Koštický zpravodaj č. 2/2014

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – únor 2014
Vážení občané!
Blíží se masopust, který již tradičně organizují členové SDH Koštice.
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny,
konec masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba
se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst.
Podpořme dlouholetou tradici, navlékněme na sebe nějakou masku a pojďme do
masopustního průvodu! O zábavu bude
postaráno J!

Společenská kronika
V měsíci únoru významné životní jubileum oslavují:
pan Josef Dvořák – 70 let
pan Vladimír Pova – 60 let
pan Václav Ryšlink – 80 let
paní Milada Nasavrcká – 81 let
paní Emilie Schovancová – 78 let
pan Josef Štýbr – 65 let
paní Eliška Ryšlinková – 77 let
paní Božena Štýbrová – 86 let
Blahopřejeme!
Nepřehlédněte
 Sběrný dvůr bude pravidelně otevřen od 22. března, vždy v sobotu v době od 8.30 do
11.30 hodin.
 Platby za svoz komunálního odpadu je možno zaplatit až do konce března.
 Cvičení žen je každé úterý od 17.15 a každý čtvrtek od 18 hodin. Cvičitelkou je Lucka
Hellerová.
 Obec se pokusí získat finance z projektu MŠMT, který je zaměřen na vzdělávání
dospělých (počítačová dovednost, základy práva – zejména občanského zákoníku, základy
finanční gramotnosti – problémy exekucí apod.). Pokud obec finance získá, bude moci
pořídit nové vybavení do knihovny,
školy…. Zájemci o vzdělávání, pomozte obci získat prostředky - hlaste se u paní Zelinkové.
Studium
není zakončeno žádnou zkouškou a pro účastníky je zdarma. (Navíc je bez finanční
spoluúčasti obce,
jen je nutné dodržet minimální počet účastníků vzdělávacích kurzů.)

