
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice –  červen 2022

Vážení občané,
je před námi Koštická pouť a následně letní akce ve všech našich obcích. Těšíme se na společná setkání a 
posezení. Přijďte se pobavit a podpořit organizátory!

Společenská kronika  
    
V měsíci červnu významné životní jubileum oslavili: 

                                                                         pan Antonín Kredba – 75 let
pan Ladislav Franče – 70 let
paní Marie Fousková – 81 let
pan Petr Kříž – 75 let

                                                     Blahopřejeme!  

                       V uplynulých dnech zemřel pan Libor Pleticha ve věku nedožitých 49 let 
                        a pan Vladislav Formánek ve věku 68 let.

                           Upřímnou soustrast!

 
 

                                   Přehled akcí za uplynulé období
Želevická stopa
V sobotu 21. 5. proběhl po dvouleté pauze už 7. ročník Želevické stopy. Celou akci zorganizovali přátelé 
želevické hospůdky ve spolupráci s SDH Koštice, MS Žejdlička a Obcí Koštice. Děti i dospělí předvedli 
skvělé sportovní výkony a po zásluze na ně čekala odměna. Velké poděkování všem organizátorům.
Dětský den
V sobotu 4. 6. se uskutečnily oslavy Dne dětí, které se tentokrát odehrávaly v Želevicích u altánu u řeky. Ve
14:30 začalo vystoupení ornitologa, který přivezl ukázat a předvést rarocha velkého, orla skalního či orla 
mořského. Vyprávěl o nich zajímavé informace a ukazoval, jak létají a co všechno umí. V půl čtvrté se děti 
rozeběhly po připravených disciplínách, které byly zaměřené také na ptáky - děti zatloukaly hřebíky 
(předváděly datla), nosily sladké žížalky na lžíci a pak si každý svou žížalku mohl sníst (jako ptáci), 
poznávaly ptáčky nebo z kostek stavěly hnízda. Po každé splněné disciplíně děti vybarvily kousek obrázku 
ptáčka a po splnění všech soutěží si přišly pro odměnu - balíček sladkostí, omalovánky a balónek. 
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli u soutěží.
Sjíždění řeky
Během víkendu od 10. do 12. 6. se vodáci z Koštic a okolí rozhodli splout část řeky Sázavy - start byl pod 
Zručí nad Sázavou, kempovali v Ledečku a dopluli až do města Sázava. Celkem v horkém počasí zdolali 
téměř 40 km, na kterých je čekalo 12 jezů. Pro některé to byla vodácká premiéra, jiní se účastní každého 
ročníku. Ačkoliv byla letošní plavba místy obtížnější, všichni ji zdolali a těší se na další ročník, který se 
bude konat opět týden před koštickou poutí.
Noc kostelů
V pátek 10. 6. jsme se účastnili celostátní akce Noc kostelů. V koštickém kostelíku se uskutečnil malý 
koncert smíšeného pěveckého sboru Melodie Libochovice a následně si mohli zájemci prohlédnout prostory
kostela sv. A. Paduánského. 



Přehlídka Sladké třicítky
Šatník paní mlynářky uspořádal 11. 6. v koštickém mlýně neveřejnou přehlídku Sladké třicítky. Byla 
oslavou 5 let přehlídek ve mlýně a poděkováním sponzorům, dárcům šatů a doplňků, dlouholetým 
příznivcům a rodinám. Nebyla zvolena veřejná forma, protože většina členek prošla v nedávné minulosti 
covidem a necítila se dostatečně ve formě na pořádání tak velké akce. Milé rodinné setkání ve stylu 30. let 
bylo krásným završením pětileté činnosti. (Zapsala Irena Hellerová)

Nepřehlédněte
 Prosíme vás, abyste důsledně při třídění odpadu do kontejnerů sešlapávali PET láhve a zmenšili tak 

velikost odpadu. Další kontejnery by zbytečně navýšily financování odvozu odpadů. O stejný postup 
vás prosíme i u papírových krabic. Je nutné zmenšit objem, aby se do kontejnerů vešlo více než 
jedna krabice. Dále znovu připomínáme, že papír je možné darovat škole – školáci za získané 
finance jedou na výlet. Děkujeme.

 Podařilo se odchytit páva, který dělal teď na jaře velkou neplechu na zahrádkách v okolí parku 
v Košticích - likvidoval úrodu zeleniny různým majitelům zahrádek. Ve spolupráci s různými 
složkami je nyní umístěn u jedné chovatelky na Perucku.
Připomínáme, že se od července má platit odvoz směsného odpadu, proto znovu vkládáme tabulku 
s platbami. 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

Nejbližší akce: 
18. – 19. 6. – Koštická pouť
9. 7. – Pouť ve Vojničkách
23. 7. – Volejbal ve Želevicích
začátek srpna – Kuličkyáda
20. 8. – Rybářské závody ve Vojnicích
27. 8.  – Stezka odvahy

Informace o jednotlivých akcích budou upřesněny na plakátech
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