Koštický zpravodaj č.9/2016

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – září 2016
Vážení občané!
Blíží se další volby – možnost, jak se spolupodílet na řízení a správě státu. Využijme této formy
demokracie a pojďme k volbám! Dejme hlas těm, kterým věříme…
Společenská kronika
V měsíci září významné životní jubileum oslavili:
paní Věra Cibulková – 90 let
pan Rastislav Křižan – 70 let
pan Vladimír Najman – 70 let
pan Vladimír Valeček – 75 let
pan Zdeněk Kraus – 65 let
paní Marie Klokočníková – 92 let
paní Alena Víchová – 60 let
Blahopřejme!

Posvícení v Želevicích
Letošní posvícení v Želevicích se konalo již 24. září 2016. V dopoledních hodinách se opět
prodávaly vynikající zabíjačkové pochoutky, po kterých se jen zaprášilo L! Odpoledne nejdříve
soutěžily děti, potom si mohli přítomní vychutnat zajímavé vystoupení zpěvačky Hany Křížkové.
Po jejím recitálu hrála k poslechu i tanci kapela Náhoda. Celé odpoledne svítilo slunce, bylo
nádherné teplo, takže návštěvníci želevického posvícení prožili příjemné odpoledne.
Výstavba kanalizace a čističky odpadních vod
Projektová dokumentace k výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod je připravená, stavební
povolení získáno, prostě vše směřujeme k nejbližšímu podávání žádostí o dotaci. Připravujeme
také další informativní schůzku s občany, která se uskuteční na přelomu října a listopadu – akce
bude plakátována a vyhlášena místním rozhlasem. Předběžný odhad nákladů této investiční akce
je 39 mil (bez DPH).
Nepřehlédněte.
·
·

Ve dnech 7. – 8. října 2016 (pátek + sobota) se konají volby do krajských zastupitelstev.
Volební místnosti jsou ve Vojničkách (bývalá škola) a v Košticích (salónek KD).
Zájemci o divadelní představení se mohou předběžně hlásit u paní Mikovcové. Nabízíme
komedii Shirley Valentine (hl. role Simona Stašová – na představení se dlouho čeká, ale je
velice úspěšné, cena 600 Kč), nebo muzikál Mamma Mia (představení bychom navštívili

v měsíci listopadu 2016, cena 900 nebo 550 Kč), nebo muzikál Starci na chmelu (divadlo
Most, cena 250 Kč).
Přehled nejbližších akcí:
27. října
Pálení vatry
1. listopadu
Dušičková slavnost
12. listopadu
Den s ovocem

bude upřesněno na plakátech
bude upřesněno na plakátech
bude upřesněno na plakátech

Kontakty: ou-kostice@obeckostice.cz, tel.: 415 693 541, www.mesta.obce.cz/kostice

