Koštický zpravodaj č.11/2014

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – listopad 2014
Vážení občané!
Dne 6. listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Koštice. Nově zvolení
členové zastupitelstva složili slib a následovala volba starosty a dalších funkcí. Starostou byl
zvolen pan Vlasák, místostarostou pan Jaroš, předsedou kontrolního výboru pan Henc, předsedou
finančního výboru pan Burdych a předsedkyní kulturní komise paní Karfíková. Pan Chaloupka je
členem kontrolního výboru a pan Vlček pracuje ve výboru finančním. Všem zvoleným přejeme
hodně úspěchů v práci!
Společenská kronika
V měsíci listopadu významné životní jubileum oslavují:
pan Jiří Karfík – 65 let
paní Mária Kudračová – 76 let
paní Eva Bělochová – 70 let
pan Miroslav Nims – 87 let
pan Čestmír Kraus – 60 let
paní Jaroslava Mrňáková – 81 let
pan Karel Prosný – 78 let
pan Zoltán Mirga – 70 let
Blahopřejeme!
Nepřehlédněte
 V pondělí 10.11.2014 zorganizovala knihovnice paní Štýbrová zajímavý seminář pod
názvem Trénování paměti. Účastníci se dozvěděli zajímavosti o různých technikách
zapamatování si a kromě toho se srdečně pobavili. Akce měla takový úspěch, že paní
lektorka přislíbila ještě pokračující lekci.
 Již tradičně se pekly na sále perníčky. Skoro 30 dětí se proměnilo v pekaře a společnými
silami upekly perníčky ze 6 kg těsta! Perníčky se budou zdobit v průběhu programu první
adventní neděle v Košticích.
 V sobotu 13.12. 2014 se uskuteční celodenní výlet do Německa. Zájemci se hlásí na
obci,
cena zájezdu 50 Kč.
 Vánoční koncert dětí z místní ZŠ a MŠ je připraven v pátek 19.12.2014 od 17 hodin
v kostele
sv. A. Paduánského v Košticích. Program obohatí flétnový soubor středoškolských
studentů Soníci.
 Pro milovníky hudby je letos připravena lahůdka – Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby.
Akci připravil pěvecký sbor Melodie z Libochovic ve spolupráci s orchestrem a
spolupracujícími zpěváky. Koncerty jsou připraveny dva: sobota 20.12. klášter Doksany a
neděle 21.12. od 18 hodin kostel v Libochovicích. Organizátoři Vás srdečně zvou na tuto
klasickou a asi nejznámější českou vánoční skladbu!
 Členové TJ Sokol Koštice budou při adventní neděli 30.11.2014 prodávat zabíjačkové
výrobky, aby získali prostředky na svoji činnost. Pokud je chcete podpořit koupí lahůdek,
nezapomeňte si vzít vhodné nádoby na guláš a polévku.

