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Vážení přátelé, 
 
předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení VOŽEKOVO sdružení za rok 
2013. Toto sdružení vzniklo v srpnu 2010 v Košticích. Výroční zpráva Vám poskytne 
ucelené údaje o naší činnosti, o našich aktivitách a informace o hospodaření. 
Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují. 
 
Mgr. Anna Skalská 
předsedkyně sdružení 
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1. Úvod 
 
 
Občanské sdružení VOŽEKOVO sdružení vzniklo spojením prvních slabik všech obcí spadajících pod obec Koštice, tedy 

Vojničky, Želevice, Koštice a Vojnice. Sdružení chce vytvořit novodobou tradici spočívající ve vzájemné spolupráci občanů 

všech jmenovaných obcí.  

Duchovní a architektonická hodnota kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích vede současníky ke snaze o zachování 

této kulturní památky – jediné dominanty obce a okolí. Jeho záchrana je hlavní motivací vzniku občanského sdružení 

VOŽEKOVO sdružení.  

 

2. Základní informace 
 
Název sdružení:    VOŽEKOVO sdružení 

Sídlo sdružení:    Koštice 26, PSČ 439 21 

Identifikační číslo:   22858814 

Číslo účtu:     239402888/0300 

Právní forma organizace:   občanské sdružení 

Statutární orgán:    shromáždění členů, výbor sdružení 

      předsedkyně – Mgr. Anna Skalská 

místopředseda – Mgr. Petra Karfíková 

hospodářka – Irena Hellerová 

      předseda dozorčí rady – Jarmila Zelonková 

Vznik organizace:    18. 8. 2010 

Číslo a místo registrace:   č.j. VS/1–1/80 965/10-R, Ministerstvo vnitra ČR 

 

3. Naše poslání a cíl 
 
Posláním a cílem občanského sdružení VOŽEKOVO sdružení je  

 záchrana, oprava a údržba kulturní památky kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích       

(okres Louny), včetně jeho okolí,  

 při záchraně a opravě kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích úzce spolupracovat     

  s představitelem libochovické farnosti, litoměřické diecéze a členy zastupitelstva obce Koštice, 

 propagace této kulturní památky,  

 údržba, oprava a ochrana dalších památek kultur. dědictví v Košticích a přilehlých obcí,  

 ochrana okolní přírody, cest, krajiny a kulturních hodnot Koštic a přilehlých obcí, 

 ochrana životního prostředí,                                                                                                                 

 pořádání kultur., společens., vzdělávacích, ekologických a sportovních akcí v Košticích       

  a přilehlých obcí, 

 podpora cestovního ruchu. 

 
 
 
 
 



 

4. Kontakty 
 

VOŽEKOVO sdružení 

Koštice 26 

439 21  Koštice 

www.mesta.obce.cz/kostice 

Mgr. Anna Skalská  a.skalska@seznam.cz   tel.: 777 842882 

Mgr. Petra Karfíková  karfikova.petra@seznam.cz  tel.: 605 592755 

Irena Hellerová  kosticehellerova1@seznam.cz  tel.: 728 157600 

 

5. Spolupráce s ostatními subjekty 
 
Občanské sdružení spolupracuje s ostatními subjekty v obci a okolí: 

Obec Koštice 

Farnost Libochovice 

TJ Sokol Koštice 

Myslivecké sdružení Žejdlička 

Sbor dobrovolných hasičů Koštice 

     

6. Kalendář akcí v roce 2013, účast v projektech 
V roce 2013 se členové VOŽEKOVA sdružení podíleli na těchto akcích a aktivitách: 

Leden 
V sobotu 5. ledna proběhla v našich obcích Tříkrálová sbírka. 
Koledníci se hlásili už předem, měli o funkci jednoho z králů 
velký zájem. Nakonec byly sestaveny tři skupiny králů, které 
obcházely všechny naše vesnice. Kromě sladkostí vykoledovali i 
peníze, které budou použity na především na opravu kostela sv. 
Antonína Paduánského v Košticích 

Březen 
V sobotu 30. března se na sále v Košticích uskutečnil dětský 
karneval. Děti soutěžily, tancovaly, nechaly si malovat obrázky 
na obličej a zpívaly karaoke! Tradiční akce opět tradičně povedená! Karnevalovou tombolu spolufinancovali 
ochotníci z Koštic, za což jim děkujeme! 