Tajemství domů v Košticích - dům č. 37
Dům č.37 je velmi stará usedlost, v minulosti spojená s dnešním domem č.124 a příbuzensky
svázaná s vedlejším domem č.36.
Prvním známým majitelem byl v r.1651 Matěj Vajgl, předchozí majitele neznáme, je možné, že
usedlost postihla tehdejší morová epidemie. Od r.1652 dům vlastnil Mates Hayde. V roce 1660
jsou majiteli Jan a Marie Vurmovi. Jejich syn Jan Vurm se oženil r.1666 s Mandelinou
Voknerovou a pravděpodobně na statku č.37 hospodařil. R.1681 se čtvrtlánu ujal za 50 kop Jiří
Vinter a r.1695 ho prodal za 100 kop Tobiáši Vagnerovi z Rychnova (Reichen). R.1705 Kristián
Jaška z Vojnic chalupu koupil za 100 kop a v r. 1723 ji prodal Jiřímu Vurmovi s pozdější
manželkou Annou (1707-3.12.1782)za 160 kop. Neprovdaná sestra Jiřího Vurma Anna (171810.2.1780) žila s jeho rodinou. Bratr Jiřího Vurma Mates Vurm(1704-1.4.1792) zemřel v č.36 ve
věku 88 let jako vdovec, jeho manželka Kateřinazemřela r.1787. Jiří Vurm s Annou měli
syny Josefa, Matyáše (Matesa) a dvojčata Antonína (1744 -16.3.1820) a Ondřeje (1744 18.2.1820). Mates Vurm staví r.1764 s manželkou Rozálií na obecním gruntě dům č.36, hned
vedle č.37. Jeho dcera Alžběta Marie si vzala 9.11.1773 Václava Zinerta, syna ponocného
z č.35, ve kterém pak spolu žili. Rozálie (1730-10.6.1799) umřela v č.37 jako vdova, její
manžel Mates Vurm zemřel r.1798. Mates s Rozálií měli syna Ondřeje (1746-3.7.1832), který byl
od r.1781 vlastníkem vedlejšího domu č.36.Tam žil s manželkou Marií roz. Plattig z č.8 a měli
syna Antonína (3.6.1790), Václava (zemřel ihned po narození i s matkou r.1796) a
dceru Barboru (zemřela 27.1.1800 ve věku 14 let)). Po smrti Marie byla Ondřejovou druhou
manželkou Barbora roz. Vakrmanová z č.17 (brali se 1.5.1798). I s tou měl děti, např.
syna Václava, nar.2.8.1799, který hned po narození zemřel.
Josef Vurm, syn Jiřího Vurma, přebírá v r. 1743 s manželkou Annou Marií (1720-23.9.1782)
statek č.37 za 125 kop. Měli dceru Annu a syna Ondřeje. Dcera Anna měla 11.2.1773 svatbu
s Matějem Vakermanem.
Josef Vurm zemřel r. 1756 a živnosti se ujímá jeho syn Ondřej (Andreas) Vurm s pozdější
manželkou Rozálií (1743-1807). Dále uvidíme, že Rozálie bylo asi nejčastější jméno v tomto
domě.
Ondřej
s
Rozálií měli
syna Ondřeje (1.4.1776),
dceru Annu
Marii (3.5.177822.8.1810), Rozálii
(zemřela po narození 1787), Rozálii (12.7.1782, zemřela jako
dítě), Barboru (1794-1857). Jejich nejstarší syn Václav Vurm ( 28.9.1773-7.3.1799) si
vzal 27.1.1795 Kateřinu roz. Hyklovou z č.12. Zemřel velmi mladý. V r.1799 se statku ujímá
vdova po něm Kateřina roz. Hyklová, později znovu provdaná Krycnerová (a později opět jako
vdova provdaná za Jana Rosenkrantze) za 402 zlatých. Kateřina měla nejméně deset dětí:
24.1.1796 se narodil Václav Vurm, syn Kateřiny s Václavem Vurmem (zemřel druhý den po
narození), Matyáš Vurm, druhý syn Václava a Kateřiny, se narodil.17.9.1797 a zemřel v r.1798.
S manželem Janem Krycnerem z č.8 měla Kateřina dceru Johanu Rosinu (zemřela ihned po
narození 17.3.1801), Kateřinu (1.9.1802), Terezii (6.2.1805), Jana (8.3.1807, zemřel ve věku 3,5
roku), Josefa (23.7.1809,
zemřel
ve
věku
9
měsíců).
S Janem
Rosenkrantzem měli Johanu (nar.15.5.1811,
vdala
se
roku
1844
za
Aloise
Karfíka), Antonína (8.6.1815 , zemřel brzy po narození) a Rozálii (15.5.1818). Zde je zajímavé,
že v rejstříku rodných zápisů jsou děti od r. 1801 uvedeny jako Krycner, Krycnerová , ale přímo na
rodných zápisech posledních dětí je zapsán správně Rosenkrantz, asi to byla chyba zapisujícího
faráře. Výminkářka Kateřina Rosenkrantz zemřela 28.3.1832 ve věku 62 let, dle příjmení a
zápisu v matrice to byla manželka Jana Rosenkrantze. To znamená, že se někdy museli vzít, ale
zápis nebyl nalezen. Možná se brali v jiné farnosti. Výminkář Jan Rosenkrantz zemřel 23.5.1841
ve věku 63 let. I tady je chyba v úmrtním zápise, původně je totiž napsáno Kricner, až v lednu
1846 chybu farář opravil a napsal Rosenkrantz. Ovšem možná to byla chyba z úplně jiného
důvodu. Při sepisování Berní ruly v r.1654 se chalupy zapisovaly podle jména majitele, a tak to
zůstalo nejméně sto let, do tereziánského číslování. Někteří noví majitelé si změnili jméno podle
jména statku, a tak možná farář zapisoval dle této staré praxe.
Od r.1829 se stal majitelem statku František Rosenkrantz za 440 zl (Jan Rosenkrantz byl asi
jeho starší bratr) s manželkou Terezií, roz.Krycnerovou, dcerou Kateřiny Rosenkrantz. Brali
se 22.9.1829. Jsou zde velmi propletené rodinné vztahy – Terezie byla jeho nevlastní neteř. Měli

dva syny: František (zemřel ve věku 2 let 10.3.1829) a Antonín (zemřel 17.3.1833 ve věku 1.5
roku). Oba synové jsou zapsáni v matrice pod jménem Krycner. František, který se narodil před
svatbou, byl Františkem Rosenkrantzem dodatečně přiznán, u Antonína šlo asi omyl v zápise,
neboť se narodil už po svatbě jako manželský. Pan farář si s touto rodinou asi hlavu nelámal,
složité rodinné vztahy neřešil. A teď to věru nebude hezké čtení:
Dle matriky 24.5.1857 zemřela ve věku 63 let Barbora Vurmová, svobodná, žebračka z č.37.
Byla dcerou Ondřeje Vurma z č.37 nebo snad dcerou někoho z Vurmů v č.36? Proč se musela
živit žebrotou, neměla už nikoho příbuzného, odvrhla ji rodina, jaký měla vztah k novým majitelům
domu? V matrikách jsou od roku 1827 do r. 1852 zápisy, že porodní bábou v Košticích
byla Barbora Vurmováz č.36.Je možné, že by šlo o ni? To už se asi nikdo nedozví. Každopádně
pokud šlo o onu porodní bábu, která působila v Košticích dvacet pět let a pomohla přivést na svět
stovky dětí, je to velmi smutný osud a nevypovídá nic dobrého o jejím okolí.
8.12.1864 se v č.37 narodila dvojčata Marie a mrtvě narozená nepojmenovaná holčička
nádeníku Václavu Vurmovi. Marie zemřela za 10 dní. V matrice je též zápis, že se v č.37 narodila
9.11.1872 Marie Miroslava, dcera ševce Antonína Povy a Marie roz.Vurmové. Byli to
asi příbuzní dříve jmenovaných Vurmů a žili možná v bývalém výminku (dnes č.124). Ještě v roce
1883 patří dle pozemkové knihy vedlejší dům č.36 krejčímu Františku Vurmovi, jistě to byli
příbuzní, pravděpodobně z rodu Matesa a Ondřeje Vurma. Zajímavá je též zmínka v č.26, kde
si Antonín Krämer vzal r.1853 Annu Vurmovou z č.37. Čí to byla dcera, nevíme.
Roku 1833 statek koupil Jan Karfík. Jeho sestra Marie si vzala 30.4.1839 Františka
Brožíka ze Mšeného. Jan Karfík měl dvě děti: Václava (23.7.1840 umřel ve věku ¾ roku)
a starší Marii, později provdanou za Václava Drobného. Na statku pak hospodaří Václav
Drobný (není však zapsán jako majitel)

