
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice –  březen + duben 2021

Vážení občané,
určitě jste si všimli zvýšeného nepořádku v okolí našich obcí. Děkujeme všem, komu není naše prostředí 
lhostejné, všem, kteří uklidili kousek ve svém okolí. Celkem se už nasbíralo 7 velkých pytlů odpadků. 
Prosíme vás, přidejte se a pomozte nám uklidit „náš svět“! Děkujeme.

Společenská kronika      
V měsíci březnu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                          paní Zdeňka Klonfarová – 82 let
                                                                          paní Anna Kubešová – 80 let

 pan Josef Heller – 76 let
 paní Margita Mirgová – 76 let
 paní Darina Osvaldová – 65 let
 paní Jana Khýnová – 65 let
 pan Jiří Valina – 70 let

V měsíci dubnu významné životní jubileum oslaví:
pan Vratislav Novák – 78 let
pan Pavel Patta – 75 let

                                                          Blahopřejeme!  

V uplynulých dnech se narodily tyto děti:
rodičům Karolíně Fröhlichové a Svatopluku Tajčovi dcera Laura,
rodičům Anetě Fišerové a Miroslavu Bothovi syn Matěj,

         rodičům Lucii Kepkové a  Tomáši Kočímu dcera Magdalena.
Blahopřejeme!

V uplynulých dnech zemřeli pan Jaroslav Krogner ve věku 72 let 
a pan Josef Sunkovský ve věku 74 let.
.

                           Upřímnou soustrast!

Soutěž Krok sem, krom tam, naše obce dobře znám aneb 
Cesta za velikonočním zajíčkem 
Členky VOŽEKOVO sdružení ve spolupráci s obcí Koštice a koštickou knihovnou připravily venkovní 
soutěžní hru, která měla za úkol zaktivizovat děti - zvednout je od televizí a počítačů. Cílem bylo zároveň 
získat nebo si připomenout nějaké poznatky o našich obcích. Celkem bylo připraveno po všech našich 
obcích 15 úkolů (lišily se podle věku dětí), za splnění 10 z nich mohly děti získat drobnou odměnu. Celkem 
se zúčastnilo 15 dětí. Pokud ještě některé děti splnily úkoly, ale nevyzvedly si odměnu, mohou se stavit u 
paní Hoblíkové nebo paní Skalské do čtvrtka 15. 4. 2021.

Uzavírka hlavní silnice
Od 12. 4. do 31. 10. 2021 dojde k uzavírce hlavní silnice. Uzavírka je pro nákladní automobily, pro osobní 
auta bude obec průjezdná po místních komunikacích. Uzavírka má sloužit k plánované výstavbě kanalizace 
v obci. Prosíme vás o pochopení a trpělivost. Zároveň se budou v tuto dobu také navážet velkoobjemové 
díly na výstavbu nového železničního mostu.



Nepřehlédněte
 Na základě uvolnění přijatých opatření můžou občané opět platit v úřední dny (pondělí + středa) 

poplatky (svoz odpadů, za psy, hřbitovní pronájem, poplatek za projektovou dokumentaci ČOV)      
u paní Hoblíkové na obecním úřadě. Prosíme o dodržování hygienických opatření. Děkujeme.

 Od příštího týdne se obnovuje za dodržování hygienických opatření plný provoz knihovny 
v Košticích.

 V těchto dnech probíhá zápis do ZŠ a MŠ Koštice, bližší informace získáte na webových stránkách 
školy nebo na vývěskách obce Koštice.

 Děkujeme všem, kdo jste pomohli uklidit části našich obcí. Nepořádek v současné době opravdu 
hodně narostl zejména v příkopech okolo obytných částí obcí. Prosíme, udržujte pořádek, 
neodhazujte odpadky na zem, mimo odpadkové koše. Počet košů v obci bude navýšen. 

 Oznamujeme, že dětská doktorka MUDr. Kreslová bude z technických důvodů do září ordinovat 
pouze ve své ordinaci v Lounech.

