
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – březen 2019

Vážení občané,
v úterý 26. 3. 2019 se uskutečnilo setkání kvůli informacím o výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod. 
Informace z této schůzky naleznete v příštím čísle Zpravodaje. 

Společenská kronika      
V měsíci březnu významné životní jubileum oslavují: 
                                                                                     paní Zdeňka Klonfarová – 80 let

paní Anna Kubešová – 78 let
paní Ivana Fryčová – 65 let

                        pan Václav Šafránek – 65 let
                                                          Blahopřejeme! 

                              V uplynulých dnech se paní Čejkové a panu Lehkému narodila dcera Eliška.
                                           Blahopřejeme!

                              V uplynulých dnech zemřela paní Hana Krupková ve věku 60 let.
                                        Upřímnou soustrast!

Nepřehlédněte
 V pátek  15.  3.  2019  se  uskutečnil  další  ročník  celostátní  akce  Noc  s Andersenem.  Akce  se

zúčastnilo 20 dětí, které četly a ilustrovaly příběhy, hrály divadlo, tvořily, prošly stezkou odvahy a
nakonec v knihovně i spaly. Za organizaci akce děkujeme paní Karfíkové, Hoblíkové a Suché! 

 Sběrný dvůr v Košticích bude od 6. 4. 2019 otevřen každou sobotu od 8:30 do 11:30. Zároveň se
oznamuje, že sběrný dvůr přijímá veškerý bioodpad (tedy i větve). Zakazuje se odvoz jakéhokoliv
bioodpadu na Vinec, porušení zákazu bude sankcionováno!

 Poplatky za domácí odpad (popelnice), psy a za hroby můžete platit v úřední dny na OU Koštice u
paní Hoblíkové.

 Již tradičně členové MS Žejdlička organizovali celostátní akci Ukliďme svět. Myslivci se rozdělili
na  dvě  skupiny.  Jedna uklízela  spolu  s dětmi  z mysliveckého  kroužku Malý  Hubert  a  několika
dospělými prostor na Vinci,  druhá skupina dávala do pořádku přírodu v okolí  našich obcí.  Moc
děkujeme všem, kterým není stav naší přírody lhostejný!
Je jen nepochopitelné, že i když občané mohou vlastně veškerý odpad třídit či odvézt na sběrný
dvůr, najdou se omezení jedinci, kteří vyvezou různé plasty či lednice na Vinec! Každý chceme mít
svůj  dům a  dvůr  uklizený,  ale  někteří  bezohledně  ničí  životní  prostor  zvířatům,  ptákům i  nám
ostatním! Lidé – myslete!!!

 Fotbaloví nadšenci se mohou těšit na zahájení jarní sezóny okresní fotbalové soutěže tentokrát již
na  domácí  půdě  v Košticích  –  jednotlivé  zápasy  budou  propagovány  místním  rozhlasem  a  na
plakátech. TJ Sokol Koštice vás srdečně zve a prosí o podporu!

 Dne  30.  dubna  se  v knihovně  od  14  hodin  uskuteční  výtvarná  dílna:  Malovaná  trička.  
Kurz je vhodný pro dospělé a děti od 8 let. Cena 50 Kč za barvy. Bílé bavlněné tričko nebo tašku si
přineste s sebou. Ostatní materiál bude k dispozici. Kapacita je omezená na 12 míst, proto prosíme o
domluvu s paní Hoblíkovou. 

 V neděli 14. 3. 2019 se od 15 hodin na sále KD Koštice uskuteční velikonoční výtvarná dílna.
 Místní  knihovna  Koštice  zve  na  seminář  Genealogie  –  seznámení  s rodokmenem,  akce  se

uskuteční dne 29. 4. 2019 od 17:00 v knihovně.
 Od 1. dubna nastupuje jako pracovník obce pan Vlastimil Chaloupka st., který může dle domluvy

zajistit dovoz písku, štěrku…
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 Koštický divadelní soubor nazkoušel komedii Antonína Procházky - Přes přísný zákaz dotýká se
sněhu. Jde o příběh muže, který se po pěti letech vrací z vězení a musí si zvyknout na svobodu i na
svou ženu. Tu jeho návrat také překvapí, nejhůře to však nese její milenec, kterého se naštěstí (nebo
bohužel?) ujme majitelka domu.  Jak to dopadne, když se do toho všeho připlete  ještě policista,
kurátorka a zloděj? Přijďte s podívat, premiéra bude v sobotu 6. 4. 2019 na sále KD Koštice v 17.30.