s manželkou Marií, dcerou Jana Karfíka. Měli syna Václava, pozdějšího vlastníka č.37, a několik
dcer: Anna umírá 13.7.1850 ve věku 1,5 roku, 6.4.1852 Terezie ve věku 6,5 roku, Majdalena pak
12.4.1852 ve věku 7,5 roku,. Všechny zemřely na choleru, která v Košticích řádila v letech 1850 a
1852 (v matrikách je uváděno vrhavá ouplavice). Na jaře a v létě 1850 na ni zemřelo v Košticích
nejméně 40 lidí, to už je na tak malou obec velký počet. Někde zemřely celé rodiny, např. rodina
učitele Václava Tietze.
Usedlosti č.37 se r.1867 ujímá Václav Drobný a jeho manželka Marie roz. Jandová z Duban,
22.11.1880 se narodila dcera Josefa, která zemřela hned v lednu 1881. Syn Gabriel (18.7.1882)
si vzal 20.5.1918 Marii Marešovou. Syn Jaroslav se narodil 30.10.1889, oženil se 28.1.1917
s Annou Medkovou). R.1880 je zapsána jako majitelka domu Marie Drobná.
Od r. 1890 je majitelkou Marie Medková (8.12.1859-12.12.1904), dcera Josefa Medka z č.27
a Alžběty roz. Fikrtové z Radonic, provdaná Bažantová. Ovšem je zvláštní, že je v knihách
zapsaná pod rodným jménem, v té době už byla dávno vdaná za Jana Bažanta. Od r.1905 je
majitelem vdovec po ní Jan Bažant. Tito manželé dle matriky spolu od roku 1880 nejméně do
roku 1885 žili v čísle 10, kde jsou zapsáni jako Bažant Jan (syn Františka Bažanta z Křesína a
Anny Martinovské z Radonic), dělník v č.10 a Marie, dcera Josefa Medka, dozorce na statku
č.10. Medkovi se zřejmě zmohli, když mohli zakoupit poměrně velký dům pro dceru (anebo v tom
bylo
něco
úplně
jiného…..),
sami
pak
koupili
č.27.
Bažantovi
měli
6
dětí: Josef (1879), Antonín (1883)
a Emilie (1884)
zemřeli
jako
děti,
dále
se
narodily Emilie (28.7.1886) a Marie Alžběta (26.2.1891). 3.9.1881 se narodil Václav Bažant,
pozdější mistr obuvnický. Žení se s Marií Jiráskovou (nar. 9.9.1885), dcerou Josefa Jiráska,
původně pokrývače z Chrastína (Chrastín je uveden jako jeho domovská obec), žijícího však
v Košticích (byl to bratr majitele č.21). Sestra Václava Bažanta Marie Alžběta si bere Josefa
Jiráska, takže se vzali dvojí sourozenci navzájem. Marie s Josefem Jiráskem obdrželi věnem
bývalý výminek, dnes dům č.124 (úředně byl dům oddělen r.1923, dnes je majetkem Josefa
Grunta s partnerkou Miroslavou).
Václavu a Marii Bažantovým se narodilo 5 dětí : Emilie (1905), Václav (9.10.1910) Marie (asi
1912), Božena Anna (17.11.1914 – 6.3.1995), Jiří (1923-1992).

