
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice  červen - září 2021

Vážení občané,
dostáváte do rukou Zpravodaj za tři měsíce. Snažili jsme se nezapomenout na nic podstatného, co se 
v našich obcích událo. Předpokládáme, že koncem roku už bude Zpravodaj vycházet zase pravidelně každý 
měsíc.

Společenská kronika      
V měsíci červnu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                                     paní Marie Fousková – 80 let

                                                           pan Vladimír Prajzler – 75 let
 pan Jana Černíková – 65 let

V měsíci červenci významné životní jubileum oslavili: 
pan Václav Gráf – 65 let
paní Zdeňka Dobíhalová – 70 let
paní Květa Kubáčová – 77 let
paní Lidmila Hellerová – 76 let
paní Jana Zimmermannová – 65 let
paní Milada Daňková – 65 let
pan Vojtěch Mísař – 75 let

V měsíci srpnu významné životní jubileum oslavili: 
pan Vlastimil Fajnor – 75 let
pan Karel Kubáč – 82 let
pan Václav Jaroš – 79 let

V měsíci září významné životní jubileum oslavili:
pan Rastislav Křižan – 75 let 
pan Vladimír Najman – 75 let
paní Marie Najmanová – 77 let
paní Venuše Štěpánková – 79 let
paní Alena Skalická – 79 let

         Blahopřejeme!  

V uplynulých dnech se narodily tyto děti:
rodičům Denise Stáhlové a Patriku Kvěchovi syn Matěj Ferdinand
manželům Kunovým dcera Eva

     Blahopřejeme!

V uplynulých dnech zemřela paní Mária Beránková ve věku 79 let.
                           
                             Upřímnou soustrast!



Uzavírka hlavní silnice
Už jsme informovali o uzavírce hlavní silnice (do 31. 10. 2021), v nejbližších dnech nastane její úplná 
uzavírka! Současně bude pokládán nový vodovodní řád, vše bude trvat okolo 3 týdnů. Práce na kanalizaci 
pokračují podle předběžného harmonogramu, práce na čističce mají skluz cca 2 měsíce (důvodem je 
nedostatek stavebního materiálu a strojního vybavení). Do konce října by mělo dojít k zarovnání děr 
v hlavní silnici v místech výstavby kanalizace. Celkový povrch se bude dělat v první polovině příštího roku.
Prosíme vás o pochopení a trpělivost. 

Nepřehlédněte
 Zveme vás na Želevické posvícení, které se uskuteční v sobotu 25. 9. 2021, program je připraven od 

15 hodin. Nejprve proběhne všestranná sportovní soutěž pro děti, potom jsou připraveny dvě 
výtvarné dílny. V průběhu odpoledne nás bude provázet kapela PDF. Zabíjačkové pochoutky 
připraví želevická hospůdka. Přijďte ochutnat a popovídat si!

 Setkání důchodců je vzhledem k proticovidovým opatřením uvnitř prostor (povinné roušky) pro 
letošní rok zrušeno. Pokud bude příznivá situace, nabídneme setkání důchodců na jaře v náhradním 
termínu. Děkujeme za pochopení! 

 Schůzka k probíhající výstavbě kanalizace a informace k vládou navýšeným poplatkům za 
komunální odpad se uskuteční dne 6. 10. v 18 hod na sále KD Koštice. Dle platných opatření je 
nutno při vstupu použít roušku. Děkujeme za pochopení.

 V sobotu 2. 10.  se uskuteční další ročník nočního pochodu pod Házmburk. Těšíme se, že půjdete 
s námi � �! Sraz ve 20 hodin před Obecním úřadem v Košticích.

 Volby do Poslanecké sněmovny ČR se uskuteční 8. a 9. října 2021. Upozorňujeme občany na 
změnu volební místnosti ve volebním obvodu Koštice. Nově se bude volit v knihovně na Obecním 
úřadě v Košticích.

 Fotbalisté Koštice vás zvou na svá mistrovská soutěžní utkání. Na domácí zápasy je pozvání 
vyhlašováno obecním rozhlasem a posíláno SMS.

 Objednávky na kominické služby se přijímají do 15. října na Obecním úřadě v Košticích. 
Osobně u p. Hoblíkové, telefonicky 415 693 021 nebo na email kancelar@obeckostice.cz.
Revize komínů proběhne 25. - 26. a 29. 11. 2021.

 Nový most stojí! Po několikaměsíčních pracích byl cca 100 let starý most demontován a na jeho místo 
postaven most nový. Doufejme, že bude také sloužit minimálně sto let � �! 

 Zájemci o dětské divadlo se sejdou na úvodní schůzce ve středu 29. 9. před KD v Košticích,