Nejbližší akce:
Sobota 30. března výtvarná dílna
Sobota 6. dubna premiéra koštického divadla sál KD Koštice 17.30
Neděle 14. dubna             velikonoční dílna sál KD Koštice 15 hodin
Pondělí 29. dubna seminář genealogie knihovna 17 hodin
Úterý 30. dubna pálení čarodějnic

Koštické ženy
Anastázie (Anička) Borovičková, roz. Rulfová
Narodila  ve  v  čp.  54  (dnes  samoobsluha).  Její  otec  Josef  Rulf  se  oženil
15.11.1902 s Terezií Frydrychovou (30.4.1882 – 3.9.1936), švadlenou z Volenic.
Měli čtyři děti. 
Anastázie,  nazývaná  Anička,  žila  delší  dobu  s  Jaroslavem  Vlčkem,  synem
senátora  čs.  Národního  shromáždění  Dr.  Jaroslava  Vlčka.  Jeho  rodina  vztahu
nepřála,  nikdy  nepovolili  sňatek.  Dvojici  odklidili  do  Slaného,  chvíli  žili  ve
Francii,  kde  jim dělala  hospodyni  její  sestra  Marie.  Přítel  ji  nakonec  opustil.
Prodávala v Praze v lahůdkách, cukrárně atd. Dne 10. 7. 1947 se vdala za Josefa
Borovičku, epizodního herce a statistu na Barrandově. Anička i její sestra byly
proslulé  vrcholně  elegantním  oblékáním,  což  patrně  okoukaly  ve  Francii.  V
tehdejší době byly v časopisech výborné střihy s modely filmových hvězd, dívky
si často koupily celkem levnou látku a za pomoci šikovné švadleny ušily model,
ve kterém působily velmi naparáděně. Do Koštic sestry jezdily až do smrti, jsou
na zdejším hřbitově i pohřbeny.

Marie Rulfová
     Sestra Aničky Borovičkové z čp. 54. Marie Rulfová se nikdy neprovdala, žila v Praze a pracovala jako
pokojská. V r. 1926 odjela do Francie, kde vedla asi rok domácnost své sestře Aničce. Mariiným přítelem byl
spisovatel,  světoběžník a dobrodruh Otakar  Batlička (nar.  12.  3.  1895),  původně řidič  tramvaje.  Ten se  stal
koncem třicátých let 20. století výrazně populární mezi českou mládeží, a to díky psaní dobrodružných povídek,
které  mu  vycházely  v  časopise  Mladý
hlasatel.   
         Jeho romány byly vydávány i v 60. a
70.  létech 20.  století  (Na vlnách odvahy a
dobrodružství, Kavalíři odvahy, Na vlně 57
metrů, Tanec na stožáru, Tábor statečných,
Dotyk  smrti,  Rájem  a  peklem,  Sázka  v
klubu AGS, Muž v podpalubí aj.).      
      V období nacistické okupace se Batlička
jako zkušený radiotelegrafista (volací znak
OK1CB)  zapojil  do  činnosti  ilegální
skupiny Obrana  národa  -  Východ.  V roce
1941 na podzim došlo k odhalení a zatčení
jejích členů. Byl  vyslýchán a poté vězněn.
Podle oficiálních záznamů Batlička zemřel
13. 2. 1942 v Mauthausenu. 
      Podle  svědectví  tehdejších  vězňů  a
poválečných vyšetřování o činnosti v táboře
se  předpokládá,  že  jako  ostatní  tamní
vězňové  zemřel  benzinovou  injekcí  do
srdce. 
Marie žila v Praze a pohřbena je v Košticích.
                                                                                                                 Autorkou obou textů: Irena Hellerová
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