Ve večerních hodinách následovala velikonoční 
taneční zábava. 

Duben 
Nevlídné počasí 30. dubna 2013 odradilo nejednu 
čarodějnici. Přes velký vítr, zimu a později i déšť 
filipojakubskou noc  vítalo téměř třicet malých i 
velkých ježibab. Již tradičně v týdnu před 
čarodějnicemi vyzdobily ty nejlepší exempláře 
vrata svých majitelek, tentokrát se objevil i jeden 
ježidědek, obcí ihned srdečně nazván 
bezdomovcem. Tradiční přistávací plochou byla 
náves u kostela, odkud čarodějnice prolétly 
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vesnicí, zakroužily kolem vietnamské samoobsluhy, kde je srdečný majitel bohatě pohostil, a postrašily 
hosty restaurace. Na hlavní silnici delší dobu přerušily dopravu a dopravní prostředky propouštěly jen po 
vyplacení. Sabat skončil na fotbalovém hřišti, kde byly 2 čarodějnice slavnostně upáleny. Ale dost jich ještě 
zůstalo, takže Vožekovo sdružení o své členky nepřišlo.  

Na malém ohni si přítomní opekli buřty a děti se mohly svézt na koni nebo na poníkovi, kteří přijeli z Veltěž. 
Zesilující déšť zábavu asi po hodině ukončil, a tak se všichni zase těší na příští rok. 

Květen 
V  sobotu 11. 5. se milovníci přírody v Košticích sešli již po třetí s ornitology z Bíliny - Jiřím Vaníkem a 
Annou Pikešovou. Přestože zatažená obloha nevěstila nic dobrého, všichni se vydali na procházku z 
Koštic do Vojnic. Jak se všichni dozvěděli, právě pošmourné počasí po velkém dešti je pro pozorování 

ptáků nejvhodnější - ptáci vesele létají, zpívají a loví. Jiří 
Vaník již od časného rána odchytával u Vojnic ptactvo a 
připravoval pěvce ke kroužkování. Cestou Anna Pikešová 
ukázala nad hlavami poletující rorýse, holuby hřivnáče, nad 
polem kroužícího krahujce a upozornila na hlasy zpívající 
ptáčků.                                                                                     U 
autobusové zastávky proškolila přítomné, jak zacházet s 
handicapovanými a zraněnými jedinci, pokud na ně 
narazíme, vždy kontaktovat výhradně záchrannou stanici, 
která je specializovaná na ptáky. Naprosté nadšení vyvolal 
párek dlaska tlustozobého, tak nádherně zbarvený, že 

připomíná papoušky - i tvarem zobáku.  
 
Součástí celostátní akce Noc kostelů 2013 (24. 5.) byl 
koncert souboru Karmína z Prahy. Soubor Karmína se zabývá 
interpretací starých českých lidových písní a gotické, renesanční a 
barokní hudby, světské i duchovní.  

V Košticích vystoupila Karmína s cyklem Život v písni, což je soubor 
jednak středověkých písní a tanců, jednak barokní lidová hudba. 
Nevšední zážitek nadchnul všechny přítomné, všichni naslouchali s 
velkým zaujetím. O přestávce vystoupily koštické děti, tradičně 
pod vedením paní učitelky Šubrtové zazpívaly a zapískaly na 
zobcovou flétnu. Přítomní rodiče s dojetím a zájmem pozorovali první veřejné kroky svých ratolestí.   

Akce se uskutečnila v rámci projektu Úprava okolí kostela v Košticích financovaného firmou T-mobile 
prostřednictvím Nadace VIA.      

