Koštický zpravodaj č.2/2015

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – únor 2015
Vážení občané!
V obci se provádí průřez zeleně, jehož součástí je také pokácení několika suchých či
nebezpečných stromů. Dbejte proto zvýšené opatrnosti.
Společenská kronika
V měsíci únoru významné životní jubileum oslavují:
paní Anna Kricnerová – 75 let
pan Václav Ryšlink – 81 let
paní Milada Nasavrcká – 82 let
paní Emilie Schovancová – 79 let
paní Václava Doutnáčová – 60 let
paní Eliška Ryšlinková – 78 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 neděli 15.2.2015 se uskutečnila pod vedením paní Hany Hoblíkové výtvarná dílna –
Kouzelné korálky. Děti si vyrobily z korálků různé ozdoby. Další výtvarná dílna je
naplánována na sobotu 7.3.2015 od 14 hodin na sále
KD v Košticích – tentokrát si budou moci děti vyrobit voňavé mýdlo!
 Připomínáme, že v neděli od 16 hodin cvičí děti zumbu – začínají připravovat vystoupení
na Setkání rodáků 2015. Pokud má ještě někdo zájem se nácviku účastnit, je nejvyšší čas
začít poctivě chodit J! (Od 17 hodin cvičí ženy piloxing.)
 Premiéra divadelního představení našich ochotníků se uskuteční v sobotu 21. března
2015 od 17 hodin. Tentokrát je připravena komedie s názvem Švagřičky aneb Příbuzné si
nevybíráme. Tato komedie se odehrává během jediného večera, kdy se na oslavu otevření
nové vily sejdou na večeři tři bratři – pán domu podnikatel Francky, zubař David a advokát
Yvan – i se svými manželkami. Švagrové k sobě právě neplanou horoucí láskou a navíc mají
podezření, že pozvaná sekretářka je milenkou právě toho jejich manžela. V průběhu večera
dojde k překvapivým odhalením a rodinná idyla bere za své…
 Kontejner na látky – určitě jste si ho všimli, je umístěn u místního obchodu. Firma, která
zde kontejner umístila, funguje na zcela komerční bázi. Vše, co do kontejneru vložíte,
obratem prodá. Pokud tedy chcete podpořit charitu, nedávejte Vámi vytříděné věci sem, ale
přineste je na obecní úřad nebo vyčkejte na sbírku pro Diakonii Broumov, kterou vždy 1x
ročně pořádáme. V tomto případě vaše darované věci (oblečení, povlečení, nádobí, hračky,
boty…) přinesou užitek skutečně potřebným lidem!
 V sobotu 14. března se uskuteční taneční zábava Jarní věneček, kterou pořádá
VOŽEKOVO sdružení
a na kterou jste srdečně zváni! Součástí je již tradičně bohatá tombola.
 V sobotu 28.3.2014 členové Mysliveckého sdružení Žejdlička budou uklízet okolí našich obcí
od nepořádku. Dobrovolníci vítání (hlásí se u pana Štýbra).

 V době koštické pouti se uskuteční druhý ročník Setkání rodáků. A protože je letošní rok
zároveň rokem výročí školy v Košticích, prosíme Vás, abyste nám zapůjčili různé
fotografie ze školního vyučování a předměty
týkající se školy. Děkujeme!