Přehled akcí za uplynulé měsíce
Následující řádky se budou týkat jednotlivých akcí v našich obcích, které ve zkratce připomeneme.
    Ve dnech 4. – 6. 6. naši vodáci sjížděli další řeku, tentokrát to byla Jizera.  Počasí přálo, vody bylo dost,
akce se účastnilo 23 spokojených vodáků.
    Dne  5.  6.  nás  spolek  Šatník  paní  mlynářky  obohatil  další  milou  akcí,  tentokrát  s názvem  Dívka
v modrém. Přehlídka se uskutečnila opět v nádherném prostředí koštického mlýna.  Akce byla připomínkou
270. výročí vysvěcení kostela sv. Antonína, malou vzpomínkou na položení základního kamene, první mši a
faráře v té době sloužící. Po krátkém projevu členky spolku připomněly tradici průvodu Božího těla. Průvod
do mlýna navazoval na tuto tradici, děvčátka rozhazovala kvítí z košíčků a k průvodu se přidávalo velké
množství  diváků.  Po  příchodu  do  mlýna  nastala  bohužel  několikaminutová  průtrž  mračen,  což  ale
vystupující  ani  diváky  neodradilo.  Následovala  přehlídka  spolku  s  názvem  Dívka  v  modrém,  byly
předvedeny šaty od 20. do 60. let v modré barvě. Celou akci doprovázela Lounská třináctka. Děkujeme paní
Hellerové i dámám ze Šatníku paní mlynářky za skvělou akci.
     Koštická pouť se již tradičně konala ve dnech 12. – 13. 6. Kolotoče, fotbalové zápasy, společné setkání s
melodiemi kapely Honáci a Miroslava Laksy, divadélko pro děti… ale také docela velké chladno, takže se
nakonec slibovaná pěna pro děti nekonala. Po dlouhé době jsme se mohli vidět!
     Dne 20. 6. se uskutečnily další  Koštické dvorečky (první akce tohoto typu se objevila z popudu paní
Hellerové v letních měsících loňského roku). Informace o Dvorečkách najdete v samostatném článku. 
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     Dětský den jsme tentokrát zorganizovali jako akci „Hurá na prázdniny!“ Dětský den se uskutečnil 27. 6.
v Želevicích u altánu - v prostředí, na jehož vybudování se podíleli občané a přátelé Želevic. Děti soutěžily,
účastnily se výtvarných dílen, opékaly buřty, řádily při hudbě kapely Honáci � �! O občerstvení se postarala
želevická hospůdka. Děkujeme všem organizátorů a jejich pomocníkům.
     V sobotu 10. 7. se uskutečnila další tradiční pouť ve Vojničkách. Nejprve byl připraven program pro
děti, potom hrála kapela k poslechu i tanci. Jen škoda, že zde bylo málo účastníků. 
      Letní  měsíce  byly  v Želevicích  ve  znamení  sportovních  klání.  Vše  zahájil  turnaj  ve  volejbalu,
následovaly  turnaje  v badmintonu.  V Želevicích  to  žije  sportem � �.  Díky  všem,  kdo  sportovní  akce
pomáhali zajišťovat!
     Ke konci srpna se jako každým rokem konaly rybářské závody ve Vojnicích. Tentokrát rybáři chytili 
dokonce velkého kapra. Mezi dospělými vyhrál tradičně Jaroslav Kubeš, mezi dětmi Vojta Skalský.  Po 
závodech hrála k poslechu a tanci kapela, o občerstvení se postaral pan Duben. Součástí akce byla také 
soutěž v poznávání různých potravin. Bylo zajímavé sledovat, jak bez pomoci zraku někdy těžko určujeme, 
o jaké jídlo se jedná.
      28. 8. od půl desáté večer si děti mohly vyzkoušet svoji odvahu a jít trasu, na které na ně čekala různá 
strašidla. Děkujeme koštické omladině za pomoc se strašením.
       O den později proběhla na fotbalovém hřišti v Košticích soutěž v hasičském sportu dospělých o Pohár 
Tohatsu fire cup, který vyhrálo v kategorii do 35 let mužstvo Slavětín a v kategorii nad 35 let mužstvo 
Vroutek. 19. 9. se uskutečnila soutěž mladých hasičů O pohár starosty OSH. Tam se stali vítězem mladí 
hasiči kategorie přípravka mužstvo Obora, mladší mužstvo Obora a starší mužstvo Peruc. V této kategorii 
soutěžily i děti z Koštic a umístily se na 3. místě. Gratulujeme. 

Připravili jsme vám krátký přehled akcí za letní měsíce. Jen doufáme, že jsme na nic nezapomněli � �.

Letní Koštické dvorečky
     20.července se konaly Koštické dvorečky v Želevicích v Landově statku. Rodina Kovaříkova pohostila 
početnou sousedskou společnost nad fotografiemi bývalého poplužního dvora Herbersteinů. Ukázali fotky 
rodiny i rodokmen Landů. Paní Kovaříková poutavě vyprávěla o těžkých 50.letech na statku a přečetla 
úryvky z dobové kroniky.
     4.července Dvorečky pořádala paní Marie Kosková v tzv. Kazdově vile.Tajemný pan Kazda byl architekt
a v podstatě stavitel tzv. Nových Koštic - zhotovil mnoho projektů a některé domy i sám se svojí firmou 
postavil. Našli se i pamětníci smutného konce života jeho manželky. Sešlo se mnoho sousedů všech 
generací, debatovalo se a hlavně prohlížely staré fotografie, nad kterými pamětníci vzpomínali na koštické 
rodiny.
     4. září Dvorečky přivítala rodina Štýbrova a Hoblíkova. Pan doktor Štýbr bohatě zdokumentoval historii 
své rodiny a vzpomněl na svoje studia, seznámení s manželkou a život v domě čp.112, který nyní obývá i 
rodina jeho vnučky Alice Hoblíkové. Závěrem pronesl několik krásných vět, které bychom měli mít všichni 
na mysli - nezapomenout se v míru setkávat s přáteli, posedět, popovídat i zavzpomínat.

Všem hostitelům srdečně děkuje Šatník paní mlynářky. Projekt je podpořen Nadací Via v programu Živá 
komunita.
                                                                  Irena Hellerová

Předpokládané akce – informace k akci budou zveřejněny na plakátech
Říjen
  2. 10. Noční pochod pod Házmburk
28. 10. Pálení Masarykovy vatry
31. 10.  Dušičková slavnost
Listopad
13. 11. Den s květákem
27. 11. Rozsvícení stromů ve Vojničkách, Vojnicích a Želevicích
28. 11. Advent v Košticíc
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