Den s vejcem aneb Dámský klub
Na sobotu 8. 11. si obec Koštice objednala skutečně nádherné počasí. Uskutečnil se nápad
spolku Vožekovo spojit tradiční ochutnávkový den, letos již devátý, s pozváním hostů z družebního
Leubsdorfu
v rámci Mikroregionu Perucko. Čtyřicet německých seniorů bylo přivítáno chlebem a solí, poté se
všichni vydali na procházku po obci. Cestou se dozvěděli mnohé o historii i současnosti obce,
prohlédli si nové multifunkční hřiště, dětské hřiště, kostel, mlýn, ostrov na Ohři, sochu Letnice,
minimuzeum, zavzpomínali
s koštickými na utopenou mládež u zvoničky, ochutnali v palírně zdejší destiláty. V kulturním domě
je čekal oběd a po něm výtvarné dílny – výroba bižuterie, zdobení perníčků a tvorba figur do
koštického obecního betlému.
V 15 hodin dorazily další koštické dámy a přinesly ukázky svého umění – ochutnávkový den byl
tentokrát s vejcem. Přátelé z Německa byli nadšení a všem skutečně chutnalo. Krásný den skončil
vyslovením díků a pozváním na návštěvu z německé strany.
Tajemství domů v Košticích - dům č. 9
Mohutný statek na dolní návsi, evidentně velmi starý, působí monumentálním dojmem zejména
při pohledu od řeky. Kamenná zeď vypadá jako hradební val.
Původní majitel Bartoloměj Herpek prodal dům r.1652 Martinu Richtrovi z Rychnova pro jeho
syna Šimona. Ten ho r.1658 předal synu Kryštofovi, jehož syn, rovněž Kryštof (nar.29.1.1676), se
oženil 11.11.1698 s Kateřinou Fohri a dům převzal. Měli děti Jana (5.5.1701) a Kateřinu
(20.6.1703). Jan se stal majitelem statku r.1732 za 665 kop, jeho syn Václav (1735-11.12.1790) s
manželkou Marií Alžbětou (1746-23.1.1791) ho převzal rovněž za 665 kop. Měli děti Annu Marii a
Václava (1778-20.12.1790). Dcera Anna Marie Richtrová si vzala Václava Fleka a 14.12.1790
získali statek za 1009zl. a 10kr. Měli dceru Marii Kateřinu (1788-17.11.1793). 13.11.1791 se jim
narodilo mrtvé dítě. V r.1798 Karel Stolz, o němž nevíme, jaký měl vlastnický či příbuzenský
poměr, kupuje dům za 2000 zl. pro Jana Chmelaře (1737-21.10.1823), majitele vedlejšího č.8.
(Jméno Chmelař se objevuje už začátkem 18.století ve Vojničkách.) Jan Chmelař, zeť Kryštofa
Hayde, měl děti: Kateřinu, Marii Magdalenu a Jana. Marie Magdalena se 8.11.1801 provdala za
Václava Grunda z Vojnic. Jan Zíval z Duban (1777-16.4.1857) se oženil 16.3.1797 s Kateřinou
Chmelařovou a přebírají statek r.1801 za 2659 zl. (Jméno Zíval se objevilo poprvé v Košticích
23.10.1689, kdy se narodil Jan Adam, syn Viktora Zívala, koláře v Košticích - povolání zapsáno v
matrice německy wagner - a jeho ženy Doroty. Pak se však zřejmě přesunuli do některých
blízkých obcí, řemeslo kolářské bylo velmi žádané.)
Jan Zíval s Kateřinou měli děti: Jana (zemřel 17.9.1803 ve věku ¾ roku), Kateřinu (zemřela
10.9.1800 ve věku 3 měsíců), Jana (1803-27.4.1805), Václava (1806-30.1.1807), Václava (zemřel
měsíční 10.1.1813), Václava (1814-24.2.1815), Václava (1817-2.2.1818), Terezii (vzala si
23.2.1832 Josefa Karfíka z č.40), Annu (vzala si 25.1.1842 Václava Svobodu, majitele č.8,
původem z Libkovic č.9), Jindřicha (oženil se s Rozálií Scheidhauerovou ze Lkáně), Barboru
(vdala se 12.2.1833 za Josefa Drhu), Václava, později dělníka v č.6, Marii Annu, která se
10.9.1828 vdala za Františka Poláka, a Jana, který si vzal 1.5.1828 Barboru Neumannovou ze
Želevic č.3 a získal statek za 900 zl.. Jan s Barborou měli děti: Annu (později se provdala za Jana
Kruncla), dvojčata Alžbětu (zemřela 3.6.1836 ve věku 7 měsíců) a Marii (zemřela 16.4.1836 ve
věku 5 měsíců), Jana (zemřel v den narození 7.1.1843), dvojčata Jana (8.4.1844-12.4.1844) a
mrtvě narozené dítě beze jména, a Jana (1845). V r.1849 mlynář John, poručník nezletilého Jana
Zíval, a prodává statek jeho strýci Jindřichu Zívalovi. K tomuto období se váže zajímavá událost: v
matrice je záznam z 21.2.1854, kdy se v č.40 brali Alexandr Hykl z č.12 a Marie Zívalová. Marie
žila v č.40 u Terezie Karfíkové, roz. Zívalové. Záznam o prodeji Jindřichu Zívalovi může mít
několik vysvětlení. Jan Zíval ml.byl sirotek a Marie byla jeho tetou, které zemřel bratr, tj. otec Jana
Zívala. Ovšem proč poručník prodává majetek sirotka jeho strýci Jindřichovi, to už nezjistíme.
Nedopadlo to dobře - Jindřich Zíval je uveden v knihách v roce 1867 jako sedlák z č.9 a
hospodský v č.44 a v roce 1868 už pouze jako hospodský v č.44, dům č.9 už patřil
Nápravníkovým. V roce 1870 už je Zíval nazván pouze bývalý hospodský. Neměl štěstí ani v