Draní peří
Mnohé z nás v dětství pomáhaly babičkám s draním peří, někdo dral peří ještě poměrně
nedávno, s úmyslem pořídit dceři do výbavy peřiny. K měkoučkým polštářům a péřovým dekám se
dnes rádi vracíme. A tak se ženy
z Koštic rozhodly si hezky společně zadrat, městské náplavy to naučit a mladé generaci předat
nejen zručnost ve draní, ale i pěkné historky, které vždy tvořily kolorit dracích večerů.
Naše babičky na Martina zabily husu, oškubané peří pak čekalo na dlouhé zimní večery v
lednu či únoru. Sezvaly známé, připravily malé pohoštění a dralo se po večerech tak dlouho,
dokud bylo nějaké peří.
Členky Vožekova sdružení zatopily v bývalé škole ve Vojničkách v kamnech, připravily něco na
zub a očekávaly, kolik žen si bude chtít zavzpomínat na staré časy - a přišlo na třicet draček
včetně nejmladší generace. Po počátečním menším zmatku se všichni v klidu usadili a věnovali se
draní. Peří bylo měkoučké, prachové, bohužel nenašla se větší brka, aby zájemce mohla paní
Jarošová naučit výrobu mašlovačky neboli peroutky. Když se nadralo na menší polštářek, začala
symbolická doderná. A teď teprve došlo na pikantní i strašidelné historky.
A tak se v sobotu 14. února 2015 sedělo se do pozdního večera a všichni si uvědomili, jak
jsou podobné chvíle vzácné - sednout si k jednoduché práci a při tom nezávazně pohovořit či
mlčet, nikam nechvátat, vidět za sebou užitečnou práci, naslouchat praskání ohně. Všem vřele
doporučujeme!
Legománie
V pátek 30. ledna 2015 se v Košticích uskutečnila akce s názvem Legománie. Celodenní
hlídání dětí v době pololetních prázdnin připravily ve spolupráci s obcí členky VOŽEKOVa
sdružení a akce se moc povedla!
Děti nejprve skládaly puzzle, malovaly trička, ubrousky na svačinu či pytlíky na přezůvky.
Největší část dne ale věnovaly stavění z lega – měly k dispozici přes 150 různých sestav (za
zapůjčení děkujeme panu Šustrovi z Kolína). K obědu byly špagety a pohádka J! Celá akce
skončila v 15 hodin.
Masopust
V sobotu 21. února 2015 se vlády v obci ujaly maškary v čele s medvědy! Členové SDH Koštice
se – jako každý rok – ujali organizace již tradičného Masopustu. Přes třicet maškar procházelo
ulicemi za doprovodu hudby a za podpory diváků. Letos vyšlo i počasí, takže spolu s perfektní
organizací hasičů a vynikajícími pochoutkami místních hospodyněk byl Masopust 2015 skutečně
zážitkový J!
Tajemství domů v Košticích - dům č. 43
Dříve statek, nyní neexistuje – byl jedním z domů, které byly v 70. létech 20. století zbourány a
na jejich místě postavena samoobsluha Jednoty, dnešní bazar.
Prvním známým majitelem byl v r.1589 rychtář Jan Hlavatka či Hlavata, od r.1613 jeho
syn Mikuláš Hlavata, rovněž rychtář. V roce 1650 dům kupuje krejčí Mates Vagner z Rychnova,
v Berní rule v r.1654 je označen jako majitel. Jeho syn Martin v r.1675 prodal část polí, ¼
lánu, Jakubu
Stankovi s manželkou Justýnou. Ti
měli
děti Rosinu
Dorotu (7.2.1672), Annu (27.8.1677), Jiřího (25.9.1673) a Ludmilu (30.8.1685). V roce 1694
kupuje hospodářství od otce Martin Vágner za 60 kop, jeho syn Mates ho získal v r.1694 za 40

