
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice –  duben + květen 2022

Vážení občané,
dostáváte další dvojčíslo Zpravodaje, ve kterém se ohlížíme za minulými akcemi i propagujeme akce příští.
Těšíme se, že se po dvou letech omezeného života vracíme do aktivního občanského dění. Děkujeme všem, 
kdo jste nám pomohli vybavit prostory, které nyní obývají dvě ukrajinské rodiny matek s dětmi (a pejsky). 
Doufejme, že válka brzy skončí a že se obě rodiny budou moci vrátit domů do Kyjeva.

Společenská kronika      
V měsíci dubnu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                          paní Přemysla Hübnerová – 70 let
                                                                          pan Vratislav Novák – 79 let

 pan Pavel Patta – 76 let
 

V měsíci květnu významné životní jubileum oslavili: 
paní Zdeňka Borlová – 70 let
paní Jana Štěpánková – 75 let

                                               Blahopřejeme!  

                                    
Přehled akcí za uplynulé období
Koštický masopust
V sobotu 12. března proběhl v Košticích tradiční masopust. V 11 hodin starosta obce předal starostovi 
masopustu vládu nad našimi vesnicemi a masky i s početným průvodem se vydaly na pouť celými 
Košticemi a Želevicemi. Po návratu na medvědy čekalo nejen přivítání, ale i zastřelení. Kapela se přesunula
do hostince, kde dál hrála těm, kteří vydrželi � �. Večer na všechny čekala taneční zábava, při níž byl o 
půlnoci masopust pohřben. Věříme, že za rok budeme moci v klidu opět masopust oslavit. Děkujeme všem, 
kdo se na organizaci masopustu podíleli, zejména hlavním organizátorům - členům SDH Koštice.
Uklidíme svět
V sobotu 2. dubna se i přes nepříznivé počasí sešli dobrovolníci, aby se zúčastnili akce Uklidíme svět. 
Podařilo se očistit od odpadků několik míst - okolí silnice z Koštic do Vojnic a Vojniček, okolí silnice na 
Křesín, okolí vlakového nádraží a v obci fotbalové hřiště, cestu směrem ke škole včetně dětského hřiště, 
okolí kostela a cestu směrem k hasičárně. Myslivci vyčistili další prostory v okolí našich obcí. Díky 
hasičům byla umožněna doprava a úklid. Děkujeme 
Dětský karneval
V sobotu 16. dubna proběhl v koštickém KD dětský karneval. Začal pohádkou Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký, kterou zahrály děti z Koštic a okolí. Poté začalo odpoledne plné dětských písniček, tance a 
soutěží, na děti čekaly drobné odměny, každá maska na konci získala velkého čokoládového zajíce. 
Zábavné odpoledne pro děti naplnilo celý sál KD a všichni si ho užili.
Noc s Andersenem
V pátek 22. dubna se uskutečnil další ročník celostátní akce, která má podpořit čtení dětí, Noc 
s Andersenem. V koštické knihovně byl připraven workshop na téma Čtyřlístek. Bohužel se akce zúčastnilo
jen málo dětí, ty které přišly, ale nelitovaly!
Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna proběhlo i v naší obci pálení čarodějnic . V 17:30 začal čarodějnický průvod, který 
došel na fotbalové hřiště, kde už na něj čekala kapela Honáci a další účastníci. Jedna čarodějnice byla 
upálena, ostatní zřejmě přežijí ukryty do příštího roku . Čarodějnice se pálily i ve Vojničkách. V parku 
byl zapálen oheň a čarodějnicí, lidé poseděli při ochutnávce pochoutek, které přinesli, a děti hledaly poklad,
jenž tam čarodějnice uschovaly. 