 Červen 

Tentokrát byly oslavy dětí provázeny samými problémy. Nejprve se musely oslavy o týden odsunout, 
protože 1. června byly děti z koštické ZŠ a MŠ na ozdravném pobytu (ale stejně navíc strašně lilo). Podle 
plánu měl být dětský den tedy v sobotu 8. 6. 2013, tematicky vše ve znamení cirkusu. Měli jsme kromě 
klasických soutěží na ostrově domluveného klauna. Jenže! Přišly povodně – ostrov byl zalitý vodou, klaun 
volal, že nemůže (plave - bydlí kdesi pod Prahou), hledali jsme jinou alternativu a našli Olympiádu Asterixe 
a Obelixe. Výsledkem bylo divadelní představení bez soutěží (ty budou zase příště). Nakonec ani hasiči 
nemohli vystříkat pěnu, protože začalo pršet. To byl ale dětský den!   



Vožekovo sdružení s obcí Koštice připravilo letos na pouť ke sv. Antonínu obzvlášť bohatý a různorodý 
program. Mottem poutě bylo obnovení tradice Letnic jako pohanského symbolu slunovratu - času 
nastávající úrody, hojnosti a oslavy života. V kombinaci s křesťanskou tradicí svátku Sv. Ducha a Božího Těla 
sdružení Vožekovo vymyslelo zahájení poutě - průvod. Ten vedl od želevické hospůdky přes čtyři zastavení 
u památných míst Koštic (křížku v Želevicích, kapličky u přívozu, kostela sv.Antonína a u mlýna), všude 
poutníci shlédli malý program.Celou cestu slavnostně oblečená děvčátky s košíčky házela okvětní lístky na 
cestu, následoval je průvod stále se připojujících lidí, kterých bylo nakonec asi osmdesát. Poté se průvod 
odebral k lávce na ostrov, kde sochu oslavující Letnice slavnostně uvedl do života herec Jan Přeučil spolu s 

autorem sochy Janem Švadlenkou, 
starostou obce a předsedkyní Vožekova 
sdružení.  
Na hřišti pak děti shlédly moderní 
Šípkovou Růženku v loutkovém podání 
Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila. 
Muži (ale i ženy) neodolali pokušení 
zastřílet si z kuše. Vožekovo sdružení 
vzkřísilo další starou pohanskou tradici 
- Střílení ku ptáku. Dřevěnou atrapu 
ptáka vytvořil místní všeuměl pan 
Antonín Jaroš. Králem střelců, který 
trefil ptáka přímo do srdce, se stal 
"bohužel" přespolní pan Malát. Hasiči 
pak postříkali děti pěnou, aby jim 
trochu vynahradili skromný dětský den. 
Večer před sehráli koštičtí ochotníci 
před plným sálem předposlední letošní 

představení komedie S tvojí dcerou ne! Na hřišti si pak návštěvníci poutě zatančili až do rána. Vrcholem 
poutě se stala svatební výstava. Členky Vožekova sdružení zařadily tuto akci k oslavě Letnic jako symbol 
krásy, radosti a štěstí. Výstava obsáhla dvě století - od velmi starých časů (svatební církevní matriční zápisy 
z roku 1806) až do současnosti (šaty zatím poslední koštické nevěsty, svatba se konala před 14 dny). 
Příznivci občanskému sdružení Vožekovo zapůjčili celkem 27 svatebních šatů, nepočítaně fotografií, přání, 
oznámení doplňků atd. Výstava byla doplněna ukázkami starých svatebních inzerátů, krojovaných svateb a 
součástmi výbavy nevěsty z počátku 20. století. Celou kolekci svatebních fotografií od roku 1910 do 
současnosti zapůjčila svatební floristka Ing.Simona Břečková, která k příslušným obdobím vytvořila i 
svatební kytice. Přímo na místě vytvářela svatební účesy Luiza Mkrtchjan, nevěsty líčila Anna Gruntová. 
Živé svatební kytice vytvořila Dana Pešková s Irenou Hellerovou, květinovou výzdobu sálu Jarka Horová. 
Úžasné svatební fotografie - obrazy zapůjčili manželé Maškovi. Svatební výstava vyvrcholila módní 
přehlídkou. Zcela zaplněný sál kulturního domu přivítal nevěsty v současných svatebních šatech, které 
doprovodil ženich, nádherná svědkyně, maminky a roztomilé družičky. Po přehlídce proběhla velmi 
úspěšná dražba předvedených živých kytic. Na závěr přítomní ochutnali umělecké dorty a svatební zákusky, 
které napekly zcela nezištně místní dámy Eva Bělochová, Venuše Gruntová, Marie Pattová, Anna Skalská a 
Alena Valinová, která výtvarně připravila svatební tabuli. Bouřlivý potlesk diváků ocenil úsilí všech 
pořadatelů výstavy i celé poutě. Akce byla spolufinancována firmou T – Mobile prostřednictvím Ústecké 
komunitní nadace. 
 
