Koštický zpravodaj č.12/2014

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – prosinec 2014
Vážení občané!
Přejeme Vám klidné a příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pohody v celém příštím
roce! Využijte svátečních dnů k setkání s příbuznými a přáteli. Važme si toho, že patříme mezi
malou skupinu lidí na této planetě, kteří žijí v míru a hojnosti – nemusí řešit hlad či žízeň, nemusí
hájit svůj život, nemusí mít strach o své nejbližší! Ať je příští rok podobný tomu letošnímu!
Společenská kronika
V měsíci prosinci významné životní jubileum oslavují:
paní Vlasta Kredbová – 76 let
paní Věra Krausová – 82 let
paní Uta Karfíková – 75 let
paní Věra Peterková – 75 let
pan Josef Holejšovský – 60 let
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech se narodil manželům Piňosovým z Vojniček syn Jan.
Blahopřejeme a přejeme hodně radosti!
Nepřehlédněte.
 Od 1. ledna 2015 se významně mění autobusová doprava v celém Ústeckém kraji. I
našich obcí se
tato změna výrazně dotkne – bohužel spíše k horšímu, protože se některé spoje ruší, jiné
posouvají. Starosta obce vstoupil do jednání se zodpovědnými úředníky kraje, kteří ale jeho
námitky a připomínky opakovaně smetli podrobnými statistickými údaji, kterými dokázali
nevytíženost zrušených spojů (ranní spoj v 6 hodin využívají pravidelně pouze 2 lidé), a
protože ostatní obce nejevily zájem o původní spojení, kraj nechal
vše podle nového plánu (najdete na str. č. 4).
 V pátek 19.12.2014 se uskutečnil v kostele Vánoční koncert dětí z místní ZŠ a
MŠ, program obohatil flétnový soubor středoškolských studentů Soníci. Všichni účinkující
hráli a zpívali z celého srdce,
a tak jim patřil po právu na konci velký potlesk! Děkujeme pedagožkám ze ZŠ a MŠ za
nácvik programu
a Vožekovcům za organizaci.
 Děkujeme panu Šafránkovi, panu Berkovi a panu Fučíkovi za opravu díry v silnici u
kaple ve Vojnicích.
 Sběrný dvůr v Košticích bude mít přes zimu omezený provoz – otevřeno bude 10. ledna
2015
a 7. února 2015.
 Betlémské světlo bude k dispozici občanům u dveří obecního úřadu 24.12. od 9 hodin do
pozdních večerních hodin. Ve Vojnicích bude připraveno v místní kapli.
 Připravujeme Legoprojekt = několikahodinové skládání různých objektů z lega. K dispozici
bude cca
100 setů různých legosestav.
 Zájemci z řad dětí o baletní přípravu se hlásí u paní Skalské nebo paní Karfíkové.

Advent v našich obcích
Bohatý program o první adventní neděli 30. 11. přilákal do Koštic přes 250 návštěvníků.
Adventní odpoledne zahájily koštické děti s představením O dvanácti měsíčkách. Bouřlivý aplaus
sklidili nejen hlavní představitelé, ale i skřítci a zajíci. Potom zazpívaly několik koled děti z koštické
ZŠ a MŠ. A pak už se rozběhl obchod ve stáncích s vánočním zbožím, lidé se prodírali davy a
prohlíželi výstavu háčkovaných panenek, obecní betlém a sbírku dalších betlémů. Jako vždy
pozornost poutal mechanický betlém pana Jaroše. Již tradičně byly připraveny vánoční dílny
- tentokrát tři: výroba bižuterie, zdobení dětmi upečených perníčků a tvoření vánočních ozdob
z papíru. Bohaté občerstvení zajistila obec Koštice a TJ Sokol se širokou nabídkou zabíjačky. V
podvečer přítomní odešli k obecnímu úřadu, kde všechny čekalo několik překvapení. Po zazpívání
koled se postupně rozsvítil stromeček, první svíce na věnci, děti položily deťátko do jesliček v
betlémě a nakonec se za skleněnými dveřmi obecního úřadu objevila vánoční světla a osvícená
krajinka s jezdící a svítící mašinkou, kterou mohou děti vidět denně v podvečer.