Komedie Ťuk, ťuk
V pátek 6. května v kulturním domě v Košticích hostoval postoloprtský divadelní spolek Klouzáci se svou 
komedií Ťuk, ťuk. Jde o sezení pacientů v čekárně psychiatra, kam každý přichází s jiným psychickým 
problémem. Protože se doktor zpozdil, pacienti si sezení vyzkouší sami, Až když spokojeně odejdou domů, 
vyjde najevo, že doktorem byl jeden z "pacientů". Koštické publikum se výborně bavilo a dá se 
předpokládat, že si každý z diváků uvědomil, že některý z psychických problémů se objevuje i u něj 
Setkání družstev mikroregionu Perucko
V sobotu 7. května proběhlo ve Smolnici setkání družstev Mikroregionu Perucko spolu se zástupci německé
obce Leubsdorf. Celé odpoledne bylo věnováno připomenutí události husitského setkání v roce 1420. 
Zároveň se družstva 9 obcí zapojila do soutěží - střelby z luku, tvorbě na hrnčířském kruhu a zpěvu písně 
Františka Nedvěda mladšího, který byl na akci přítomen a přidal i své další písně. Zástupci Koštic (Vlasta 
Brabec, Zdeněk Karfík, Kateřina Karfíková, David Jaroš a Sváťa Tajč) nakonec získali první místo za 
střelbu lukem. Všichni si akci užili a těší se na další setkání.
Vítání občánků a svátek matek
V neděli 8. května se v KD v Košticích uskutečnilo každoroční vítání občánků spojené s oslavou Dne 
matek. Děti si připravily krátká taneční a recitační vystoupení, aby zpestřily celou oslavu. Starosta obce 
Jaroslav Vlasák poblahopřál rodičům a prarodičům k narození dětí. Rodiče obdaroval je květinou, finanční 
poukázkou, památeční listinou a plyšovou hračkou. Zároveň všem maminkám popřál k jejich svátku. 
Vítání ptačího zpěvu
V sobotu 14. května se brzy ráno sešli ve Vojničkách milovníci přírody, konkrétně ptáků, aby byli přítomni 
výkladu o ptácích našeho okolí a jejich kroužkování. Dohromady se bílinským ornitologům podařilo 
odchytit 32 ptáků, které postupně okroužkovali, změřili, zvážili a vyprávěli o jejich životě v přírodě. Celá 
akce byla velmi poučná, líbila se nejen dětem, ale i dospělým.
V průběhu akce došlo k zajímavému momentu – odchytu špačka obecného, který už měl kroužek. 
Dodatečně se zjistilo, že byl poprvé kroužkován v roce 2014. Níže uvádíme podrobnosti (zápis z evidence), 
o které účastníci akce prosili.
První odchyt
Druh: špaček obecný (Sturnus vulgaris) Pohlaví, věk: neznámé (U), letošní (1K) Status: 
neznámý/nezaznamenaný Datum, čas, přesnost: 17.8.2014,--:--, přesně Místo: Dobroměřice, Ústecký kraj, 
Zpětný odchyt
Druh: špaček obecný (Sturnus vulgaris) Pohlaví, věk: samec (M), loňský či starší(+1K) Status: hnízdící Datum, 
čas, přesnost: 14.5.2022,08:00:00, přesně Místo: Koštice (Vojničky) [LN], Ústecký kraj
Želevická stopa
V sobotu 21. května se uskutečnil další ročník Želevické stopy. Akce se zúčastnili malé a větší děti i dospělí. 
Všichni si zasportovali a prožili společné chvíle se svými známými a kamarády. Děkujeme organizátorům za 
skvělou akci!

Nepřehlédněte
 Platby za odvoz komunálního odpadu se za tento rok platí (podle zákona) až v červnu. Poplatky za 

psy se mohou platit hned. Rozpis plateb byl již zveřejněn v předchozím Zpravodaji.
Zájemci o platbu převodem naleznou informace k platebním údajům na stránkách obce 
v sekci Odpadové hospodářství nebo si o tyto údaje mohou zažádat na adrese 
kancelar@obeckostice.cz

 Schůzka vodáků se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. v 18:00 na zahrádce koštické hospody.

Nejbližší akce: 
  4. 6. – Den dětí 15 hod prostor u nového altánu Želevice
10. 6. – Noc kostelů 17 hod kostel sv. Antonína Paduánského Koštice
10. – 12. 6 – Sjíždění řeky
18. – 19. 6. – Koštická pouť
  9. 7. – Pouť ve Vojničkách
Informace o jednotlivých akcích budou upřesněny na plakátech
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