Červenec 
V sobotu 7. července se ve Vojničkách uskutečnila další pouť. 
Bohatý program byl připraven od 15 hodin pro děti i dospělé. 
Nejprve soutěžili mladí rybáři – ten nejšikovnější (Josef Mareš) 
chytil za poměrně intenzívního deště 4 kapry! Potom se ale počasí 
umoudřilo, a tak mohly připravené soutěže pro děti i rybářské 
závody pro dospělé bez problémů proběhnout ! Od 18 hodin 



bylo pro děti připravené divadelní představení O zlaté rybě. K posezení hrála hudba, členové 
mysliveckého sdružení Žejdlička perfektně zajistili občerstvení (patří jim velké poděkování), a když se 
setmělo, mohli návštěvníci vidět ohnivou show. 
 

Srpen 
Šestý ročník Kuličkyády v Košticích proběhl v neděli 11. srpna na koštickém ostrově. Dopoledne v 10 
hodin začal turnaj juniorů - zacvrnkat si přišly děti všech věkových kategorií, některé chtěly hru jen 
okouknout, ale nakonec si zahráli všichni. Po urputném boji zvítězil sedmiletý Marc Thiebaut z Koštic. Po 
obědě začal turnaj dospělých, kterého se kromě místních zúčastnili i nejlepší hráči republiky včetně 
mistra světa z roku 2011 - Pavla Zoufalého. Po několikahodinovém boji nakonec zvítězil Jakub Fuss z 
Prahy, z místních se tradičně nejlépe umístila Zdeňka Formánková, ta dohrála na 9. místě. Přitom tato 
hráčka začínala právě na koštické kuličkyádě, dnes je na 32. místě národního žebříčku. 
 
Září  
Svatováclavské posvícení se tradičně pořádá v Želevicích. Pořadatelé - obec Koštice, Vožekovo sdružení 
a hospoda U Gráfů - připravili pěkný veselý program. Každoroční zabíjačka a vepřové hody přinesla 

ochutnávku a prodej všech dobrot z prasete: jitrnice, 
jelita, polévka, guláš, tlačenka, řízky, vše zapíjené 
dobrým pěnivým mokem. Dětem i dospělým předvedl 
kouzelník svá někdy až strašidelná kouzla, u věštkyně a 
kartářky stála nekončící fronta zájemců o poznání své 
budoucnosti. Hudba pana Gunára hrála k poslechu i 
tanci nejprve pod širou oblohou, po setmění pak na 
sále hospody u Gráfů. 

Vožekovo sdružení připravilo naprostou novinku, přípravu 
na obecní betlém. Co znamená takový obecní betlém? V 
týdnu před posvícením členky Vožekova sdružení míchaly 
a válely slané těsto, celých dvacet kilogramů. Dle jednotné 

šablony pak děti tvořily postavy betléma podle svého, zejména se vyřádily na dárečku pro Ježíška, který 
každá postava nese (to byla podmínka tvoření). K dětem se připojily maminky, později tvoření přišli na chuť 
i někteří přítomní muži. Základ betléma, přes čtyřicet figur, odnesly členky sdružení domů a přes neděli 
zvolna pekly, spíš sušily.  

