Koštický zpravodaj č.9/2014

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – září 2014
Vážení občané!
Dostáváte do rukou poslední číslo Zpravodaje v této podobě. Je několik dnů do nových voleb a tak
ten, kdo získá nejvíce hlasů a ujme se úřadu starosty, rozhodne, zda se bude vydávat Zpravodaj a
jakou bude mít podobu. Rádi bychom se v tomto čísle – kromě pravidelných rubrik – ohlédli za
uplynulým volebním obdobím.
Společenská kronika
V měsíci září významné životní jubileum oslavují:
paní Marie Najmanová – 70 let
paní Marie Klokočníková – 90 let

Blahopřejeme!
Nepřehlédněte
 Z organizačních důvodů se mění termín Setkání důchodců (pátek 3.10. v 15 hodin na sále
KD Koštice. Na programu Setkání důchodců je vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Koštice,
divadelní představení lounské knihovny a taneční zábava.
Prosíme, aby se účastníci akce přihlásili u paní Zelinkové do pondělí 29.9.2014.
Zároveň by měli nahlásit také svůj zájem o dovoz na akci a odvoz z akce. Děkujeme.
 Mění se také termín Pochodu pod Házmburk na sobotu 4.10. 2014. Odchod je ve 20 hodin
od budovy
OÚ Koštice).
 Malé mažoretky (holčičky od 3 do 15 let) mají trénink ve čtvrtek od 17 hodin na sále KD
Koštice.
 V neděli od 17 hodin na sále KD Koštice se obnovuje cvičení zumby – ženy i děti cvičí
tentokrát společně.
 První cvičení žen (pod vedením Lucky Hellerové) se uskuteční v úterý 7. října v 17 hodin,
cvičení bude zaměřeno na posilování a strečink.
 Upozornili jste nás, že bychom měli zveřejnit jména soutěžících, kteří naši obec
reprezentovali na Olympiádě Mikroregionu Perucko. Tak tedy – poděkování za 1. místo patří
družstvu ve složení:
Zdeněk Karfík, Vlastimil Chaloupka, Miroslav Majar, Marek Vykročil a Petra Karlíková.
Děkujeme!
 Nějaký ubožák se rozhodl, že bude strhávat plakáty obecních aktivit! Plakát na Rybářské
závody ve Vojnicích byl před obchodem v Košticích stržen 6 krát…co k tomu říci?
Rybářské závody ve Vojnicích
Tradiční rybářské závody se uskutečnily poslední prázdninovou sobotu, akce byla zároveň jakýmsi
ukončením prázdnin. Rybářských závodů dětí i dospělých se zúčastnilo poměrně hodně
závodníků, a tak se čekalo, kdo co chytne. Nakonec byl nejúspěšnější pan Fujera, který chytil 127
cm ryb, což bylo nejvíce ze všech zúčastněných.

Všichni nedočkavě čekali na vystoupení pana Zdeňka Srstky, které ale nebylo příliš povedené, a
tak se nakonec bavili návštěvníci mezi sebou J! Několik dětí překonalo svůj strach a prošlo trasu
připravené stezky odvahy. Příjemný večer zakončila country kapela, která hrála k poslechu i tanci.
Kominické služby
Pro zájemce, kteří si objednali kominické služby, jsou termíny dané takto: úterý 30. září 2014
sobota 18. října 2014