kop. Ten statek za 80 kop prodává r. 1702 Jakubu Ekrtovi s manželkou Ludmilou. Ti měli později
syna Matěje (24.2.1703).
Roku 1720 statek získal Daniel Trester, syn Tobiáše Trestera, který se oženil r. 1730
s Kateřinou, dcerou Michala Straibla z č.11, a koupil statek za 80 kop. Jeho matka Eva
Tresterová (1671-9.12.1741) zemřela jako výminkářka v domě č.43. Danielův syn Václav se
oženil 21.10.1734 s manželkou Kateřinou a měli děti: Anna Kateřina (28.8.1735), Jan
Václav (22.10.1736), Anna Marie (31.7.1737) a Kryštof (4.12.1742) R.1753 dědil důmč.43 jeho
bratr Jakub Trester s manželkou Annou, mladší dcerou Michala Straibla. Nejmladší bratr Jan
Trester s manželkou Annou měl syna Antonína (11.9.1748).
V r.1761 hospodářství koupil Jakub Rulf, syn Václava Rulfa a Anny Marie Zienertové,
s manželkou Annou Marií Tresterovou,dcerou Daniela Trestera, za 150 kop. S Annou
Marií syna Antonína (15.10.1732), Jakuba (4.2.1736), Antonína (15.10.1737), Rosinu (11.5.174
0), Jana Václava (7.2.1742).
Od r.1765 je majitelem syn Jan Václav Rulf, který se r.1770 oženil s Marií
Tresterovou, dcerou Jakuba
Trestera. Měli synyVáclava (13.2.1772), Jana (14.9.1783)
a Josefa (3.10.1774-30.4.1826), pozdějšího majitele č.54. V roce 1785 se syn Václav s
manželkou Kateřinou Maškovou ujal za 138 zl. a 14 kr. dědictví po Jakubu Tresterovi. Jeho
druhou manželkou byla Barbora (1752-12.3.1812), měli dceru Marii (1780-24.10.1850). Tyto
poněkud propletené rodinné vazby si vysvětlíme jediným způsobem - šlo o zachování majetku
v jedné rodině.
V matrice byl nalezen zápis, že v domě č.54 zemřela 24.10.1850 ve věku 70 let Marie
Rulfová, žebračka. Byla sestrou Václava a Josefa Rulfa. Proč se musela živit tímto způsobem?
Roli mohlo hrát i to, že zde byly děti od dvou matek, což jistě nedělalo dobrotu. Kolem roku 1850 a
později se začínají objevovat v matrice žebráci, věc na venkově jistě velice zvláštní.
7.9.1791 v domě zemřel podruh Václav Plattig.
V r.1797 se statku ujímá Jakubův syn Václav s manželkou Kateřinou Maškovou z Třebívlic, měli
děti: Václav (28.11.1798), Josef (21.10.1800), Barbora (29.5.1803),
dvojčata Barbora a Anna (26.7.1804),
František (19.10.1805), Kateřina (19.9.1807), Florián(3.5.1810), Barbora (25.12.1812), Barbora
(9.9.1816). Druhou ženou Václava byla Magdalena Vernerová ze Smolnice. Měli spolu
děti: Antonín (18.4.1819), František (5.10.1820), Marie (31.1.1822), Antonín (17.1.1825), Terezi
e (10.4.1827).
Od
r.1822
je
majitelem Antonín
Wegwart, v
r.1823 tu
hospodaří Josef
Picka s manželkou Annou Marií, než se statku ujali Josef Drobný (původem z Duban)
s manželkou Kateřinou. Jejich syn Václav se později přiženil do č.37, kde si vzal Annu
Karfíkovou. V r.1827 statek kupují Jan a Veronika Krebsovi. V 50. létech 19. století statek obývá
panský poklasný Josef Šust z Červeného Újezda s manželkou Annou Pernerovou z Měrunic.
Narodily se tu jejich děti Josefa (20.7.1856) a Aloisie (1.8.1858).
V roce 1862 statek koupil Václav Klupák s druhou manželkou Annou Hauptvogel. Václav
Klupák pocházel z domu č.5, byl to syn Jana a Kateřiny Klupákových. S první
manželkou Františkou
Váňovou z Mukova
měl
syny Františka (18.11.1838)
a Václava(9.10.1841),
s druhou
ženou Annou měl
dceru Marii (11.11.1860)
a
syna Josefa (26.2.1857). Syn František přebírá statek v r.1863 s manželkou Johanou
Cibulkovou z Lukohořan. Měli dceru Růženu (4.10.1880), v té době je už František zapsán
v matrice jako nádeník v č.40.
V r.1876 hospodářství zakoupil Josef Starý , v r.1924 ho dědí Emanuel Starý.
Od r.1890 v domě bydlel Antonín Suchý, mistr sedlář.
Od Starých dům kupuje Rudolf Zajíček, řezník a hospodský. V domě měl řeznictví, hospodu ve
vedlejším č.44. Jejich rodina byla po r.1948 vyhnána a syn skončil tragicky po výslechu StB. V
sedmdesátých letech 20. století byl dům zbourán a byla tu vystavěna samoobsluhu Jednoty.

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 7.3.2015
Výtvarná dílna „Voňavé dárky“
sál KD Koštice
od 14
hodin
Sobota 14.3.2015
taneční zábava Jarní věneček
sál KD Koštice
od
20 hodin
Sobota 21.3.2015
divadelní premiéra „Švagřičky“
sál KD Koštice
od 17
hodin
Sobota 28.3.2015
akce Ukliďme svět (MS Žejdlička)
okolí našich obcí
Sobota 4. 4. 2015
velikonoční turnaj ve stolním tenisu
sál KD Koštice
+ Velikonoční výtvarná dílna a výstava
muzeum + salónek KD Koštice
Neděle 5. 4.2015
dětský karneval
sál KD Koštice
od 14
hodin
Sobota 10. 4. 2015 Noc s Andersenem (program + přespání v knihovně)
knihovna
Koštice

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