Marie zemřela ve věku 7 let, když se nachladila, protože pořád seděla na kameni a vyhlížela
tatínka, až se vrátí z 1.světové války. Václav řečený Stázička vášnivě ochotničil, měl však srdeční
vadu a zemřel velmi mladý. Nejmladší Jiří byl za 2. světové války totálně nasazen v Německu a
zažil bombardování Lipska.
Božena sloužila v nádražní restauraci u Křivanů, později u Polívků, potom u židovské rodiny
v Teplicích, nakonec pracovala ve mlýně. 8.12.1947 se provdala za Ferdinanda
Karfíka (2.8.1912-21.2.1962)) z č.40. Ferdinand byl syn Josefa Karfíka z č.40 a Marie,
roz.Šťastné z Budyně.. Otec nevěsty svatbě nepřál, vadil mu rozdíl majetku ševcovské dcery a
syna ze statku. Brali se až těsně po jeho smrti, chvíli před narozením starší dcery Marie.
Ferdinand s Boženou měli dvě dcery: Libuši (povoláním drogistku) a Marii, provdanou Pattovou
(zdravotní sestru). Marie s manželem Pavlem bydlí v domě č.37 dosud, Libuše bydlí v Lounech a
cvičí v Košticích jógu.
Irena
Hellerová únor
2014
Zdroje: Koštice, Želevice, Vojnice - František Štědrý 1928. Katastr nemovitostí, Marie Pattová
(roz.Karfíková),
Státní archiv Litoměřice – digitální církevní matriky, Berní rula 2 (Popis Čech r.1654 – Doskočil,
SPN 1953)

Nejbližší akce:
8.3.2014
Masopust
konec března divadelní představení Dokonalá svatba

bližší informace na plakátech Koštice
bližší informace na plakátech Koštice

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

Sledování změn v katastru od ČUZK
18. 11. 2013 vyšla ve sbírce zákonů Katastrální vyhláška podepsaná vládou premiéra Rusnoka,
která umožňuje Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu poskytovat za poplatek
službu sledování změn v katastru. Od roku 2014 si tedy každý může objednat sledování
změn v katastru ke každé nemovitosti, ke které je v právním vztahu. A to konkrétně:
1. vlastník
2. zástavní nebo podzástavní věřitel
3. oprávněný z věcného břemene
4. oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo
5. oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř
K nemovitostem budou poskytovány informace o:
1. vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou

2. provedení vkladu
3. provedení záznamu
4. zápisu poznámky
5.
Ceny za oficiální službu vyhláška stanovuje takto:
1. Sledování do 20 nemovitostí - 200 Kč
2. 21 a více nemovitostí 10 Kč za každou nemovitost nad 20 za rok
Službu můžete objednat na dálku pomocí datové schránky, osobně na katastrálním úřadě, nebo
zasláním žádosti s úředně ověřeným podpisem.
Pokud ovládáte počítač, nemáte datovou schránku, nechce se vám nikam chodit, nic platit, nebo
chcete sledovat nemovitost, k níž nemáte zapsáno některé z výše uvedených práv, můžete jako
alternativu stáhnout
Hlídač
katastru (bližší
informace
na http://www.hlidamsikatastr.cz/Katastr/Informace-k-oficialnimu-sledovani-zmen )
Rekonstrukce chodníků
Postupně se v obci opravují chodníky, a tak vznikla otázka, jak to má být s vjezdy do jednotlivých
nemovitostí. Protože se zastupitelé nemohou shodnout na co nejspravedlivějším řešení a protože
jsou občané těmi, kdo mají v zásadních otázkách rozhodovat, obracíme se nyní na občany
s anketou jak tuto situaci vyřešit.
Prostory před nemovitostmi jsou obce, ale majitelé nemovitostí je využívají. Problém tedy zní: Kdo
má zaplatit vjezdy do domu? Obec, nebo ten, kdo je využívá? Někdo má jenom vchod, jiný si
vybudoval vjezdy i do dvou garáží… Jak to vyřešit? Kdyby se měly zaplatit vjezdy všem, kdo to
chtějí, nebude na to stačit celoroční rozpočet obce. Mají se vjezdy dělat pouze u hlavní silnice,
nebo všude? Prosíme Vás, vyjádřete svůj názor zaškrtnutím jedné z možností, která je podle Vás
nejvíce spravedlivá. Zároveň vyplňte své jméno a podepište se (je potřeba zamezit tomu, aby
někdo hlasoval třeba 100x).
--------------------------------------zde odstřihnout a odnést na
obec----------------------------------------------------Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………….
Nejvíce podporuji toto řešení:
o Obec nemá platit nic, vjezd si zaplatí ten, kdo ho využívá (stejně jako v minulých letech)
o Obec by měla zaplatit všechno – je to její pozemek, i když ho využívá někdo jiný
o Obec zaplatí materiál, práci obstará/zaplatí majitel přilehlé nemovitosti
o Obec i majitel přilehlé nemovitosti se podělí o náklady - na 50%
Tyto návrhy platí pouze při rekonstrukci chodníků.
Hlasovat může každý občan starší 18 let.
……………………………..
podpis občana/občanky našich obcí

