Koštický zpravodaj č.3/2015

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – březen 2015
Vážení občané!
V okolí Koštic se bude opravovat vedení elektrické energie – celodenní výpadek proudu je hlášen
na tyto dny:
15. 4. 2015 od 7 do 19 hod
30. 4. 2015 od 6.30 do 19 hod
6. 5. 2015 od 7 do 19 hod
Společenská kronika
V měsíci březnu významné životní jubileum oslavují:
pan Jaroslav Kubáč – 60 let
pan Vladimír Vích – 60 let
paní Zdeňka Klonfarová – 76 let
pan Josef Heller – 70 let
paní Margita Mirgová – 70 let
paní Zdeňka Slavíková – 65 let
paní Jana Firstlová – 65 let
Blahopřejeme!
Nepřehlédněte.
 V době velikonoční se uskuteční výstava velikonočních pohledů a přání. Pokud máte
doma, budeme rádi, když nám zapůjčíte. Součástí výstavy bude také výtvarná dílna
zaměřená na zdobení velikonočních kraslic barevným voskem (pro účastníky jsou
potřebné „vejdumky“ – prosíme, pomozte nám je připravit).
 V sobotu 7.3.2015 se uskutečnila pod vedením paní Hany Hoblíkové další výtvarná dílna –
tentokrát děti vyráběly dárky pro maminky a babičky k MDŽ. Kdo by si pomyslel, že lze
vyrobit docela jednoduchým způsobem květiny z papírových obalů na vajíčka J! Největší
úspěch ale měla výroba malých voňavých mejdlíček. Celkem se akce zúčastnilo přes 40
zájemců. Další výtvarná dílna je naplánována na sobotu 4. 4. 2015 od 14 hodin v
salonku
KD v Košticích – bude součástí velikonočního programu!
 V sobotu 28. 3. 2015 členové Mysliveckého sdružení Žejdlička budou uklízet okolí
našich obcí od nepořádku. Sraz účastníků v 8 hod na myslivně ve Vojnicích, k obědu slibují
myslivci pečené buřty a k večeři klobásku J! Dobrovolníci vítání (hlásí se u pana Štýbra).
 Podařilo se získat finanční podporu na program koštické pouti (tedy Setkání rodáků 2015)
a na opravu sociálního zařízení v kabinách na fotbalovém hřišti. Výsledky ostatních žádostí
ještě nejsou zveřejněny.
 Připomínáme, že se v době koštické pouti uskuteční druhý ročník Setkání rodáků, a
prosíme vás o zapůjčení
různých fotografií ze školního vyučování a předmětů týkajících se školy. Děkujeme!

