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

Vážení občané,
po šesti letech jsme se znovu přihlásili do soutěže Vesnice roku a již nyní víme, že následující čtyři roky 
soutěžit nebudeme, protože obec bude rozkopaná � �! Prosíme vás, pomozte nám s úklidem našich obcí!

Společenská kronika      
V měsíci březnu významné životní jubileum oslavují: 
                                                                                  pan Josef Hlavatý – 77 let

pan Vratislav Novák – 76 let
pan Karel Klégr  – 78 let

                                                          Blahopřejeme! 

                        V uplynulých dnech zemřeli pan Vladimír Hoblík ve věku nedožitých 82 let 
                        a  paní Jaroslava Mrňáková ve věku 85 let.
                                           Čest její památce!

Vítání ptačího zpěvu
V sobotu 27. 4. 2019 se v ranních hodinách sešli zájemci o již tradiční akci Vítání ptačího zpěvu. Kvůli
nepřízni počasí se nakonec ornitologická procházka i kroužkování ptáků uskutečnilo na ostrově u Ohře,
ale tady nás čekalo překvapení – ptáček, kterého jsme viděli poprvé! Kulík říční  � �! Velmi nás také
zaujal svou nádhernou žlutou barvou konipas horský. Děkujeme ornitologům – manželům Vaníkovým
(z České společnosti ornitolog. a z Ornitolog. skupiny při Bílinské přírodověd. společnosti).

Nepřehlédněte
 Při celostátní akci Ukliďme svět se do úklidu aktivně zapojili vedle myslivců také mladí hasiči

pod  vedením  paní  Kristkové,  paní  Plačkové  a  pana  Majara.  Moc  jim  všem  děkujeme  a
omlouváme se za pozdější pochvalu � �!

 Na podzim se bude demolovat budova nádraží – zmizí typická stavba, která naši obec provázela
dlouhou řadu let. Je škoda, že České dráhy nenajdou finance na rekonstrukci budovy.

 Nejpozději  do 15.  června  2019 budou zprovozněny závory a  výstražná  signalizace  na železnici
v Košticích. 

 Upozorňujeme občany, že pracovníci obce uklidili větve na Vinci a veškerý bioodpad je nutné vozit
do sběrného dvora.

 Momentálně probíhá výběrové řízení na výměnu sloupů veřejného osvětlení při hlavní silnici (25
sloupů), výměna se uskuteční do října 2019.

 Ve dnech 24. a 25. května 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu.
 Myslivecký spolek upozorňuje občany na toulavé lišky a zvířata v obci, které mohou být nakažené

vzteklinou – proto se na zvěř nesmí sahat!

Nejbližší akce:
Úterý 7. května Uctění památky padlých 17.00 pomník Koštice, 17.15 pomník Vojnice 
Sobota 11. května Závody Mladých hasičů SDH Koštice O pohár starosty 
Neděle 12. května Vítání občánků + Den matek sál KD Koštice 15 hodin
Pátek 24. května Noc kostelů
Sobota 25. května Želevická stopa 2019
24. a 25. května Volby do Evropského parlamentu
Neděle 2. června Dětský den 



Informace o výstavbě kanalizace
Dne 26. 3. 2019 se uskutečnila schůzka s projektanty na výstavbu kanalizace, byly dány informace o
způsobu druhů odkanalizování v různých částech obce. V naší obci bude použita z větší části kanalizace
gravitační (s pomocí 4 přečerpávacích stanic), za potokem k nádraží bude tlaková. Stále ještě čekáme na
stavební povolení, ale přípravné práce pokračují, v nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele  stavebních  prací.  Předpokládané  zahájení  stavby  bude  na  podzim  tohoto  roku,
předpokládané ukončení stavby je za 4 roky. Cena přípojky zatím není stanovena, protože se čeká na
částku vysoutěženou ve výběrovém řízení – doufejme, že bude co nejmenší. Předpokládaná cena je 88
mil. korun, 55 mil je dotace, předpokládaná spoluúčast je 33 mil (14 mil je ušetřeno, na zbytek si obec
bude muset vzít úvěr). Vše se odvíjí od vysoutěžené ceny.

Důležité upozornění
V poslední  době  se  množí  případy,  kdy  občané  odevzdávají  do  velkoobjemového  odpadu  pytle
s nevytříděným odpadem, ve kterých je směs odpadu (plasty, hadry, papír….). Upozorňujeme občany,
že tento typ odpadu nebude přijímán. Předávající si musí SÁM odpad vytřídit. Není v silách pracovníků
obce, aby odpad po občanech třídili. Děkujeme za pochopení!

Koštické ženy

Marie Loupalová, roz. Ortová
Druhá koštická  paní  mlynářka.  Dcera mlynáře  Josefa Karla Orta,
narozená  r.  1887.  Studovala  v  Olomouci  tzv.  Pottingeum,  ryze
českou  průmyslovou  školu  pro  dívky,  později  penzionát  ve
Švýcarsku. Sestra  Ing.  Karla Orta se vdala  do Starého Kolína za
mlynáře  Vojtěcha  Loupala.  Ten  předčasně  zemřel,  když  přišel  o
majetek následkem krachu burzy v New Yorku a následné světové
hospodářské krize, manželka ho do hrobu brzy následovala. 
Měli jedinou dceru Marii, později Blížencovou.

Aloisie Hellerová, roz. Hochmanová
Přivdala  se  do  čp.  38.  Aloisie  (narozená  r.  1892)  pocházela  z
Dobřívi u Rokycan, všichni její předkové vesměs pracovali  jako
hutníci  v hamru v Dobřívi (huť poháněná energií  z vody - jako
převod  sloužilo  mlýnské  kolo).  Tento  hamr  je  v  chodu  i  v
současnosti, teď už jen jako technická památka. Sloužila v rodině
majora  v  Praze,  pak  jako  vychovatelka  u  pražského  poslance
Svobody,  s  jehož  rodinou  byla  na  letním  bytě  u  jeho  bratra  v
Želevicích. Josef Heller se s ní seznámil právě v Želevicích. Byl o
jedenáct let starší a vychovával čtyři nevlastní sourozence. Přesto
si ho vzala, protože viděla jeho potenciál uživit rodinu - vlastníma
rukama  postavil  dům,  když  ten  starý  vyhořel.  Odmítl  jít  do
pastoušky s otcem a sourozenci, postavil si na dvoře přístřešek a
pomalu stavěl. Když otec zemřel, ujal se nevlastních sourozenců.
Josef  s  Aloisií  vedle  výchovy Josefových  čtyř  sourozenců  měli
ještě  syna  Josefa  (3.7.1916),  známého  jako  kostelník  a  domácí
řezník.  Aloisie  si  velice  rozuměla  se  svojí  snachou  Marií  a
pomáhala jí vychovávat děti Josefa a Marii.
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