Druhá adventní neděle letos vyšla na Vojničky. Zatímco do kulturního domu v Košticích
odpoledne přišel Mikuláš, občané Vojniček připravovali advent. Překvapením pro ně jistě bylo
nové krásné vánoční osvětlení altánu v parku. Když padl soumrak, sešli se místní i přespolní, aby
rozsvítili stromeček a druhou svíci na adventním věnci. Za zvuku koled starosta obce vypustil
lampión přání. Poprvé v historii místních advetních nedělí se to podařilo bez problémů, nebyl totiž
vítr – Vojničky jsou jinak pravá větrná hůrka J! Nová krbová kamna v bývalé škole navodila
útulnou atmosféru, dokreslenou občerstvením místních vyhlášených hospodyněk. Příjemné
posezení skončilo přáním krásných Vánoc.
V podvečer třetí adventní neděle se sešli občané u kaple Anděla Strážce ve Vojnicích, kde
společně zapěli koledy a zapálili třetí svíci na adventním věnci. Starosta obce rozsvítil stromeček a
byl vypuštěn lampion přání. Při ochutnávce dobrot místních dam si přítomní dlouho povídali a
hodnotili uplynulý rok se všemi jeho radostmi i strastmi.
Poslední - čtvrtá adventní neděle byla v Želevicích. Tady se občané sešli u kapličky, společně
rozsvítili stromek a popřáli si hodně pohody v době Vánoc! Želevice mají letos jednu zajímavou
atrakci – nádherně osvícený velký strom, u kterého hlídají dárky světelní sobi. Tento strom byl
rozvícen již první adventní neděli, aby měli želevičtí vánoční atmosféru od samého začátku
adventního času.
Po zkušenostech, které se v letošním roce objevily, bude v příštím roce ve všech našich obcích
připraveno rozsvícení stromků již první adventní víkend.
Zájezd na adventní trhy
Tradiční zájezd na adventní trhy do Německa byl letos spojen s přehlídkou hornických spolků z
Krušnohoří v německém městě Seiffen.
V sobotu 13.12.2014 občané Koštic a okolí navštívili německé hornické město Seiffen v
Krušných horách. Ve středověku bylo toto městečko známé především těžbou cínu, později se v
Seiffenu rychle rozvíjela produkce hraček a jiného dřevěného zboží. V 80. letech 18. století je v
obci doloženo na 40 soustružníků, ve stejné době započal i obchod se zámořím, kam byly
vyváženy seiffenské výrobky. V roce 1852 byla v Seiffenu zřízena státní odborná škola pro obor
hračkářství. Celkový vývoj byl pak završen založením Hospodářského spolku krušnohorských
výrobců dřevěných hraček roku 1919.
V obci se každoročně koná po dobu celého adventu vánoční trh, všechny domy bez výjimky
jsou nádherně vánočně nazdobeny a v každé chaloupce je výroba a prodej hraček. Vrcholem trhu
je o třetí adventní neděli velká přehlídka hornických spolků z celého Krušnohoří včetně hornických
kapel.
Krušnohorské muzeum hraček Seiffen (Erzgebirgisches Spielzeugmuseum Seiffen) bylo
otevřeno v obci roku 1953. Ukazuje vývoj krušnohorské produkce hraček od hornických kořenů až
do doby, kdy se zdejší hračky staly světoznámým vývozním artiklem. Jedním z exponátů je i druhá
největší vánoční pyramida v Německu.

Návštěvníci z Koštic a okolí byli doslova nadšeni zážitky ze Seiffenu, zhlédli muzeum, navštívili
manufakturu a nejvíc se všem líbil hornický průvod, kterého se zúčastnilo na 400 účinkujících.
Cestou domů Koštičtí navštívili ještě vánoční trh v Marienbergu.
Tajemství domů v Košticích - dům č. 5 (U Klupáků)
Tento dům byl jedním z největších statků v obci, patřilo k němu 3,5 lánu, což je zhruba
dnešních 70 hektarů! Dříve k němu patřil i dnešní dům č.100.
