Koštický zpravodaj č.8/2011

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – srpen 2011
Vážení občané!
V úterý 16. 8. 2011 došlo ke slavnostnímu vyhlášení soutěže Vesnice roku 2011. Krajské kolo
vyhrála obec Nová Ves v Horách. Naše obce byly komisí hodnoceny velmi kladně a získaly
další ocenění – tentokrát „Bílou stuhu“. Se získáním jedné z hlavních cen souvisí také
finanční odměna pro obec ve výši 125 000,- Kč, které budou použity na další rozvoj obce.
Tímto oceněním získáváme také výhodu při udělování dotací na Ministerstvu místního
rozvoje ČR (za modrou stuhu v loňském roce jsme získali 600 000,-Kč).

Společenská kronika
V měsíci srpnu významné životní jubileum oslavují:
pan Ivan Heller – 70 let
pan Václav Svoboda – 88 let
paní Jana Landová – 75 let
pan Jiří Beneš – 70 let
Blahopřejeme!
Rodičům Lucii a Olivieru Thiebautovým se narodila dcera Klara Thiebaut.

Blahopřejeme!

Olympiáda aneb Lempliáda Mikroregionu Perucko
Již po čtvrté se sešli občané Mikroregionu Perucko na společných oslavách – Olympiádě
Mikroregionu Perucko. Tentokrát se akce konala ve Veltěžích a byla opět skvěle organizátory
připravena. Soutěžní úkoly byly prokládány kulturním programem, všichni účastníci se příjemně
bavili. Naše družstvo (ve složení Zdeněk Karfík, Břetislav Fikar, Helena Sunkovská, Milan Kristek
a Alena Bozděchová) se umístilo na výborném 2. místě. Olympiádu vyhrálo družstvo ze Slavětína.
Největší úspěch měla soutěž běh lidí přes parkurové překážky – vzhledem k rannímu dešti byl
prostor úplně rozbahněný a soutěžící byli od hlavy až k patě od bahna, navíc slavětínskému borci
uklouzla noha a v tom bahně se celý vyválel. Špína z něj tekla proudem!
Turnaj v kuličkách
V neděli 14. srpna 2011 se v Košticích uskutečníl další Open turnaj v kuličkách. Nakonec se sjelo
na ostrov do Koštic 26 sportovců – mezi nimi byl také mistr světa v kuličkách, mistr ČR nebo třeba
jeden Američan českého původu. Bojovalo se až do večerních hodin. Účastníci z Koštic podle
očekávání uzavírali startovní pole, ale atmosféra celého odpoledne byla úžasná, takže jim to
vůbec nevadilo.
Výlet do Plzně
V sobotu 13. srpna 2011 navštívili zájemci město Plzeň. V dopoledních hodinách byla domluvená
velice zajímavá exkurze plzeňského pivovaru i s ochutnávkou nepasterizovaného piva. Odpoledne

si účastníci zájezdu prohlédli ZOO a Dinopark. A protože se povedlo i počasí, byl to moc hezký
výlet…

Rybářské závody
Připomínáme, že se tuto sobotu se konají rybářské závody ve Vojnicích. V 17 hodin začínají
závody pro děti do 15 let, od 18 hodin pro dospělé. V průběhu akce si můžete koupit za 5,-Kč
lístek do rybářské tomboly, která bude slosována v 19 hodin při slavnostním vyhlášení výsledků.
Potom začne hrát hudba k poslechu i tanci. Přijďte se podívat, popovídat si se sousedy a
povzbudit rybáře – své známé a kamarády! Občerstvení zajištěno. Akce je spolufinancována
Ústeckým krajem.

