Koštický zpravodaj č.4/2015

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – duben 2015

Vážení občané!
Blíží se Setkání rodáků 2015 (v době koštické pouti), a tak Vás prosíme, abyste oslovili své
známé, kamarády, příbuzné – prostě všechny přátele našich obcí a pozvali je na tuto akci. Zveme
samozřejmě také vás – občany našich obcí a prosíme Vás o pomoc při zajištění programu celého
setkání. Organizátoři se sejdou v úterý 5. května v 18 hodin v knihovně na Obecním úřadě
v Košticích – zájemci o pomoc při organizaci, přijďte také!
Společenská kronika
V měsíci dubnu významné životní jubileum oslavují:
paní Hana Pášová – 65 let
pan Jaroslav Fišer – 60 let
pan Jaroslav Fišer – 87 let
pan Václav Zlatohlávek – 65 let
pan Vladimír Hoblík – 78 let
paní Věra Maříková – 60 let
paní Irena Hellerová – 60 let
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech se narodil manželům Simoně a Jiřímu Mikovcovým syn Stanislav.
Blahopřejeme!

Nepřehlédněte.
 V sobotu 4. dubna 2015 se uskutečnil Velikonoční turnaj ve stolním tenisu, který výborně
pro sportovní zájemce zorganizovali „pinčesáři“.
 V neděli 5. dubna 2015 se uskutečnil karneval pro děti. Organizace i programu se již
tradičně ujaly
členky VOŽEKOVO sdružení paní Karfíková a paní Skalská. Děti řádily, tancovaly,
soutěžily…
Ceny do tomboly byly spolufinancovány místními divadelními ochotníky.
 V uplynulých dnech několik tatínků pomohlo se stavbou domečku pro děti na
dětském hřišti. Děkujeme panu Karfíkovi, panu Majarovi, panu Žákovi, panu Jarošovi
ml., ale hlavně panu Olivierusovi, který byl hlavní pracovní silou! Všem moc
děkujeme!!! Dětem se domeček i nová
dětská lavička moc líbí!
 V sobotu 2. května 2015 se v Želevicích od 15 hodin uskuteční Želevická stopa - branně
sportovní závod pro děti, mládež i dospělé, kterou organizují přátelé želevické hospůdky a
na kterou vás srdečně zvou! Startovné se neplatí, odměny jsou připraveny J!
 Ve středu 20. května se mohou zájemci účastnit zájezdu do německého Leubsdorfu na
slavnostní program

věnovaný 10. výročí vzájemné spolupráce – hlaste se u paní Zelinkové nebo Ajksnerové.
Akce je zdarma.
 Setkání rodáků se blíží, a tak připomínáme, že Vás prosíme o zapůjčení různých fotografií
ze školního vyučování a předmětů týkajících se školy. Děkujeme!
 Podařilo se získat dotaci na přístavbu mateřské školy ve výši 240 000 Kč. Dostavba by se
měla uskutečnit do září tohoto roku. Součástí je také vybavení interaktivní tabulí.

Velikonoční výstava
Bílá sobota už je v Košticích tradičně zasvěcena výtvarné výuce a velikonoční výstavě. Zkušená
malířka kraslic paní Brabcová zasvěcovala zájemce do umění voskovaných reliéfních kraslic. Tato
technika, známá především
z jižní Moravy nebyla vůbec jednoduchá. Pro zájemce byly připraveny ke zdobení perníčky
( s paní Skalskou)
a výroba papírových velikonočních vajíček s paní Hoblíkovou. Irena Hellerová všechny pozvala do
minimuzea
na výstavu velikonočních pohledů od r. 1903 do konce 20. století. Malované, fotografické,
kombinované techniky... půvab a vkus starých pohlednic všechny potěšil. Zdůrazněny byly též
pohlednice některých renomovaných fotografů, např. Ferdinanda Bučiny. Přes 400 pohlednic dvou
sběratelek zavedlo návštěvníky do časů, kdy jsme ještě neznali SMS a e-maily.
Noc s Andersenem
V pátek 17. dubna 2015 se ve večerních hodinách v knihovně v Košticích uskutečnil další ročník
celostátní akce Noc s Andersenem. Letos se akce zúčastnilo 19 dětí! Připravený program byl
pestrý – děti společně vyprávěly pohádku, malovaly mořský svět a vyráběly šperky pro Malou
mořskou vílu, hrály loutkové divadlo, prošly noční stezkou odvahy, aby celý večer zakončily
sledováním filmu. Ráno se všichni rozlámaní, ale spokojení rozešli domů.
Akce „Ukliďme svět“
Tato akce celosvětového pojetí nemusela hledat pozitivní odezvu mezi myslivci, kteří již šestý
rok v dobré spolupráci s Obecním úřadem v Košticích, vždy s příchodem jara, očisťují honitbu
v katastrech Koštice, Vojnice,Vojničeky a Želevice od nepořádků ( nechceme-li použít termín
„všehobordelu“), který tam
nezodpovědní lidé v průběhu roku opětovně, naprosto nepochopitelně naváží.
Obecní úřad Koštice, má již řadu let svůj Sběrný dvůr, kam lze staré a nežádoucí bývalé
vybavení domácností odložit k neškodné likvidaci. Jeho zaměstnanci jsou dokonce tak vstřícní, že
(po předchozí domluvě) odložené věci do sběrného dvora uloží i mimo vyhrazené dny. Proto
nechápeme, proč musí někteří lidé neustále naši okolní krásnou přírodu zaneřáďovat svým
„bordelem“. Asi jsou na ten nepořádek ze své domácnosti přivyklí!
Ale nám, slušným lidem, se to nelíbí. Proto obětujeme svůj volný čas a neúnavně, každý rok
opakovaně, honitbu čistíme. A letos 28. března toho bylo obzvláště hodně. Obecní traktor
s valníkem se musel obracet,
aby vše z přiděleného prostoru bylo odvezeno. Malokapacitními dopravními prostředky (vozíky za
VARI
a přívěsy za osobní auta) bylo do sběrného dvora navezeno dokonce 5 vrchovatých svozů!