Premiéra divadelního představení

Naši ochotníci se představili další nastudovanou hrou – tentokrát s názvem Švagřičky aneb
Příbuzné si nevybíráme. Premiéra se uskutečnila v sobotu 21. března 2015. Jednoduchý příběh
plný humoru si získal obecenstvo, které odměnilo herce mohutným potleskem. V Košticích bude
tato hra uvedena ještě v době koštické pouti. Přijďte se podívat na komedii, ve které se sejdou na
večeři tři bratři – pán domu podnikatel Francky, zubař David a advokát Yvan – i se svými
manželkami, které se nemají zrovna v lásce. V průběhu večera dojde k překvapivým odhalením…
Vedle již známých tváří (Z. Karfík, P. Karfíková, M. Stahlová, J. Vlasák, T. Plevková/Vinšová) se
objevili noví herci - Adéla Krejčová a Jan Piňos. S nápovědou pomáhaly H. Jarošová a A.
Valinová, režie se opět ujala A. Skalská. Přijďte se příště pobavit!
Tajemství domů v Košticích - dům č. 22 a č. 48
Dům č. 22 je poslední z řady historických domů v Říční ulici, je o něm poměrně málo záznamů
v matrikách. V Berní rule 1654 je zaznamenán jako první majitel Matěj Richtr z Rychnova. Pak je
poměrně dlouhá mezera, zřejmě majitelé zemřeli na mor. Od r. 1690 dům vlastní Jan Jiří
Engel s manželkou Kateřinou Hortig z Rychnova (svatba 3.11.1677). V letech 1694-1717 byli
majiteli hospody v č. 1. Jejich syn Jan Engel si 5.2.1690 vzal Kateřinu Fohri. Měli děti Annu
Marii (3.12.1698, brzy zemřela) a Annu Marii (6.1.1701). V té době dům č. 22 obývá Martin
Hortig, bratr Kateřiny.
Ten
měl
celkem
tři
manželky.
S první Zuzanou měl
děti Kryštofa, Václava(27.9.1671) a Alžbětu (12.4.1673). S druhou manželkou Markétou měli
dceru Evu (1.7.1674) a se třetí Ludmilou Kateřinu(3.11.1677). Poté tu pravděpodobně
hospodařil Jiří Fohri s druhou manželkou Annou Engelovou (svatba 25.4.1694). S první
ženou Kateřinou měl syna Jiřího a dceru Markétu (9.11.1684). Statek převzal jeho syn z prvního
manželství Jiří.
Ten
měl
s manželkou Alžbětou Payerovou (svatba
6.5.1691)
děti Alžbětu (13.2.1706), Annu Marii (25.1.1701), s druhou ženou neznámého jména
dceruEvu. K domu č. 22 se váže tragická událost. Na statku hospodařil tou dobou Matěj
Richtr se ženou Evou. 10.1.1744 se jim narodil syn Jiří. Eva Richtrová byla 11.9.1744 nalezena
na poli bez známek života, příčinu smrti nikdo neznal. Bylo jí pouhých 25 let.
V letech
1752
–
1770
je
vlastníkem
majitel
statku
č.12 Antonín
Sunkovský s manželkou Evou, dcerou Jiřího Fohri. Měli děti Antonína (28.8.1753), Josefa a
Kateřinu. Od otce dům kupuje syn Josef za 243 kop, současně staví dům č. 48. Měl
děti Barboru,Josefa a Františka. František Sunkovský je majitelem domu od r. 1809. Ten měl
dceru Rozálii, která je zapsaná jako rybářova dcera, takže víme, čím se František Sunkovský
živil. Sunkovských zde asi bydleli již dříve, protože 8.12.1739 se konala svatba Jakuba
Sunkovského a Evy, dcery
šafáře Jiřího
Gärbera. Zřejmě
to
byli
rodiče Antonína
Sunkovského.
V roce 1819 dům František Sunkovský prodává Jakubu Mackovi, sedlákovi z Ouřece,
s manželkou Marií Šillerovou, pro syna Antonína za 2500 zl. Tento sedlák zřejmě nějak přišel o
majetek, možná dům vyhořel. Měl děti Jakuba a Antonína. V r. 1835 je zapsán matrice Jakub
Macek, adjunkt v panském dvoře, Jakub tedy zřejmě pracoval na panském.
Antonín (tehdy zapsán jako podruh v č. 15) s první manželkou Terezií Kricnerovou z Vojnic
měli dceru Annu Marii. Ta si vzala Antonína Nešutu, krejčovského mistra, syna Julia
Nešuty z Hlaváčova. Nějaký čas žili v č. 22, žil tam i Antonínův bratr Julius Nešuta, rovněž mistr
krejčovský, s manželkou Františkou Eckeltovou. S druhou manželkou Marií Janeckou žili pak
už v č. 57 u mlýna. Antonín Macek se oženil podruhé s Marií Povovou z č. 17 a stal se
převozníkem. Měli syna Kajetána Štěpána (25.12.1858) a dceru Marii. Později žili a sloužili v č.
18, pak v č. 50.
Josef Heller z č. 38 měl s Marií Mackovou, služebnou v č. 18 (21.5.1861), dcerou Antonína
Macka a Marie Povové z č. 50, sedm dětí.
Od r. 1830 je vlastníkem Bernard Kocánek ze Solan s manželkou Kateřinou. Jejich
dcera Marie se dne 1.5.1850 provdala zaVáclava Karfíka z č. 11. Už od r. 1832 dům vlastnil Jan
Beránek, neboť Marie Karfíková (11.11.1812), Václavova teta z č.11, se 5.6.1832 provdala
za Jana Beránka, obchodníka s obilím, a bydleli nejprve v nájmu v č.15, pak koupili dům č.22.
Měli
dcery Terezii (vzala
si Josefa
Mildorfa), Františku
Romanu (19.11.1846)
a Annu (4.3.1849).