Nepřehlédněte
·
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Koštice se koná v pondělí 5. září 2011 od 19
hodin.
·
Kominík navštíví přihlášené domácnosti koncem září (bude včas upřesněno), cena za
vyčištění + prohlídku+ vystavení potvrzení = cca 550,- Kč
·
Objednáváme vstupenky na muzikálové představení Děti ráje, noví zájemci se ještě
mohou přihlásit do 22. srpna 2011 u paní Zelinkové (předchozí objednávky platí, nemusíte
je znovu potvrzovat). Představení se uskuteční v první polovině listopadu 2011.
·
Vzhledem k počasí a nečisté vodě se plánovaná vodní bitva na Ohři nekoná.
·
Od podzimu by měla být v obci zájemcům k dispozici malá posilovna. Prosíme Vás,
pokud máte doma nějaké posilovací stroje, které byste mohli dlouhodobě zapůjčit,
kontaktujte paní Skalskou. Máme sice v jednání dotaci na vybavení posilovny, ale stále
nevíme, jak naše žádost dopadne, a protože bychom rádi umožnili brzké využívání
posilovny, chceme ji co nejdříve vybavit.
Přehled akcí v následujícím období (časové údaje budou upřesněny před akcí)
20. srpna – rybářské závody Vojnice + zábava
26. srpna – stezka odvahy
27. srpna – noční larp skupiny Tepelgurth
10. září – taneční zábava Koštice
17. září – hasičské závody
1. října – Želevické posvícení + zabíjačkové hody
7. října – Noční pochod pod Házmburk
Kostel sv. Antonína Paduánského v Košticích
Jak již víte, podařilo se získat dotaci na statické zajištění kostela ve výši 280 000,- Kč. Po
odborných jednáních různých statiků a stavbařů se odborníci přiklonili ke statickému zajištění
novou technologií, která spočívá v celkovém zajištění objektu pomocí nerezových tyčí. Příští rok
se pokusíme sehnat finance na sanaci stěn a potom už jenom opravit fasádu a upravit okolí J!
Poslyšte, co o historii koštického kostela sv. Antonína Paduánského píše svou archaickou
češtinou ve své kronice František Štědrý, farář ze Slavětína :
Koštice neměly kostela ani fary v dobách nejstarších. Náležely k děkanství libochovickému,
protože Křesín, kde se koštičtí pochovávali od dob nepamětných, ztratil svého faráře. Poslední byl
Václav Slanina budyňský v r.1630 a po jeho smrti kostel křesínský osiřel, spravován jsa
duchovními libochovickými. Koštice toužily míti ve své obci shromaždiště k společné modlitbě,
ana cesta do Libochovic dosti dlouhá a do Křesína, kde se služby boží konaly každou třetí neděli,
v čas, kdy Ohře vystoupila z břehů, dosti obtížná se stala. Usnesli se tedy koštičtí vystavěti si

kapli. Zvláště se přičinil o to krčmář koštický z č.1 a tehdejší rychtář Antonín Hitig se svou
manželkou Terezií. 10. června 1750 položen jest základní kámen ke kapli koštické uprostřed obce
od Josefa Jana Nepomuckého Galaše, děkana libochovického, u přítomnosti kaplanů Jana Josefa
Podhorského, Jana Kruby a Františka Baudysa. Kaple posvěcena jest 13. června 1751 ke cti
sv.Antonína od děkana a kanovníka Galaše libochovického, kaplanů Václava Olivy a Fratiška
Baudyse. České kázání měl František Bauds, neměcké Kajetán Fux, augustinián, převor kláštera,
příbuzný krčmáře Antonína Hitiga. Kámen oltářní se sv. ostatky vzat jest ze zámku, kterýžto
kámen světil biskup litoměřický, první Arnošt Šlejnic. Kaple ta dostala povolení roku 1751 19. října
od konsistoře litoměřické k sloužení mše svaté na den sv. Antonína a ve dni všední, v neděli a ve
svátek, jen když nastane povodeň nebo jiná překážka. Hned na to dovolení sloužil mši kaplan
František Baudys. 1752 žádali koštičtí knížete Ferdinanda Popela a matku jeho Vilemínu,
hraběnku z Altheimu, aby měli kázání německé. Povoleno, aby se tak dělo v kostele křesínském,
a sice půl hodiny české a půl hodiny německé kázání.
Roku 1776 27. září zřízen velký oltář v kapli koštické, libochovický sochař jej provedl za 60zl. A
obraz maloval malíř Jan Štětina z Libochovic.
R.1785 dle rozhodnutí císaře Josefa II. zřízen jest lokalista v Košticích s podmínkou, aby kníže
František Josef Maxmilián, tehdáž ještě pod poručenstvím knížete Augusta z Lobkovitz, dříve již
obětovanou částku 2000 zlatých v jistinách a 100 zlatých v naturáliích, pivu a dříví, zřizovací
listinou ujistil. Což když se stalo, dáno jest knížeti právo patronátní fary i kostela.
Roku 1846 lokalista Josef Schořálek dokonal počeštění Koštic. Roku 1856 lokalie koštická byla
povýšena na faru.
(Dle dobových materiálů zpracovala paní Irena Hellerová)