Na tomto místě bych velmi rád vyzdvihl i pozitivum z výše uvedené akce. Letos to bylo poprvé,
kdy naše, vyloženě myslivecká akce, našla příznivou odezvu i mezi ostatními obyvateli obce. Jako
dobrovolník se akce účastnil pan Krégr. Jeho slova o hodnocení toho, co ve větrolamu při státní
silnici na Libochovice
(naproti chráněné slatinné lokalitě) pronesl, raději nebudu uvádět. Ale vystihl to opravdu velmi
přiléhavě. Proto ony nepořádníky společně vyzýváme:„ Styďte se!!!!!!“
„Uklízení světa“ u nás ale mělo ještě jednu podobu. 18. dubna myslivci vyčistili od náletových
křovin dříve od obce pronajatou, ale dlouhodobě neobdělávanou půdu v Žejdličce. Ta by na příště
měla být obhospodařována jako myslivecké políčko pro zvěř. A že tam toho „náletu“ nebylo
málo J! Všechny nás bolelo celé tělo. Ale to není důležité. Důležité je to, že tato orná půda bude
nejen nadále smysluplně využívána, ale že bude i dokladem o pořádkumilovnosti nás všech –
myslivců i zástupců obce.
MVDr. Josef Štýbr - předseda MS Žejdlička Koštice,
z.s.
Tajemství domů v Košticích - dům č. 10
Kdysi jeden z největších statků v obci, na výhodném místě u řeky i silnice, s velkým dvorem a
stodolou.
V době sepisování Berní ruly r.1654 byl statek součástí domu č.11 a patřil Kryštofu Richterovi s
manželkou Sabinou Součkovou, kteří měli syny Kryštofa a Matěje. Druhou Kryštofovou ženou
byla Kateřina, spolu měli dceru Marii. Po morové ráně byl statek zřejmě opuštěný. V roce 1692
ho
koupil Mates
Fohri s manželkou Ludmilou za
315
kop.
Měli
děti: Eva (3.5.1672), Jan (3.5.1674), Marie Magdalena (27.7.1689) a Tobiáš. Existuje záznam,
že Mates 16.12.1694 platil Jiříkovi Hasíkovi ze Solan 9 kop a k placení zůstávalo 234 kop.
11.12.1696 předává statek synovi Tobiáši s první manželkou Kateřinou, který platí ročně 8 kop
do
r.1708.
S
Kateřinou
měli
děti: Kryštof (13.12.1693), Magdalena (25.7.1694), Anna (27.1.1697), Ondřej (6.11.1698, zemřel
po
narození,
asi
i
s
matkou).
S druhou
manželkou Juditou měl
Tobiáš
děti Markétu (20.12.1699), Ondřeje (31.1.1702) a Matěje (16.11.1704).
V roce 1708 koupil Kryštof Neumann za 400 kop statek č.10 s jedním lánem. 18.9.1737
hospodářství převzal jeho zeť Ondřej, syn Michala Vajgla, za 576 kop. Ondřej, jinak též majitel
č.14,
měl
s
manželkou Kateřinou děti Josefa (27.3.1747), Antonína (25.10.174323.2.1744), Ondřeje a Barboru. V roce 1769 koupil statek Jakub Václav Mikeš (někdy
též Mikš) s manželkou Alžbětou, ale už v r.1774 zemřel. Měli syny Jana, Václava a
Jakuba (22.5.1774), který se narodil po smrti otce, a dcery Kateřinu (10.2.1771)
a Alžbětu(5.12.1791 se jí narodila nemanželská dcera Alžběta, 27.12.1789 nemanželský
syn František). Václav Mikeš, účastník válek a válečný invalida, měl nejprve manželku Dorotu
Chmelařovou, se kterou měl děti Václava (21.11.1781) a Annu (11.1.1784), jako vdovec se
oženil s Kateřinou Sotnerovou. 20.5.1814 v domě č.25 porodila Kateřina Sotnerová, vdova po
válečném
invalidovi Václavu
Mikšoviz č.10,
nemanželskou
dceru Annu
Sotnerovou. Jan Mikeš se oženil s Barborou Pavlovskou z Hnojnic, sestrou Václava
Pavlovského. Barbora a Jan měli syna Jakuba (nar. r.1780, zemřel hned po narození) a Václava.
30.6.1795
uzavřel Jan
Mikeš,
tehdy
bydlící
v č.18,
druhé
manželství s Marií
Pavlovskou, dcerou Václava Pavlovského a Anny Marie Hellerové z č.47.
Po smrti Jakuba Mikše dostal statek dočasně Jan Jiří Veber za 1060 zl.5kr. O tom si povíme něco
více : Jan Jiří Veber se oženil 18.7.1775 s Alžbětou, vdovou po Jakubu Mikšovi. Václav
Mikeš zdědil 20.12.1776 dům po otci za 500 zl a 14 kr. , ovšem nebyl ještě zletilý. Václav
Mikeš s manželkou Dorotou Hauptvogel z Minic měli děti Alžbětu (9.7.1836 se jí narodila
v č.11 Markéta, nemanželská
dcera), Václava (16.4.1787), Josefa (3.4.1789), Kateřinu (11.4.1790), Terezii (25.2.1792), Marii
Annu (15.12.1794), Josefa (5.11.1796), Antonína (2.10.1800), Barboru (12.1.1803), Barboru (1
0.2.1804), Antonína (1.1.1806), Františku (20.3.1808-15.1.1811), Františka (20.11.1798)
-

