnice roku, ve které se nám
již v minulosti podařilo získat několik ocenění. Letos bychom chtěli porotu zaujmout činností dětí ve všech 
našich spolcích. Odměna je lákavá a my navíc víme, že kvůli výstavbě kanalizace se v příštích letech 
nebudeme moci zúčastnit. Abychom měli větší šanci získat ocenění, chtěli bychom vás poprosit, zda byste 
nám pomohli zkrášlit prostory našich obcí. Děkujeme � �!

Společenská kronika      
V měsíci květnu významné životní jubileum oslavují: 
                                                                                  paní Jiřina Srbová – 89 let

pan Jiří Henc – 65 let
pan Felix Kučera  – 82 let
paní Marie Jarošová – 76 let
paní Alojzia Mísařová – 65 let

                                                          Blahopřejeme! 

                   V uplynulých dnech zemřeli paní Věra Karfíková ve věku 71 let a pan Miroslav Hrouda ve věku 72 let.
                                           Čest jejich památce!

Noc kostelů
V pátek 24. května se uskutečnila celostátní akce Noc kostelů, na kterou členky Vožekova sdružení ve
spolupráci s obcí Koštice připravily zajímavý program – vernisáž malíře Jana Hiráka, jejíž součástí bylo
vystoupení několika dětí, které recitovaly upravené texty Erbenových balad. Malíř Jan Hirák má velice
blízký vztah ke Košticím - od roku 1962 zde žili  jeho rodiče,  a tak se malíř  od mládí  seznamoval
s místním  krajem,  který  si  zamiloval  a  který  nyní  výtvarně  ztvárnil  v několika  desítkách  obrazů.
Součástí výstavy byl průřez Hirákovými pracemi, od nejstarších po ty nejnovější (na obraze koštického
kostela  ještě  nebyla  zaschlá  barva  � �).  K příjemné  atmosféře  přispěly  také  origami  květin,  které
vyrobily žáci  ZŠ v Košticích.  Výstava obrazů bude ještě  k vidění  v době koštické pouti.  Panu Janu
Hirákovi i všem účinkujícím děkujeme!

Nepřehlédněte
 Začaly stavební práce na výměnu sloupů veřejného osvětlení při hlavní silnici (25 sloupů), dbejte

prosím zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí stavebních prací.
 V neděli 12. 5. proběhlo v Košticích vítání občánků spojené tradičně s oslavou svátku matek. V

kulturním domě se sešly rodiny 8 malých občánků, aby jejich ratolesti byly oficiálně přivítány mezi
občany obce Koštice. Zároveň se sál naplnil rodiči a příbuznými dětí koštické MŠ a ZŠ, neboť si
děti  pod  vedením  svých  učitelek  připravily  krásná  vystoupení  a  předaly  maminkám  kytičky  a
přáníčka.

 V sobotu 25.5.2019 se uskutečnil další ročník Želevické stopy, tentokrát soutěžilo - sportovalo přes
50 dětí  � �! Děkujeme organizátorům – přátelům želevické hospůdky a všem jejich kamarádům a
známým - za výbornou organizaci akce, které se účastní stále více dětí i dospělých. 

 V neděli 2. 6. 2019 se uskuteční  oslavy dne dětí, tentokrát navštívíme Šmoulí ostrov  � �! Pokud
děti přijdou ve šmoulí barvě (modrá či bílá), dostanou speciální odměnu. Dobrovolníky prosíme,
aby přišli ve 13.30 na lávku ostrova. Moc děkujeme, že nám pomáháte � �!

Nejbližší akce:



Neděle 2. června Dětský den 14 hod ostrov u Ohře
Neděle 9. června Oslava 130. výročí narození Ing. Karla Orta – program na plakátu
Víkend 7. – 9. června Sjíždění řeky Ohře na kanoích a raftu (Cheb - Sokolov), info u paní Karfíková
Víkend 14. – 16. června Koštická pouť – program bude zveřejněn na plakátu
Sobota 13. července Pouť ve Vojničkách
Sobota 20. července Volejbalový turnaj v Želevicích

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu probíhaly od 23. do 26. května 2019 v rámci celé Evropské unie. V České
republice voliči směřovali k volebním urnám v pátek 24. a v sobotu 25. května. V rámci Eurovoleb 2019 si Česko
volilo zástupce 21 mandátů. V českém volebním systému mohli voliči hlasovat pro jedinou kandidátku a udělit
maximálně dva preferenční hlasy. Každý stát EU má vlastní volební pravidla. V parlamentních volbách Evropské
unie bude v roce 2019 s největší pravděpodobností pouze 705 mandátů, oproti původním 751 mandátům. Počet
mandátů evropského parlamentu byl snížen kvůli vystoupení Velké Británie z unie.

Obec: Koštice

Okrsky
Voliči

v seznamu
Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

celkem zpr. v %

2 2 100,00 514 140 27,24 140 140 100,00

čísl
o

Název strany
Celkem

hlasů

Celkem hlasů

v %

5 Občanská demokratická strana 10 7,14

9 Komunistická str.Čech a Moravy 30 21,42

24 HLAS 6 4,28

26 Koalice STAN, TOP 09 10 7,14

čísl
o

Název strany
Celkem

hlasů

Celkem hlasů

v %

27 Česká pirátská strana 15 10,71

28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 14 10,00

30 ANO 2011 28 20,00

39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 3,57

Nabízíme vám volební výsledky nejúspěšnějších stran a seskupení, které získaly hlasy voličů v  našich obcích
(zveřejňujeme strany, které získaly alespoň 5 hlasů).

Koštické ženy

      Anna Lahovská, roz. Krátká (z čp. 45/65)
Majitelé tohoto domu a koloniálu v něm byli manželé Lukášovi. Po 1. světové válce,
kde  jim padl  jediný  syn,  prodali  obchod  v  r.  1918  Marii  Krátké,  obchodnici  z
Opočna,  a  jejímu  muži  Antonínovi.  Jejich  dcera  Anna  se  provdala  r.  1920  za
Antonína Lahovského a převzali obchod. 
Marie Krátká byla nevlastní matkou Anny, které její vlastní maminka zemřela brzy
po narození. Otec se znovu oženil a Anna získala nevlastního bratra a sestru. Rodina
Krátkých  pocházela  z  Ročova.  Nevlastní  sestra  Kamila  odjela  do  Ameriky,  kde
zůstala. Kontakt mezi nevlastními sourozenci byl později přerušen.
Anna Lahovská s manželem byli velmi úspěšní obchodníci. Měli tři dcery, jedna z
nich, Helena, provdaná Bassovová, pokračovala s manželem v obchodnické tradici
i ve znárodněném obchodě.

 Autorka textu: Irena Hellerová 

Anna a Antonín Lahovských
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