osobním životě, skoro všechny jeho děti předčasně, většinou hned po narození, zemřely: Anna,
Jindřich, Anna Františka, Ferdinand, Julie, Františka, František. Dospělosti se dožila pouze
Paulína (nar.18.2.1865). A nakonec vysvětlení pobytu Marie v č.40: Marie byla nemanželskou
dcerou Terezie Zívalové, se kterou přišla na statek, když si brala Josefa Karfíka. A jelikož selský
syn by si v té době určitě nemohl vzít svobodnou matku, dá se předpokládat, že Marie byla dcerou
Josefa Karfíka.
V domě se 28.5.1867 narodil Antonín, syn Josefa Koukolíčka a Barbory Smetanové. Josef byl
synem výminkáře z č.44 Františka Koukolíčka, bývalého hospodského. Jindřich Zíval jim tedy
zřejmě nabídl obydlí, zatímco působil v hospodě č.44.
V roce 1868 koupil dům Václav Nápravník s manželkou Rozálií Smolařovou z Píst, v roce 1884 je
majitelem syn Jan Nápravník s manželkou Annou Vacíkovou ze Mšeného. Měli syna Jaroslava
(26.4.1885), Františka (18.4.1888) a dcery Marii (7.12.1886), Annu Františku(13.5.1889-7.7.1889)
a Rozálii Marii (3.9.1890 -29.2.1891). Jejich matka Anna zemřela po porodu v r.1890 a r.1891 se
Jan žení s Annou Šumovou z Podbradce. Měli dceru Emilii Annu (27.5.1893) a syna Ladislava.
Ladislav Nápravník se oženil 18.10.1919 s Marií Karfíkovou z č.40. Statek pak vystřídal několik
vlastníků.
Současní vlastníci jsou Jana Folprechtová a Miloslav Svoboda.
Irena Hellerová, říjen
2014
Zdroje : Koštice, Želevice, Vojnice - František Štědrý 1928, Katastr nemovitostí, Berní rula - Libri
2003, Státní archiv Litoměřice – digitální církevní matriky
Dvanáct měsíčků
Ochotnické divadlo se již stalo součástí kulturního života v obci. Je radostné, že se na něm
velkou měrou podílejí také děti. V letošním předvánočním čase nacvičilo neuvěřitelných 26 dětí
pohádku Dvanáct měsíčků. Role se našla pro každého zájemce, a to je důležité! Děti zažijí pocit
úspěchu, budou u něčeho, co se tvoří od začátku a ony se podílejí na tom zrodu tak, aby vzniklo
něco nového! Děkujeme ale také všem rodičům, kteří své děti poctivě doprovázeli na zkoušky a
učili se s nimi doma text. Celý ten proces nácviku je nesmírně zajímavý a přináší radostný pocit ze
společné práce.
Představení se uskuteční v neděli 30. a 7. 12. 2014 - vždy od 14 hodin.
Přijďte se podívat a podpořte naše děti!
Nejbližší akce:
Neděle
30. 11. 2014 1. adventní neděle + trhy
hod
Neděle
7. 12. 2014 Mikulášská nadílka
hod
2. adventní neděle – rozsvícení stromu
hod
Sobota
13. 12. 2014 výlet do Německa
poslední leč MS Žejdlička
Neděle
14. 12. 2014 3. adventní
neděle
Vojnice
17 hod
Pátek
19. 12. 2014 Vánoční koncert
Koštice
17 hod
Sobota
20. 12. 2014 Rybova mše
Doksany
18 hod
Neděle
21. 12. 2014 4. adventní neděle – rozsvícení
stromu
Želevice
17 hod
Rybova mše
hod

sál KD Koštice

14

sál KD Koštice

14

Vojničky

17

sál KD Koštice

20 hod

kostel
klášter

kostel Libochovice 18

Středa
hod

24. 12. 2014

Večerní zpívání (setkání)

Večerní setkání
hod
Sobota
Úterý
Středa
Čtvrtek

kostel Koštice
kaple Vojnice

24

27. 12. 2014 Turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované
KD Koštice
30. 12. 2014 Silvestrovský fotbálek
fotbal. hřiště Koštice
31. 12. 2014 Silvestrovský ohňostroj
1. 1. 2015
Novoroční procházka

Adventní trhy
neděle 30. listopadu 2014
14.00 – 16.30 hod
sál Kulturního domu - Koštice
Program:
14.00 – 16.30 adventní trhy – drobné dárkové předměty a výrobky staročeské zabíjačky
(koupí zabíjačkových výrobků podpoříte činnost TJ Sokol Koštice)
14.00 zahájení adventu
14.05 pohádka Dvanáct měsíčků (hrají koštické děti)
14.50 vystoupení dětí ZŠ a MŠ Koštice
15.00 zahájení Vánoční výstavy (betlémy a háčkované
panenky)
15.05 výtvarné dílny pro malé i velké - zdobení perníků, papírové ozdoby a vánoční
dekorace s korálky
14.00 – 16.30 společné posezení (malé občerstvení)
17.00
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rozsvícení vánočního stromu (u budovy OÚ Koštice)
Vstupné dobrovolné

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