Sčítání obyvatel
Poslední sčítání lidu konané na našem území před první světovou válkou se uskutečnilo v roce 1910. Nově 
vzniklá Československá republika potřebovala znát co nejpodrobnější demografická data nově vytvořeného státu.
V roce 1919 byl založen Státní úřad statistický jako nový orgán pověřený celostátními statistickými šetřeními. 
Mezi jedno z nejdůležitějších patřilo sčítání lidu. Podle tradice převzaté z monarchie se mělo konat v roce 1920. 
To však nebylo z mnoha důvodů (především dostatečné přípravy, ale také pro neujasněné hranice 
Československa) možné. Navíc nový zákon o sčítání lidu byl přijat teprve 8. dubna 1920.

Sčítání lidu se podle nového zákona č. 256/1920 Sb. uskutečnilo 15. února 1921. Zároveň byl proveden soupis 
bytů, a to v 28 aglomeracích, které měly alespoň 20 tisíc obyvatel. Obsah sčítání se poněkud lišil od těch 
předchozích - předválečných, výsledky byly zpracovány za obyvatelstvo přítomné, nikoli bydlící.

Za politicky nejdůležitější se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva, které mělo potvrdit oprávnění vzniku 
samostatné Československé republiky. Na rozdíl od předválečného zjišťování národnosti na základě „obcovací 
řeči“, v rakouské části bývalé monarchie byla přijata definice národnosti, podle níž „národností jest rozuměti 
kmenovou příslušnost, jejímž vnějším znakem jest zpravidla mateřský jazyk“. Tím se měla odstranit pro české a 
slovenské etnikum znevýhodňující definice národnosti určované podle „obcovací řeči“, která nahrávala 
německému jazyku. Odkaz přiznání národnosti podle „kmenové příslušnosti“ navíc umožnil, aby se ke své 
národnosti přihlásili i Židé nebo Cikáni, i když nemluvili hebrejsky nebo romsky. O otázku a definici 
„národnosti“ byly svedeny nejen boje s reprezentanty československých menšin, ale i uvnitř českého a 
slovenského tábora. Ačkoli oficiálně existovala „československá národnost“, bylo možno zjistit počet obyvatel 
české a slovenské národnosti odděleně. Za důležité se považovalo rovněž zjištění povolání obyvatelstva – 
zjišťovala se ekonomická aktivita podle hospodářských odvětví a nikoli klasické povolání (profese).

Výsledky prvního československého sčítání lidu byly publikovány v sedmi svazcích edice Československá 
statistika. Zpracování sčítání bylo provedeno na Powersových děrnoštítkových strojích. První československé 
sčítání je považováno za úspěšné nejen po stránce organizace či úplnosti a správnosti zjištění, ale zejména z 
hlediska zpracování a publikování jeho výsledků.

A jak vypadá sčítání v roce 2021?
Pokud na sčítání využijete elektronický formulář, máte na jeho vyplnění čas od 27. března do 11. května.
Jestliže využijte listinné podání, čas na vyplnění a poslání máte od 17. dubna do 11. května.
Český statistický úřad pak začne zpracovávat výsledky 12. května, závěry zveřejní v roce 2022.
Účast ve sčítání lidu je povinná. Sečíst se musí každý občan České republiky, který má na území státu trvalý 
pobyt, i když žije v zahraničí. Povinnost platí také pro cizince, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nad 
90 dnů. Formulář nemusí každá osoba vyplňovat sama. Například jeden člen rodiny může sečíst všechny své 
nejbližší.
Bližší informace můžete získat na Obecním úřadě v Košticích u paní Hoblíkové.

Nejbližší akce:  17. 4. 2021 úklid okolí obcí – dobrovolníky prosíme, aby se spojili s paní 
Hoblíkovou a domluvili si úsek, který uklidí. (Vzhledem k situaci se nesmí kumulovat hodně lidí.)
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