Koštický zpravodaj č.7/2014

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – červenec 2014
Vážení občané!
V tomto čísle Zpravodaje bude chybět oblíbený článek týkající se domů a jejich majitelův
Košticích. Místo toho zveřejňujeme zajímavé skutečnosti týkající se 1. sv. války, které zazněly
v průběhu oslav koštické pouti. Informace sesbírala paní Irena Hellerová.
Společenská kronika
V měsíci červenci významné životní jubileum oslavují:
paní Květa Kubáčová – 70 let
paní Helena Sunkovská – 65
let
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřeli pan Ivan Heller ve věku 72 let
a pan Stanislav Fryč ve věku 62 let.
Čest jejich památce!
Nepřehlédněte
 V následujících dnech začnou opravy chodníku (za potokem k nádraží) a komunikací (u
paneláků
v Říční ulici a v Želevicích), dbejte na opatrnost, aby nedošlo k úrazu.
 Fotbalisté mají trénink vždy v neděli od 18 hodin na fotbalovém hřišti v Košticích. Pokud
máte zájem v nadcházející sezóně hrát nebo nějakým způsobem obnovenému fotbalu
pomoci, kontaktujte Jakuba Hoblíka nebo Marka Vykročila.
 Zájemci o výlet dětí s doprovodem se přihlásí do 15.8. u paní Zelinkové. Doprava zdarma,
vstupné hrazeno individuálně. Součástí výletu bude Funpark Žirafa v Praze
(viz www.funparkzirafa.cz), trilopark (www.trilopark.eu) a jiné zajímavosti.
 V neděli 23.8. 2014 se uskuteční další ročník Kuličkyády. Bližší informace na plakátech před
akcí.

Vzpomínka na 1. sv. válku
První světová válka byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918. První
světová válka zasáhla Evropu, Afrikua Asii a probíhala ve světových oceánech. Bezprostřední
záminkou k válce se stal úspěšný atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda
d'Este. Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo dne 28. 7. 2014 válku Srbsku, čímž vyvolalo
řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném
konfliktu.
Válka propukla mezi dvěma koalicemi: mocnostmi Dohody a Trojspolku. Mocnosti Dohody byly
Británie, Francie a carské Rusko. Ústředními mocnostmi Trojspolku byly Německo, Rakousko-

Uhersko a Itálie. Na konci války zůstaly neutrálními pouze Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a
státy Skandinávie.
Boje první světové války proběhly na několika frontách po Evropě. Na západní frontě boje
probíhaly v zákopech, proto je tato válka nazývána zákopovou válkou – mobilizováno bylo přes 60
miliónů vojáků.
Jako konec světové války je udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin
zavládlo na všech frontách příměří, konečná mírová jednání byla zahájena v lednu 1919 v Paříži.
Na území našich obcí neprobíhala fronta, takže válečná zvěrstva místní obyvatelé neprožívali,
ale válka zasáhla téměř každou rodinu. Muži odešli do války, koně a dobytek byly zabrány, o
všechno se musely postarat ženy s dětmi – žily v neuvěřitelné bídě. Do této situace začaly
přicházet zprávy o mrtvých.
Byla to hrozná doba!
Válka si v našich obcích začala vybírat oběti (při jejich hledání se vycházelo z koštické, vojnické
a vojničkovské kroniky, z pomníků na památku padlých, z matrik a Seznamu ztrát rakouskouherského vojska). Údaje jsou někdy neúplné či sporné, některé osoby jsou v kronice a nejsou na
pomnících a obráceně.
Padlí z Koštic a Želevic v 1. světové válce
Grund Antonín z č. 50, syn Václava Grunta, obecního hrobníka a Marie roz.Povové.
Nar.16.5.1886, zemřel r. 1917 ve věku 31 let.
Heller František z č. 69, syn Františka Hellera a Marie roz.Vítkové.
Nejprve veden jako nezvěstný. Nar.27.8.1897, zemřel r.1917 ve věku 20 let.
Holejšovský Josef, Želevice 3, syn Holejšovského Josefa, zem.dělníka ze Studené a Marie
roz.Seifertové z Koštic. Neznáme přesná data, rodina se do Koštic přistěhovala. Dle údajů na
pomníku padl ve věku 34 let.
Holárek Václav z č.35, syn Františka Holárka, domkáře a Marie roz.Zienertové.
Nar. 9.10.1875, padl r.1916 ve věku 41 let.
Jirásek Ferdinand z č.11, syn Josefa Jiráska, dělníka z Koštic příslušného do Chrastína č.9 a
Anny roz.Grundové. Nar. 19.12.1895, zemřel r. 11.11.1916 ve věku 21 let.
Kalivoda Josef z č.36, syn kočího v panském dvoře Josefa Kalivody a Anny roz.Vurmové.
Nar. 14.2.1898, zemřel 24.1.1917 ve věku 19 let .
Lukáš Alois z č.21, syn Aloise Lukáše, sedláka a bývalého kováře a Anny. Rodiče byli majiteli
nebo nájemci statků č.1, 15,20, 21, 55. Nar.21.7.1887, zemřel r. 1917 ve věku 30 let.
Král František z č.55, syn Jana Krále a Anežky roz.Mackové.
Nar. r.1881, zemřel r. 1914ve věku 33 let.
Müller Ferdinand z č. 23 (pak 55), syn domkáře Františka a Anny Müllerových.
Nar. 8.9.1891, zemřel r. 1918 ve věku 27 let.
Svatoš Josef Václav z č.69, syn pekaře Karla Svatoše a Anny roz.Vajglové.
Nar. 8.10.1884, poručík, zemřel ve věku 33 let 4.7.1917 při evakuaci špitálu v Nižním Novgorodu
v Rusku.
Šimoníček Josef z č.23 (stará kovárna), syn Josefa a Anny Šimoníčkových, rodina se do Koštic
přistěhovala. Dle údajů na pomníku zemřel ve věku 19 let.
Vajgl Václav, nar. 9.7.1901, Koštice 68, syn Václava Vajgla a Josefy Doroty roz.Hellerové, zemřel
pravděpodobně na následky válečných zranění roku 1920 ve věku 19 let.
Podaný Václav, Želevice 12. syn domkáře Františka Podaného a Marie roz. Medkové.
Nar. 30.7.1895, zemřel 6.5.1920 na následky válečných zranění.
Vošahlík – jméno je uvedeno v koštické kronice, žádné údaje se nepodařilo dohledat

