
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – červen, červenec, srpen 2020

Vážení občané,
od března jsme žili v omezeních vyplývajících z vládních nařízení. Podřídili jsme tomu i všechny obecní 
akce: vnitřní akce byly zrušeny, venkovní omezeny, některé také zrušeny. Vypadá to, že na podzim bude 
nebezpečí nákazy covidem opět stoupat, proto se některé akce opět omezí nebo neuskuteční (bohužel). Jedna
akce ale proběhne, a to schůzka týkající se kanalizace. Ta se uskuteční na sále dne 17. 9. 2020 od 18 hodin, 
prosím vás o zodpovědný přístup, pokud se někdo nebudete cítit dobře, nechoďte, informace vám předáme 
individuálně, až budete zdraví. Prostor je sice velký, ale je uzavřený. Předpokládáme, že se sejde více lidí 
pohromadě, proto prosím dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme. 

Společenská kronika      
V měsíci červnu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                          pan Josef Ruffer – 65 let
                                                                          paní Marie Fousková – 79 let

 pan Milan Khýn – 65 let
 pan Zdeněk Havelka – 70 let
 pan Václav Dobíhal – 70 let

V měsíci červenci významné životní jubileum oslavili:
pan Josef Fučík – 70 let
paní Květa Kubáčová – 76 let
paní Lidmila Hellerová – 75 let

V měsíci srpnu významné životní jubileum oslavili:
pan Josef Mareš – 81 let
pan Karel Kubáč – 81 let
paní Mária Beránková – 78 let
pan Václav Jaroš – 78 let 

                                                                               
                                                          Blahopřejeme! 

V uplynulých dnech se Karolíně Povové a Vlastimilovi Chaloupkovi narodila dcera Eliška

                                            Blahopřejeme!

                
V uplynulých dnech zemřel pan Karel Klégr ve věku 79 let 
a paní Naděžda Pletichová ve věku 80 let.
  
                              Čest jejich památce!

Přehled uskutečněných akcí v     našich obcích
Letos se vodácká výprava lidí z Koštic a okolí rozhodla pokořit další úsek naší rodné Ohře, a to z Cític u 
Sokolova do Lokte. Během víkendu od 5. do 7. 6. se 20 vodáků (včetně 4 dětí) nalodilo do 6 kánoí a jednoho 
raftu a užili si společně sice trochu studený a deštivý, ale o to přátelštější víkend naplněný mnoha zážitky. 
Sice vodáci pluli jen v sobotu (neděle už jen propršela), ale o to lepší nálada panovala. Za rok vyrážíme 
znovu – za každého počasí � � (Napsala Petra Karfíková.)



Během víkendu 13. a 14. června v Košticích proběhla koštická pouť. Kvůli hygienickým opatřením byl 
program velmi zredukován, ale i přesto si každý mohl najít to své. Kromě již tradičních kolotočů si do Koštic 
přijeli zahrát fotbal hráči z Líšťan (v sobotu) a z Křesína (v neděli). Odpoledne byl pro nejmenší přichystán 
hudební pořad se Sněhurkou a dovádění v pěně, navečer zahrála na venkovní taneční zábavě skupina Taurus. 
Neděli zpestřilo závodění ke Dni otců a samozřejmě fotbálek. (Napsala Petra Karfíková.)

V sobotu 20. června se v koštickém mlýně uskutečnila malá módní přehlídka (kvůli omezením, která tehdy 
platila), kterou zajišťoval a organizoval spolek Šatník paní mlynářky. Tato akce se uskutečnila jako 
vzpomínka na 75. výročí konce 2. sv. války a také jako připomenutí těžkého života žen během války. Dámy 
ze spolku předváděly šaty ze 40. let.

V sobotu 11. 7. proběhla ve Vojničkách tradiční pouť. Tu zahájily děti zvoněním na zvon, poté se 
uskutečnily soutěže pro malé děti, a nakonec si všichni mohli zatančit na písně skupiny Náhoda.    
Občerstvení tentokrát zajišťovala hospůdka v Želevicích. Pod přístřešky se sešlo dost obyvatel Vojniček         
i lidí z okolí, zábava se povedla. (Napsala Petra Karfíková.)