Usedlost prodává v r. 1841 Františku Podanému z č. 21, ten dům prodal Ferdinandu
Pavlovskému. 16.10.1869 se v domě č. 21 narodila Anna, dcera hodináře a
hudebníka Ferdinanda Pavlovského (syna Václava Pavlovského, vrchnostenského šafáře z č.
32) a Anežky Podané z č. 21. Další děti Pavlovských se však už narodily v domě č. 22
(např. Marie, 8.11.1871-5.6.1873, Václav, 20.6.1874, Anna, 1.6.1877, František,
18.5.1880),
který Františku Podanému od r. 1841 také patřil, a od r. 1875 patřil Pavlovským.
Marie Podaná (24.5.1841) z č. 21 se dne 4.10.1865 provdala za Josefa Šutta, sedláka z Nečich,
bydleli pak v č. 22 a měli dceru Annunar.18.10.1868.
12.4.1866 se v domě narodil Karel (zemřel 7.7.1866), syn Václava Vurma, podruha z č. 37
(syna ovčáka Matěje Vurma a Rozálie Sunkovské, rybářovy dcery z č. 22), a Evy, nemanželské
dcery Kateřiny Richtrové (dcery Filipa Richtra a Rozálie Šubrtové). Jejich další dítě, František
Xaver, se narodilo
v č.
42.
Dne
24.1.1873
se
narodil Karel,
15.7.1878
se
tu
narodil Václav, 2.6.1882 Antonín, synové Václava
Kunce (legalizovaného
otcem
na
jméno Richtr), syna Kateřiny Kuncové, a Kateřiny Libertinové z Píst, 4.8.1881 se jim narodil v
č.11 syn Jan, zemřel 18.5.1882. V č. 21 se jim narodil syn Josef, zemřel 6.2.1879. Marie
Podaná (24.5.1841) z č. 21 se dne 4.10.1865 provdala za Josefa Šutta, sedláka z Nečich, bydleli
pak v č. 22 a měli dceru Annu (18.10.1868).
4.9.1892 se narodil Václav, nemanželský syn Marie Mildorfové, služebné v č.22. Marie byla
dcerou cestáře Josefa Mildorfa z č. 24 a Terezie Beránkové z č. 11(dcery Marie Karfíkové a
Jana Beránka). Otcovství uznal Václav Tišer, švec z Křesína.
Ve 20. století dům vlastnila rodina Nápravníkova, patří jim dosud.

Dům č. 48
V roce 1790 Josef Sunkovský koupil od otce pozemek, historicky náležející majitelům č. 22, a
vystavěl domek, který r. 1818 prodal budoucímu zeti Kryštofu Wegwartovi. V roce 1830 dům
vlastní sirotci Kryštofa Wegwarta. Jan Pova z č. 17 se oženil s vdovou Barborou Wegvartovou,
roz. Sunkovskou. Měli syny Václava (9.8.1853) a Matěje (21.5.1850). Dál je velká mezera
v majetkových poměrech, až
r. 1892 je zapsán majitel Václav Vegvart s manželkou Barborou, Václav ovdověl r. 1893, dům
v r. 1894 získal syn František, který ho prodal Václavu Povovi s manželkou Karolinou r. 1895.
Současnými majiteli jsou manželé Beránkovi.
Irena Hellerová

březen

2015
Zdroje k článku Tajemství domu v Košticích: Koštice, Želevice, Vojnice - František Štědrý 1928,
Katastr nemovitostí, Berní rula,
Libri 2003, Státní archiv Litoměřice – digitální církevní matriky

Přehled nejbližších akcí:
Sobota 21.3.2015
divadelní premiéra „Švagřičky“
hodin
Sobota 28.3.2015
akce Ukliďme svět (MS Žejdlička)
hod

sál KD Koštice

od 17

sraz myslivna Vojnice

8

Sobota 4. 4. 2015
(regist.13.30)

velikonoční turnaj ve stolním tenisu
+ Velikonoční výtvarná dílna a výstava

hod
Neděle 5. 4.2015
hodin
Sobota 17. 4. 2015
Koštice

dětský karneval

sál KD Koštice od 14 hod
muzeum + salónek KD Koštice 14
sál KD Koštice

Noc s Andersenem (program + přespání v knihovně)

(Pozor – změna termínu!)
Čtvrtek 30.4.2015
Pálení čarodějnic (hraje country Parťáci)
upřesněn

od 14
knihovna

fotbalové hřiště – čas bude

Kontakty: ou-kostice@obeckostice.cz, tel.: 415 693 540, www.mesta.obce.cz/kostice