Tajemství domů - dům č. 62
Tento dům není sice příliš starý, ale zejména v polovině 20. století měl zajímavý osud. Byl
postaven
r. 1880 rodinou Nešutů, prvním majitelem se stal vdovec Julius Nešuta, po
ovdovění se znovu oženil a od r. 1889 je spolumajitelkou jeho druhá manželka Anna Nešutová.
Rodina Nešutů však v Košticích žila již déle.
Antonín Macek (tehdy zapsán jako podruh v č. p. 15, později jako podruh v č. p. 22 a nakonec
převozník v č. p. 17) s první manželkou Terezií Kricnerovou z Vojnic měli dceru Annu Marii. Ta
si vzala 21.8.1849 Antonína Nešutu (nar. r. 1823), krejčovského mistra, syna Julia
Nešuty z Hlaváčova. Měli dceru Annu (23.4.1851), která zemřela jako dítě, dále
syna Julia (12.9.1852),
dcery Karolínu (1.9.1854)
a Julii (4.1.1856),
a
syna Kajetána (25.12.1858, brzy zemřel). Nějaký čas žili v č.22, žil tam i Antonínův syn Julius
Nešuta, rovněž mistr krejčovský, s první manželkou Františkou Eckeltovou z Ústí n.L. S
Františkou
měli
děti: Terezie (25.2.1878), Julius
Antonín (4.1.1880,
zemřel
jako
dítě), Františka (6.1.1883, zemřela jako dítě), František (15.9.1884, brzy po narození zemřel),
17.12.1885 se narodilo mrtvé dítě, dále měli Josefu (27.2.1882) a Marii (29.3.1887). S druhou
manželkou Marií Janeckou žili krátce v č. p. 57 u mlýna, poté postavili dům u vedlejší řeky č. p.
62. Měli děti Julia (28.2.1891, brzy zemřel), Žofii (15.5.1892), Antonína(29.3.1893, zemřel jako
dítě), Julia (1.8.1894), Julii (10.2.1896), Eduarda (13.4.1898), Rudolfa (16.4.1900, brzy zemřel).
Julius Nešuta ovdověl i podruhé, r. 1921 se v soupisu sčítání lidu pro č.p. 62 píše:
Nešuta Julius, ovdovělý, mistr krejčovský
Nešutová Julie, švadlena, dcera, svobodná, vede domácnost,
Nešuta Eduard, číšník bez práce, svobodný
Zavázal František, schovanec, ze Svárova, 29.1.1912, žák
Pravděpodobně na popud syna Eduarda byl dům přestavěn na hospodu, protože František Štědrý
v r. 1928 dům označuje „hospoda, po válce vzniklá.“ Byl zde velký sál, kde se hrálo i divadlo, a
naproti přes cestu byl kuželník. V koštické kronice je dům uveden jako útočiště dělnické mládeže.
Hospodu po válce převzala do nájmu paní Květa Svatošová. V r. 1952 je natrvalo uzavřen
hostinec pana Zajíčka a hospoda U Svatošů se stala útočištěm divadelníků. A zde je na místě
zmínit se o osudu koštických ochotníků, spojených s tímto domem a jeho obyvateli.
Koštičtí ochotníci provozovali divadlo již před 1. světovou válkou, kdy byla vůdčí osobností
ochotníků paní pošmistrová Kmochová. I v meziválečném období amatérské divadlo kvetlo – bylo
např. uvedeno melodrama Radúz a Mahulena, dokonce i ve volné přírodě v Želevicích. Divadlo se
hrálo u Zajíčků, dělnická mládež hrála u Svatošů. Když je v 50. létech zavřena i hospoda U
Svatošů, ochotníci se přesunuli do nového kulturního domu. Kroužek ochotníků byl v r. 1958
součástí Sokola a vedl ho pan Jaroslav Svatoš. V tom roce byla uvedena hra Babička je formát.
Zkušebny byly v kulturním domě tam, kde je dnes kotelna. V r. 1958 přešli ochotníci pod Svaz
mládeže. Hlavním aktérem divadelním činnosti byl stále pan Svatoš. Kulisy vyráběl čerstvě
vyučený Václav Nešuta a krásně je vymaloval řídící Hofman. Kostýmy byly z půjčovny v Kolíně.
Pan Svatoš zaslal míry herců a v Kolíně již vybrali velikosti kostýmů vhodné ke hře, která byla na

programu. V r. 1959 byla uvedena představení Selská láska a Jedenácté přikázání, v r. 1960
Chudák manžel. V těchto letech ochotníci nastudovali i estrády, uvedené na silvestra.
Jako členové souboru jsou uvedeni v kronice Jaroslav Svatoš, Jiří Henc, Milena Holejšovská,
Václav Nešuta, Vlasta Pavlátková, Zdeněk Novotný, paní Miltová, pan Sameš, Jaroslav Beránek,
Ladislav Vopršal, nápověda paní Kubešová.
V r. 1962 nastal úpadek souboru, hodně členů odešlo na vojnu a na studia. Nově bylo
ochotnické divadlo obnoveno až v současné době.
Dům č. p. 62 patří panu Jelínkovi, který ho velkoryse opravuje.
Irena Hellerová s přispěním pana Václava
Nešuty