Volejbalový turnaj se uskutečnil v sobotu 25. července na sportovišti u Ohře v Želevicích. Turnaje se 
zúčastnilo 16 dvojic, které bojovaly do pozdních večerních hodin, a tak se nakonec o první místo dělily dvě 
dvojice: Libor Landa se Štěpánem Suchým a Radek Vaněk s Markem Vykročilem. Tato akce již získala 
tradici, a tak se na ni můžeme těšit i další roky. 

V sobotu 22. srpna se uskutečnila další sportovní akce v Želevicích  - tentokrát to byl turnaj v badmintonu. 
Akce se v nevlídném deštivém počasí účastnilo 7 dvojic, vítězství získali Radek Vaněk s Jakubem Kučerou.

V sobotu 22.8.2020 se v Košticích konaly první Dvorečky, které zorganizoval spolek Šatník paní mlynářky. 
O této akci najdete podrobné informace v samostatném článku.

Rybářské závody se uskutečnily v sobotu 29. srpna ve Vojnicích. Přes deštivé počasí se sešlo poměrně 
hodně účastníků – rybářů. Závody vyhrál Jaroslav Kubeš, další ocenění získali Pavel Kovařík st. a Josef 
Petržílka. Největší rybu (karas 30cm) chytil pan Josef Fučík a speciální cenu získal Petr Pernet, který     
chytal na pravěkou udici (kus klacku s vlascem) � �. Závody dětí vyhráli Jakub Jelen, Ondra Muzikant a 
Jaroslav Synek. Ostatní děti byly oceněny balíčkem sladkostí. Všem rybářům děkujeme za účast. Po 
rybářských závodech se do večerních hodin tancovalo nebo jenom posedělo při hudbě a povídalo.                 
O občerstvení se skvělým způsobem postaral pan Duben.

První Dvorečky v Košticích

V sobotu 22.8. se konaly první koštické Dvorečky. Inspirací pro akci byl pořad České televize Pražské 
dvorky, který ukazuje život na pražských dvorech a vnitroblocích, seznamuje s historií a zajímavými 
obyvateli přilehlých domů a s činností na dvorcích. Dalším podnětem byla podobná akce Literatúúra, 
zaštítěná lounskou knihovnou, která probíhala v Lounech, kde se mimo informace o obyvatelích dvorků též 
četly úryvky ze zajímavých knih. 
Šatník paní mlynářky tedy oslovil tři koštické rodiny, které umožnily veřejnosti návštěvu svých dvorků.   
Silný déšť nebyl překážkou (koneckonců všude se návštěvníci mohli uchýlit pod přístřešky), přijeli dokonce 
přátelé z Loun, a přišli i noví sousedé, kteří zrovna koupili v Košticích dům. V domě čp. 34 seznámila 
hostitelka Emilie Žáková hosty s historií domu, který byl nejprve panskou, později obecní pastouškou,         
od r. 1897 též kůlnou na hasičské náčiní. Také se pochlubila starými fotografiemi objektu a podrobnou 
fotodokumentací z přestavby faktické ruiny na rodinný dům. V domě čp. 37 paní Marie Pattová předvedla 
obsáhlou kolekci rodinných fotografií z přelomu 19. a 20. století a pohovořila o zajímavých momentech 
rodinného života po 2. světové válce. V domě čp. 38 připravila Irena Hellerová staré fotografie, dokumenty   



z rodinného života, plány přestavby domu z čtyřicátých let 20. století a rodokmen Hellerů od r. 1654, který 
představuje zajímavé členy rodiny, která je v Košticích nejstarší usedlou.
Návštěvníci všech dvorků ochutnali nevšední pohoštění a využili akce k zajímavými rozhovorům se sousedy 
bývalými, současnými i budoucími. Jelikož se hlásí mnoho majitelů nemovitostí, kteří by rádi předvedli své 
dvorečky a pohovořili o svých domovech, Šatník paní mlynářky plánuje v Košticích další Dvorečky, které   
by měly přispět k obohacení komunitního života v obci. (Napsala Irena Hellerová.)