Říjen  

Tradiční dušičková slavnost byla letos v poněkud 
jiném hávu. Pan Vladimír Jaroš vypěstoval velké 
množství dýní, aby je děti z koštické školy a 
školky mohly umělecky nazdobit. V předvečer 
slavnosti děti s učitelkou dýně umístily kolem 
opravovaného kostela sv. Antonína. Zároveň  
dospělí se staršími dětmi dozdobili zbylé dýně a 
dokončili úpravu na trávníku před kostelem. 
Hostem dušičkového koncertu byla nadaná 
čtrnáctiletá klavíristka Renata Fričová, studentka 
ústeckého gymnázia v Jateční ulici. Zahrála 
skladby Ravela, Haydna i moderní seriálové 
soundtracky. Posluchači odcházeli nadšení i 
dojatí. Na potemnělém prostranství před 
kostelem děti hledaly svoji dýni, aby ji mohly 
zapálit. Světelné divadlo zaujalo celou vesnici.  



Poté vyšel lampionový průvod k památníku 28. října a k pomníku padlým ve světových válkách, kde 
starosta obce Jaroslav Vlasák položil kytice a zapálil svíčky na jejich památku. Přítomní došli k řece, na jejíž 
temnou hladinu spouštěli svítící lekníny, jejichž cestu po hladině doprovázely vzpomínky na blízké, kteří již 
nejsou mezi námi. Cestou domů se všichni šli znovu podívat ke kostelu, kde pak dýňové lampy zářily celou 
noc. 
 
Listopad 

 
Tento víkend byl akcemi doslova zaplněn. V  sobotu 16. 11. 
proběhl tradiční ochutnávkový den - tentokrát se saláty. 
Saláty všech druhů donesly ochutnat nejen členky 
občanského sdružení Vožekovo, které tuto akci  již 
posedmé pořádalo. Akce proběhla opět v knihovně, pilně 
se zapisovaly recepty a paní knihovnice k salátům hbitě 
pekla toasty. Ti z přítomných, kteří si dosud nevytvořili 
postavu do obecního betléma, dostali šanci, mezi nimi i 
starosta s místostarostou. Každá postava nese dáreček 
Ježíškovi, který má tvůrce charakterizovat. Příjemný 
podvečer byl předznamenáním blízkého adventu. 
Přípravy na advent se plně rozběhly v neděli odpoledne na 

sále kulturního domu, kde členky Vožekova sdružení a ochotné děti s maminkami vykrajovaly a pekly 
perníčky, aby si je děti mohly na vánoční výstavě krásně nazdobit. Tuto tradici Vožekovo na popud duše 
všech akcí Anny Skalské zavedlo loni a pro velký úspěch se zdá, že bude trvale zařazena do repertoáru 
aktivit tohoto občanského sdružení. Děti rovněž vyrobily stádo oveček do obecního betléma, který bude 
zkompletován na adventní výstavě 8. 12. a pak bude též vystaven v kostele sv. Antonína.  
 
Koštický advent byl zahájen 1. adventní neděli  1. 12. 2013 ve Vojničkách, kde se občané sešli u rozsvícení 
vánočního stromku a první svíce na adventním věnci.  
 
Na 3.12. Vožekovo sdružení připravilo Vánoční dámský večer. Vizážistky Simona Břečková a Anna Grundová 
připravily přednášku o péči o pleť a ukázky nejmódnějšího líčení. 
 

Druhá adventní neděle patřila tradičně Košticím, tentokrát na téma betlémy. V kulturním domě Vožekovo 
sdružení připravilo plnou náruč zábavy. Odpoledne zahájilo dětské představení Sněhurka a deset trpaslíků, 
kterou s dětmi připravily Anna Skalská a Petra Karfíková.  
 