Ohlédnutí za volebním obdobím
Uplynuly čtyři roky, a tak se chýlí ke konci další volební období. Rádi bychom se v několika
bodech za prací současného zastupitelstva ohlédli a připomněli některé akce a aktivity:
 Podařilo se iniciovat opravu silnice Koštice – Vojnice a následně zamezit průjezdu
kamionů a nákladních automobilů přes Vojnice (petice občanů byla předána na kraji,
proběhlo několik jednání,
bylo sepsáno několik žádostí…).
 Podařilo se uchovat služby České pošty – pan Vlasák je v současné době předsedou
Mikroregionu Perucko, a tak inicioval vznik petice všech obcí Mikroregionu, tuto petici jako
požadavek na uchování služeb pošty byl projednat opakovaně se senátory, ombudsmanem,
na Úřadu vlády, se Svazem měst
a obcí. Služby se zatím podařilo zachovat!
 Po dlouhých měsících-letech se podařilo upozornit na problematiku nevhodného nástupiště
v Košticích,
ale vlastně po celé trase Lovosice – Louny. Nejprve se řešení vztahovalo pouze na
vybudování nástupiště v Košticích, ale nakonec bude výstavba nového
nástupiště součástí rekonstrukce celé trasy.
Rekonstrukce začne podle plánu příští rok (má být zajištěna autobusová doprava).
 Za činnost naše obce postupně získaly významná ocenění – Modrou, Bílou a Zlatou stuhu
prestižní
soutěže Vesnice roku a Diplom za udržování lidových tradic. V celostátním kole jsme se
podle neoficiálního vyjádření umístili na 5. místě! Za tato ocenění se získaly téměř 3 mil.
korun.
 Týmu okolo současného zastupitelstva se podařilo naše obce patřičně zviditelnit v
médiích –
za uplynulé čtyři roky se objevilo přes 40 článků ve Svobodném hlasu, Pressu, Lounském
deníku, MF Dnes, ČT 24 a týdeníku 5+2. Mezi nejzajímavější články patří Tajemství
koštických domů (bylo zpracováno 15 domů), Řemesla v Košticích ve 40. létech 20. století,
Karel Ort a 99. výročí neštěstí lodi Eastland a Poněmčování Koštic ve druhé polovině 17.
století
Tuto činnost zajišťovaly paní P. Karfíková a zejména paní I. Hellerová – moc jim za to
děkujeme!
 Za uplynulé volební období se uskutečnilo v našich obcích přes 120 akcí – některé z nich
se staly již tradicí (např. dušičková slavnost, adventní výstava, noc kostelů, pouťové oslavy,
pečení perníčků a jejich zdobení, turnaje ve stolním tenisu, pochod pod Hazmburk…)
Cílem bylo, aby se minimálně dvě akce konaly každým rokem ve Vojnicích, Vojničkách a
Želevicích. Hodně to záleželo také na aktivitě místních občanů – ve Vojničkách i ve
Vojnicích se setkávali lidé nejen na brigádách, ale třeba u táboráku nebo o štědrovečerní
půlnoci v kapli, v Želevicích se akce točí okolo místní hospůdky. Děkujeme za aktivní
přístup!
 Pravidelně (někdy trochu se zpožděním) docházelo k aktualizaci webových stránek, bylo
zde zveřejněno přes 200 různých informací – zprávy o akci, usnesení, Zpravodaje…Byl
vytvořen facebookový profil








obce. O webové stránky a vkládání příspěvků se stará Jakub Jaroš. Děkujeme.
Svoji činnost zaktivizovala různá občanská sdružení. Aktivně připravují akce VOŽEKOVCI,
svoji činnost obnovili fotbalisté a nově zahájili soutěž sportovci ve stolním tenisu. Ve své
činnosti úspěšně pokračují Myslivecké sdružení Žejdlička a SDH Koštice. Svoji činnost
obnovili místní divadelní ochotníci (i děti). Děkujeme všem aktivním občanům!
Speciální ocenění se podařilo získat také za vedení kroniky obce. Naše kronika patří mezi
nejlepší kroniky v kraji. Zásluhu na tom má paní Karfíková – děkujeme!
Za toto volební období bylo podáno 58 žádostí o dotace, byli jsme úspěšní v získání 21
dotací na komunitní a investiční akce (např. rekonstrukce školy, výstavba bytů, dětské hřiště
a víceúčelové sportoviště, oprava hřbitova, rekonstrukce komunikací a chodníků, oprava
veřejného osvětlení,
vybudování minimuzea, altány ve Vojnicích a Vojničkách, oprava budovy obecního úřadu,
oprava KD, opravy přítoků rybníků ve Vojnicích a Vojničkách…). Celkem se uskutečnily
v tomto volebním období investiční akce za cca 9 mil korun, z toho jsme 7 mil získaly
z dotací.
Podařilo se ušetřit cca 7 milionů korun na další investiční akce (zejména asi kanalizaci).
Obec Koštice byla v loňském roce oceněna na setkání starostů v Senátu ČR jako sedmá
nejlépe
hospodařící obec v Čechách (kategorie obcí do 2 000 obyv.)!

Je samozřejmé, že se ne vždy všechno podařilo. Zejména jsou připomínky k nedostatečnému
sekání trávy (pracovníci ale nesekají jenom trávu, dělají také údržbu školy, opravili přítok do
rybníka ve Vojnicích, upravují veřejná prostranství, odklízejí černé skládky apod.).
Zbývá také dokončit opravu poslední komunikace k bytovce pod hřbitovem (situace je zde trochu
složitější, protože pozemek má několik vlastníků a navíc tato komunikace se napojuje na hlavní
silnici, takže je potřeba speciální povolení, které se pro letošní rekonstrukci komunikace
nepodařilo zajistit…).
Určitě byste každý z vás ještě něco doplnili. Věřte ale, že se zastupitelé opravdu snažili pracovat
ve prospěch obce jako celku!
Děkujeme všem současným zastupitelům (panu Vlasákovi, panu Jarošovi, paní Karfíkové,
panu Hencovi, panu Chaloupkovi, paní Nováková a panu Zelinkovi) za jejich práci!