Prvním
známým
majitelem
byl
v r.1651 Jan
Charpa, v r.1652
vdova
po
něm Anna Charpová. V Berní rule r.1654 je chalupa uvedena je Charpovská, ale byla
pravděpodobně v té době opuštěná. Roku 1662 dům kupuje Martin Fohri (1643-25.11.1693),
s manželkou Markétou měli
syna Jiřího. Po
něm
hospodařil
jeho
bratr Michal
Fohri s manželkou Annou. Měli děti Tomáše (19.10.1680), Jana (2.8.1684), Jakuba (30.8.1685),
Marii (11.9.1689) a Evu (30.4.1690). Další bratr Jiří Fohri se stal majitelem v r.1693 za 200 kop.
S manželkou Kateřinou měli dceru Markétu (9.11.1684) a syna Kryštofa (28.12.1698). Pak už
získal statek plnoletý syn Martina Fohri Jiří, který se oženil 25.4.1694 s Annou Engelovou, se
kterou měli syna Kryštofa. S druhou manželkou Alžbětou měl dceru Alžbětu (13.2.1706) a Annu
Marii (25.1.1701). Vdova Alžběta prodává statek zeti Martinu Tomáši Rulfovi, který se
28.2.1718 oženil s její dcerou Annou Marií. Ta byla jeho druhou ženou, s první Magdalenou měl
dceru Marii (19.3.1706), tu si později vzal Václav Vágner (14.6.1697) a statek převzal. Měli
syna Václava (1734-19.5.1804) – pozdějšího majitele, dcery Evu, Alžbětu, Marii a Barboru,
která se vdala 1.11.1796 za Martina Macka z č.34. Musel to být pro rodinu velký společenský
pokles, protože Martin Macek byl z pastoušky, kde pravděpodobně tou dobou bydlela i rodina
Vágnerova.. Pro Václavovo špatné hospodaření statek přišel na buben. Jeho
manželka Eva zemřela 19.5.1804 ve věku 70 let. Dcera Alžběta měla nemanželského
syna Václava,který zemřel 26.9.1797 ve věku 20 dní. Dcera Marie měla nemanželskou
dceru Marii Annu, která zemřela ve věku ¾ roku 18.2.1793. Václav se po smrti Evy podruhé
oženil ( manželka Rozálie 1762-3.6.1832).
Od vrchnosti dům 5.1.1770 koupil za 618zl. a 35kr. Josef Karfík, syn Josefa Karfíka ze Želevic.
Josef však brzy zemřel ve válce.
Nejmladší sestra Václava Vágnera st. Eva, provdaná za Jakuba Gráfa, obchodníka s
ovocem z Řisut, ovdověla a do r. 1777 na statku hospodařila za 632zl. a 48gr. Měla
dcery Kateřinu, vdanou od 8.3.1788 za Josefa Černého, a Evu, později provdanou Klupákovou.
Dne 10.7.1778 je statek prodán v dražbě za 1714 kop a 19gr. Václavu Vorlíčkovi (173223.4.1805) s manželkou Kateřinou (1731-31.1.1788), později na statku hospodařil zeť Evy
Grafové (a pozdější zeť Václava Vorlíčka) Jan Klupák (1765-29.7.1825). Jan s Evou
Grafovou měli dcery Kateřinu a Marii. Kateřina se provdala 13.2.1816 za Josefa Kartese z
Hnojnic, Marie 4.2.1823 za Františka Korouse z Levous. Jan Klupák se po druhé oženil
24.1.1788 s Kateřinou Vorlíčkovou (1769-17.11.1848). Majitelem statku se stal r.1791. Janův
bratr Antonín zemřel 29.7.1825 ve věku 57 let. S Kateřinou měl Jan syny Antonína (14.10.179718.10.1797), Antonína (1802-25.4.1805), Josefa (7.4.1790), Jana a Václava
Jeronýma (13.12.1795), dcery Kateřinu (7.5.1793) a Eleonoru (16.1.1808).