Místní děti s přehledem divadelních hvězd pobavily plný sál. Pak koštická škola a školka zazpívala několik 
koled a program pokračoval hlavním bodem - představením obecního betléma. Plných sto postav vyrobily 
děti s dospělými za pomoci pracovníků obce a členky Vožekova sdružení ho naaranžovaly do betlémské 
krajiny plné oveček. Pan Jaroš opět předvedl svůj mechanický betlém a místní sběratelky přinesly své sbírky 
papírových, voskových a jiných betlémů. Výstavu završily výrobky školáků a předškoláků. 

 



V rámci každoroční výtvarné dílny si děti nazdobily vlastnoručně upečené 
perníčky, dále si mohly vyrobit voňavou ozdobu z jablíčka nebo papírové 
ozdoby na stromeček. Většina návštěvníků uvítala občerstvení (čaj, punč, 
kávu a výborné štoly) a zůstala na sále po celé odpoledne v družné zábavě.  
 
Po ukončení výstavy se přítomní odebrali před obecní úřad, kde trubači 
zatroubili několik koled za notování všech přítomných. Pan starosta popřál 
veselé a klidné svátky a rozsvítil stromeček a druhou svíci na adventním 
věnci. 

Advent pokračoval dlaší neděli v kapli ve Vojnicích, čtvrtá adventní neděle 
se konala před zvoničkou v Želevicích. 

21.12. se uskutečnil v kostele sv. Antonína vánoční koncert pěveckého 
sboru Melodie a malý zpívaný živý betlém v podání dětí koštické školy. 
 
24.12. sešli občané v kostele při večerním zpívání koled a vánočních písní.  
 
V kostele byl vystaven nový obecní betlém – upečený ze slaného těsta, 
vytvořený občany obce. Všechny akce pořádalo naše sdružení ve 
spolupráci s Obcí Koštice. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Projekty 
Letnice – projekt finančně podpořený firmou T – Mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace 

(získáno 49 500,- Kč) 

 
Úprava okolí kostela v Košticích - získáno 96 598 Kč od firmy T- Mobile prostřednictvím 

Nadace VIA (fond pro zaměstnance)  
 

 
 
 
 



8. Ekonomické údaje (k 31.1. 2013) 

 
 
Výnosy 73008   dotace 16000 doplatek T-mobile Letnice 

        31598 doplatek VIA zídka 

        20000 Obec Koštice Vesnice roku 

        5410 Obec Koštice ochotníci průb.položka 

  110   úroky     

  700   čl.příspěvky     

  6000   vstupné     

  15000   věcný dar zemní práce p.Kindl 
 

  

  94818         

            

            

Náklady 166761   služby z toho akce   

        82408 oprava zídky 

        23000 Letnice divadlo 

        8000 koncert Noc kostelů VIA 

        25000 socha Letnice 

      5410  ochotníci přeúčt.     

      20000 socha zvonička     

      2883   ost.služby     

  40076   materiál      z toho akce   

        20993 jabloně zídka 

        9517 Letnice  

        300 zídka 

        9266 figuriny,osvětlení, has.uniforma hist.--- 

  2368   poplatky,OSA     

  -96800   zúčt.nákl.při.obd. Letnice, zídka     

            

  112405         

            

rozdíl 94818         

  -112405         

  -17587         

            

zůstatky 2170 pokladna       

  56173 účet       

věcný majetek muzeum 72000 (kroje,elektř, podlaha)   sochy 45000 (Letnice, zvonička) 

 
 
Daňové přiznání občanského sdružení VOŽEKOVO za rok 2014 (tedy od ledna do prosince) bylo podáno 
19. března 2014. 
Finanční uzávěrku zpracovala Irena Hellerová. 
Výroční zprávu sestavila Mgr. Anna Skalská. 
 
Tato výroční zpráva je pro běžné prezenční a informační účely distribuována bez kompletní roční účetní 
závěrky. Kompletní verze této výroční zprávy včetně zmiňované přílohy je uložena v sídle občanského 
sdružení Koštice 26.  
 
Výroční zpráva včetně účetní závěrky byla schválena shromážděním členů dne 14. dubna 2014. 