Volby do obecního zastupitelstva 2014
Ve dnech 10. – 11. října 2014 se konají volby do Obecního zastupitelstva Koštice. Do volebního
klání se přihlásila dvě sdružení nezávislých kandidátů s podobným názvem:
Sdružení nezávislých kandidátů Koštice 2014 – kandidují: Jiří Henc, Zdeněk Hakl, Ing. Jiřina
Nováková, Miloslav Valenta, DiS. Lucie Hellerová, Bohumil Duben, Petr Groh, Václav Zlatohlávek,
Věra Pfeiferová.
Sdružení nezávislých kandidátů 2014 – kandidují: Jaroslav Vlasák, Mgr. Vladimír Jaroš, Mgr.
Petra Karfíková.
Petr Burdych, Vlastimil Chaloupka, Tomáš Vlček, Josef Grund, Tomáš Formánek, Josef Zelinka.
Svůj hlas můžete dát třemi možnými způsoby:
1. Zaškrtnete celou volební stranu – tím dáváte svých 7 hlasů prvním 7 kandidátům na
kandidátce.

2. Chcete dát své hlasy jedné volební straně, ale přejete se upřednostnit i nějaké
kandidáty z jiné strany. Zaškrtněte volební stranu a potom zaškrtněte kandidáty z jiné
volební strany. Ne více jak 7, hlasovací lístek by byl neplatný!
3. Vyberete kandidáty z obou kandidátek a označíte jejich jména – opět nesmíte přesáhnout
počet sedm!
Kdybyste si nebyli jistí, informace vám podají i členové volební komise ve volební místnosti.
Volební lístky budou rozneseny nejpozději 3 dny před volbami. Pokud někdo lístky nedostane,
obdrží náhradní ve volební místnosti. Součástí voleb v našem regionu jsou i volby do Senátu ČR.
Pokud máte někdo zdravotní problémy a chcete, aby vás navštívili členové volební komise
s přenosnou volební urnou, musíte kontaktovat obecní úřad nebo členy volební komise.

Tajemství domů v Košticích – Vojnice dům č. 6
Po třicetileté válce nastala ve Vojnicích tragická situace, kdy 26 obydlí zpustošila vojska a kdo
zbyl naživu, toho skosila v 50. létech 17 .století morová rána. V r. 1648 byl jen na statku Síbově
jeden hospodář. V r. 1654
byly Vojnice zcela opuštěné, což se na nich podepsalo prakticky až do 20. století.
Ves byla dosídlena velice pomalu, v r. 1689 zde žily tři selské rodiny. Až za sto let v r. 1789 bylo
ve Vojnicích přibližně 30 domovních čísel a asi 150 obyvatel. Složení obyvatelstva bylo na rozdíl
od Koštic kompletně české, tyto nově osedlé rody se ve Vojnicích pevně držely až do začátku 20.
století. Z uvedených skutečností vyplývá,
že mapovat starší historii Vojnic je velmi složité a těžké, protože statky byly dlouho prázdné,
dokonce vypálené
a některé postavené zcela nově. Jen pro zajímavost, č. 3 – dnešní pálenice – bývala panská
hospoda, jejíž provoz byl přerušen jen v oněch kritických letech 1645-1675. Jen by bylo určitě
zajímavé vědět, kdo byli zákazníci této krčmy, když ves byla pustá. Osudovost určitých míst je
skutečně zvláštní – tehdy hospoda, dnes pálenice.
Povězme si dnes něco o jednom vojnickém domě, č.6:
V Berní rule (1654) je tato chalupa nazvaná Michalovská, po třicetileté válce a morové epidemii
byla opuštěná, tak jako celé Vojnice.
Už v roce 1629 uvádí se jako majitel Bartoň Srb, pak Michal Srb, proto též byla chalupa zvána
Srbovská. Teprve v r. 1696 ji osidluje Václav Skřivan (později psán Křivan) s první manželkou
neznámého jména, se kterou měl syna Václava. Jeho sestra Dorota si vzala 7.10.1696 Pavla
Hejného z č. 25. Václav s druhou ženou Annou drží 21 strychů polí, 4 ¼ provazce luk. Měli děti
Annu (20.11.1710) a Jiřího (23.4.1715). Jeho bratr Matěj Skřivan s manželkou Dorotou měli syna
Jakuba (18.3.1714). Další bratr Kašpar se ženou
Alžbětou měli dceru Maří Magdalenu(18.6.1716) a Annu (24.7.1729). V roce 1744 Václav zapisuje
chalupu synovi Václavu Skřivanovi s manželkou Dorotou. Ti měli dcery Ludmilu (13.4.1725) a
Kateřinu (14.1.1730), syny Jakuba a Jana. Dorota brzy ovdověla, a tak r. 1756 dostal majetek syn
Jakub Skřivan s manželkou Maří Magdalenou. Jejich dcera Kateřina (25.2.1762) zemřela brzy po
narození, 10.4.1773 měli další dceru Kateřinu. Jakubův bratr Jan Skřivan s manželkou Kateřinou
osídlili č. 15 a 20.10.1762 se jim narodila dcera Magdalena. Roku 1774 Jakub pustil hospodářství
bez polního nářadí a náčiní Matěji Vodičkovi s manželkou Ludmilou za splacení dluhů. Ti měli děti
Josefa, Matěje a Antonína.
V r. 1782 učinil Matějův mladší syn Josef Vodička vyrovnání a přepustil chalupu staršímu
bratru Antonínu Vodičkovi s manželkou Annou Krásovou s podmínkou, že ho ten nechá učit
řemeslu krejčovskému a vystaví mu domek k používání do smrti. Statek měl 16 jiter a 1045 sáhů
polí, 958 sáhů luk v ceně 500 zl. Antonín s Annou měli dceru Annu (13.1.1784), s druhou