Padlí z Vojnic a Vojniček
Josef Hejna, domkář, syn Josefa Hejny, zedníka č.45 a Marie roz. Povové.
Padl 11.11.1916 v Rusku.
Josef Krajbich, domkář č.16, syn Jana Krajbicha a Marie roz. Kubáčové.
Nar.11.8.1883, padl v r. 1916.
František Vild, domkář č.46, nar. 3.10.1895, zemřel následkem zranění r.1916.
Hynek Suska, zemřel následkem zranění r. 1916.
Čeněk Jindřich, domkář, syn Jindřicha Čeňka, chalupníka z č.9, a Anny roz. Jiráskové, zemřel
v nemocnici v Terezíně 1.7.1917
Jaroslav Alt, z Vojniček, zastřelen 1918 pro dezerci
Rodáci z Vojnic bydlíci jinde:
Kubáč Štěpán, syn Františka Kubáče, cihláře z Vojnic č.59 a Pavlíny roz. Holé.
Nar. 26.12.1887, oženil se r.1914 a pravděpodobně se odstěhoval,zemřel neznámo kdy.
Marek Václav z č.51, nar. r.1872, bližší data neznáme.
Zahajský František, syn Václava Zahajského a Anny roz. Srbecké.
Nar. 12.1.1887 Vojnice v stráni, oddán 22.10.1912 s A. Melicharovou v Čížkovicích, zemřel
neznámo kdy.
Zahajský Karel, bratr Františka Zahajského, data neznáme.
Zeman Václav, syn Václava Zemana, obuvníka z Vojnic č.49 a Marie roz.Jandové
Nar. 13.3.1888, oženil se 8.11.1914 s Antonií Čermákovou v Praze, zemřel neznámo kdy.
Dále se podařilo zjistit několik další faktů o našich občanech v době 1. sv. války:
Invalidé z Vojniček: František Dvořák, Václav Rudl a Antonín Alt
Legionáři: Alois Schejbal - ruský, Jaroslav Kovářík – ruský, Oldřich Vopršal –
ruský, František Neumann - italský, František Marvan z Vojniček – francouzský, Josef
Zeman ź Vojnic – ruský legionář.
Zajetí: František Horák, pozdější učitel z Vojnic, byl 3 roky v ruském zajetí (1915-1918). V zajetí
byli také Josef Štěpán a Václav Štěpán (oba z Vojniček).
Ve Vojničkách a v Košticích byli uprchlíci – celkem asi 100 obyvatel z Haliče, kde zuřila válečná
fronta.
V zemědělských dvorech pracovali ruští zajatci.
Nejbližší akce:
16. 8. 2014
Olympiáda aneb Mezi námi obcemi
od 10 hod
Koštice (bližší
info na plakátech)
24. 8. 2014
Kuličkyáda od 10 hod pro děti, od 13 hod pro dospělé ostrov Koštice
30. 8. 2014
Rybářské závody Vojnice (bližší informace na plakátech)
31.8.2014
Celodenní zakončení prázdnin – výlet do Prahy
Kontakty: ou-kostice@obeckostice.cz, tel.: 415 693 540, www.mesta.obce.cz/kostice

MEZI NÁMI OBCEMI
soutěžní zábavná olympiáda obcí Mikroregionu Perucko
SOBOTA 16. SRPNA 2014
KOŠTICE
Program:
9.30 – 9.00
10.00
10.10 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00
16.00 – 23.00

registrace účastníků + pokyny
slavnostní zahájení akce
soutěže I. část
oběd
soutěže II. část
doprovodný program
Country kapela
Letní kino

fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
ostrov u Ohře/fotbalové hřiště
fotbalové hřiště

Celý den v zajetí zajímavých netradičních soutěží! Přijďte povzbudit naše družstvo!
Občerstvení zajištěno!
Srdečně Vás zveme!
Akce je financována z Fondu Ústeckého kraje a Mikroregionu Perucko.