Nepřehlédněte
 Schůzka ke kanalizaci se uskuteční ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 18 hodin na sále KD Koštice.
 Vítání občánků se v květnu neuskutečnilo vzhledem k vládním omezením. Děti, které bychom vítali

v tomto termínu, slavnostně přivítáme až v květnu 2021. 
 Setkání občanů – seniorů se v letošním roce vzhledem ke stále rostoucímu počtu onemocnění 

covidem neuskuteční. Věřte, že nás to nesmírně mrzí, ale nechceme riskovat nějaké případné 
rozšíření této nemoci mezi rizikovou skupinu našich občanů.

 Pochod pod Házmburk se již tradičně uskuteční první víkend v říjnu – v sobotu 3. října 2020.
 Naši fotbalisté již zahájili podzimní sezónu nerozhodným výsledkem 2:2 s týmem TJ Nepomyšl a 

1:4 s týmem B Buškovice. Domácí fotbalové utkání se hraje 19. září od 16.30 hod na fotbalovém 
hřišti Koštice. Přijďte podpořit naše fotbalisty!

 Objednávky na kominické služby se přijímají do 15. září na Obecním úřadě v Košticích.
Revize komínů se uskuteční 14. a 15. 10. 2020

 Zájemci o výstavu v Litoměřicích (zvažte, zda jet, bývá tam hodně lidí) se hlásí do 10. září na 
Obecním úřadě v Košticích.

 V Želevicích se aktivně spojila skupina přátel želevické hospůdky a dělá nevídané věci � �. Kromě 
organizace různých sportovních aktivit vytvářejí u Ohře krásný odpočinkový prostor, ve kterém 
dominuje velký altán. Když půjdete na procházku, vezměte to okolo a uvidíte, co se jim podařilo 
vytvořit � �. Podrobné informace přineseme v příštím čísle Zpravodaje.

 Informace k tříděnému odpadu: moc vás prosíme, když dáváte tříděný odpad (papír, PET láhve) 
do kontejnerů, sešlápněte je. Opakovaně se stává, že v kontejneru je jedna krabice od televize, a 
protože není zmenšená, nic jiného se tam nevejde. Většina našich domácností dostala zdarma nádobu
na rostlinný odpad (kompostér), který je určen na posekanou trávu a drobný rostlinný odpad, který 
tím pádem nevozíte na sběrný dvůr. Pokud do kompostéru neházíte zbytky jídla (chleba, maso 
apod.), nepáchne ani nijak jinak neobtěžuje. Prosíme vás, abyste kompostéry využívali a drobný 
rostlinný odpad nevozili na sběrný dvůr k likvidaci.

Pozvání na zajímavou akci 

V pátek 4. září se v Košticích v kostele sv. Antonína Paduánského uskuteční zajímavá akce. Koncert 
vynikající pedagožky, zpěvačky a hráčky na klávesové nástroje Aidy Mujačič. Akce je to vskutku 
zajímavá a ojedinělá... Aida naučí všechny zájemce sborovou píseň (kostel od 16.30) a tu potom společně na
koncertě účastníci předvedou. A naučí to skutečně všechny, i ty, kteří o sobě říkají, že neumějí zpívat! 
Přijďte se naučit zpívat! A vy ostatní, přijďte si koncert poslechnout (od 18.30), bude to stát za to � �! 

Přehled akcí:
   4.9. koncert Aidy Mujačič kostel Koštice 16.30 (nácvik) a 18.30 (koncert)
 17.9. schůzka ke kanalizaci sál KD Koštice 18 hod
 27.9. Svatováclavské posvícení info na plakátech
  3.10.  noční pochod pod Házmburk info na plakátech
11.10   výtvarná dílna – Vánoční ozdoby  z korálků    knihovna Koštice    14 hod 