manželkou Ludmilou měl Kateřinu (17.1.1786), Martina, Rozálii a Antonína. Matěj Vodička ml. měl
s manželkou Ludmilou syna Matěje (16.10.1785), žili v č. 12. Mlynářská dcera z Koštic Josefa
Johnová (nar.r.1788) se 28.2.1813 provdala za Martina Vodičku, syna Antonína Vodičky.
R. 1813 se Rozálie Vodičková stala třetí manželkou Jakuba Karfíka z Koštic č. 40.
Hospodářství č. 6 dostal syn Antonín Vodička s manželkou Kateřinou Pouvovou. Antonín zemřel
již v roce 1815 a r. 1816 statek od vdovy Kateřiny koupil její bratr František Pouva za 820 zl.35gr.
R.1819 dům koupil Jan Höfner (dnes psáno Hefner) s manželkou Kateřinou Vodičkovou,
dcerou Antonína Vodičky, za 4200 zl. Po něm r. 1828 hospodaření v ceně 418 zl. převzal syn
Emanuel Höfner (1807-1832) s manželkou Terezií
Hejnovou z č.25. Měli děti Antonína (23.1.1842, zemřel jako dítě), Annu (21.5.1844) a
Františka.Vdova Terezie Hefnerová statek převedla r. 1869 na syna Františka (je psán v matrice
Heffner, což není nijak neobvyklé, faráři jména přepisovali podle právě platných jazykových norem
a své představy) s manželkou Terezií Brožíkovou z Hostěnic. Mají děti: Václav, Marie (17.2.1872),
Antonie (9.5.1875-30.5.1875), Josef (21.10.1876), František (14.3.1892). V r. 1906 je
zaznamenáno, že uhodil blesk do stromu před stavením, sjel po štítu mezi okny do stavení, ale
nezapálil. V r. 1907 byly postaveny nové chlévy za 3000 rakouských korun, v r. 1908 vyhořela
stodola se zásobami sena a obilí a byla znovu postavena za 2800 korun.
V r. 1910 byl přestavěn výměnek. R. 1913 se ujal nemovitosti syn Václav Heffner s manželkou
Annou, úředně převod zaknihovali v r. 1914.
Václav byl v r. 1915 odveden na frontu v první světové válce, 1.7.1916 byl zajat, vrátil se domů
30.9.1918 zdráv. Od r. 1903 byl členem vojnických dobrovolných. hasičů, v r. 1919 byl členem
obecního výboru a členem výboru honebního. Pro špatné zdraví v r. 1927 propachtoval část svých
polí a rok na to zemřel. Od r. 1928 byla majitelkou vdova Marie Hefnerová.
V současnosti je dům majetkem manželů Nožičkových.
Irena Hellerová září 2014
Zdroje : Koštice, Želevice, Vojnice , F.Štědrý 1928, Vojnická kronika, Katastr nemovitostí, Státní
archiv Litoměřice – digitální církevní matriky, Berní rula 1654

Nejbližší akce:
Sobota 27. 9. 2014 Želevické posvícení
- bližší info na plakátech
Pátek 3. 10. 2014 Setkání důchodců
sál KD Koštice
Sobota 4. 10. 2014 Noční pochod pod Házmburk
budova OÚ Koštice
Pátek 10. a sobota 11. 10. 2014 Volby do obecního zastupitelstva

15 hod
20 hod

Kontakty: ou-kostice@obeckostice.cz, tel.: 415 693 541, www.mesta.obce.cz/kostice