26.4.1805 zemřela ihned po narození na statku Rozálie, dcera sedláka Josefa
Rulfa (syna Václava
Rulfa a Marie Zienertové) a jeho
ženy Anny Marie. Dále
měli Terezii (2.6.1804-21.6.1806), Josefa (23.4.1807), Václava(5.12.1809)
a Marii (1.3.1811). Rulfovi měli statek propachtovaný do doby plnoletosti Jana Klupáka, který
dědí statek za 4500zl. po dosažení zletilosti r. 1818. Později ho vlastní s manželkou Josefou
Houdovou ze Želevic, kterou si vzal 24.11.1829. Měli syny Josefa Marka (25.4.183010.10.1834),
Františka (19.2.1838), Antonína (19.5.1842-15.5.1868), Jana (20.4.1844),
Karla (1.4.1846), Josefa (20.12.1851),
dcery Marii
Ludmilu (30.3.1834-1.8.1837),
Annu (11.10.1836-18.2.1837), Annu (8.1.1840-2.6.1843), Karolínu (9.11.1850, brzy zemřela)
a Terezii Jenovéfu (3.1.1832-19.4.1860), která se 18.2.1849 vdala za Františka Kubáta z
Duban. Syn z Janova druhého manželství s Kateřinou Vorlíčkovou Václav se stal později
majitelem statku č.43 a oženil se nejprve s Františkou Váňovou z Mukova, po ovdovění se oženil
s Annou Hauptvogel z Lesky. Jeho sestru Terezii a její rodinu muselo pronásledovat nějaké

neštěstí, pravděpodobně požár statku v Dubanech, protože po r.1850 rodina žila a její členové
zemřeli v č.5, a František Kubát je nazýván v matrice bývalým sedlákem z Duban. Měli
dceru Karolínu(1851-20.11.1855).
Od r.1852 dům č.5 vlastní dědic Jan Klupák (je v r.1850 v matrice uváděn jako šenkýř, původně
z Koštic
č.5)
s manželkou Kateřinou
Gráfovou, se
kterou
měl
syna Jana (184410.4.1845). Hospodaří do r. 1858, kdy statek převzal jeho strýc František Klupák, později
s manželkou Marií Heřtovou z Donína. Ti měli syna Františka (10.7.1871, týž den
zemřel), Františka (22.11.1876) a dceru Marii (22.7.1880). Po r.1874 byl už statek
pravděpodobně pronajatý Škutchanovým.
1.11.1844 se na statku narodila panskému adjunktovi Františku Mikšovi (původně z č.54) a
jeho manželce Františce Kostelníkové dvojčata Anna a Marie, bohužel brzy po narození
zemřela. Měli pak ještě několik dětí. František se stal šafářem a později pachtýřem panského
dvora.
25.3.1852 zemřela Marie, tříletá dcera panského poklasného Josefa Šusta. 18.12.1864 se
narodila Marie,nemanželská dcera Anny Zienertové, dcery Josefa Zienerta a Marie Anny
Křivanové.
V roce 1902 statek koupil Josef Škutchan s manželkou Marií. Jejich hospodaření však nebylo
úspěšné, postupně prodávali pole a dům převedli r.1927 na manžele Annu a Karla
Kubáčovy. Vdova Anna dům věnovala r.1937 dceři Evě po její svatbě se sedlářem Václavem
Hellerem. Jejich dcera Eva Bělochová roz. Hellerová zde dnes žije a vlastní dům
s bratrem Karlem.
Irena Hellerová, prosinec 2014
Zdroje: Koštice, Želevice, Vojnice - František Štědrý 1928, Katastr nemovitostí, Berní rula, Libri
2003
Státní archiv Litoměřice – digitální církevní matriky
Nejbližší akce:
Středa
24. 12. 2014 Večerní zpívání (setkání)
kostel Koštice
22
hod
Večerní setkání občanů
kaple Vojnice
24
hod
Sobota
27. 12. 2014 Turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované
KD
Koštice
Úterý
30. 12. 2014 Silvestrovský fotbálek
fotbal. hřiště Koštice
Středa
31. 12. 2014 Silvestrovský ohňostroj
obecní úřad
Koštice
19 hod
Čtvrtek
1. 1. 2015
Novoroční procházka
obecní úřad
Koštice
15 hod
Sobota
17. 1.2015
Ples SDH Koštice
Kontakty: ou-kostice@obeckostice.cz, tel.: 415 693 540, www.mesta.obce.cz/kostice