panského adjunkta, pozdějšího šafáře a dokonce správce knížecího dvora č.32. Václav Mikeš
st., povoláním sanytrník, však s rodinou žil a podnikal v č.54 a statek č.10 nechal k užívání asi i
z morálních důvodů Janu Jiřímu Vebrovi ( byl to jeho nevlastní otec), který tu hospodařil celkem
22 let za 1181zl. a 19kr. Měl s manželkou Alžbětou syna Josefa (30.6.1776).
Sanytrník se zabýval přípravou surového krystalického dusičnanu draselného (archaicky ledku,
salnitru, sanytru ), který představoval základní surovinu pro výrobu černého střelného prachu –
směsi mletého ledku, síry a dřevěného uhlí (na výrobu jednoho kilogramu střelného prachu bylo
potřeba tři čtvrtě kilogramu sanytru). Hojně se také využíval ve směsi s chloridem sodným
(kuchyňskou solí) k přípravě „rychlosoli“, která slouží dodnes k nakládání masa do slaného láku
před uzením. Nejvhodnějším materiálem pro práci sanytrníků byly hlíny, omítky a nánosy z podlah
a zdí chlévů („bílé květy“), latrín, hnojišť a podobných míst, zbytky z kuchyně, mokré seno
a mršiny. Při provozování svého povolání měl sanytrník zvláštní privilegia. Mohl například bez
omezení ze strany majitelů vstupovat do všech jejich sklepů a hospodářských stavení a nikdo ho
zde nesměl rušit. Pokud poptávka v časech válek nestačila, byly zřizovány tzv. plantáže: asi metr
hluboké jámy nebo hromady živočišných a rostlinných odpadů smíšených s omítkou, jílem,
vápnem a popelem, zalévané močí, hnojůvkou a dalšími výkaly. Před deštěm chráněné „zrály“
pomalu asi tři roky a poté se vyluhovaly vodou, získaný výluh se vyčistil od špíny, poté odpařoval
a nechal vykrystalizovat na surový ledek různé kvality.
V r.1804 koupil dům Filip Neumann (syn Antonína Neumanna ze Želevic č.3) s
manželkou Rozálií
Houdovou ze
Lkáně
za
5950
zl.,
měli
děti Veroniku (16.3.1803), Barboru (1.12.1806), Barboru (7.11.1807), Františka (5.10.1809), Vá
clava (26.8.1812), Karla(1.12.1815), Josefa (1.5.1832), Filipa a Jana.
Hospodářství
přebírá
syn Jan Neumann s manželkou Kateřinou Zinke (dcerou Václava Zinke z č.14 a Anny
Richterové z č.18) za 800 zl.stříbra. Po smrti Jana Neumanna hospodaří od r.1852 jeho
bratr Filip s manželkou Kateřinou, kterým se r.1854 narodil v č.19 syn František. Tento František
se oženil s Annou Tietze a žili v č.63, později v č.19. Dům č.19 patřil v té době rovněž rodině
Neumannů. Od roku 1858 je majitelem č.10 syn Jana Neumanna Josef s manželkou Kateřinou
Šalamounovou z Hořešoviček. Měli dceru Annu Marii (9.8.1858) a syny Josefa (pozdějšího
majitele č.14) a Františka Xavera (3.12.1859). Josef Neumann byl starostou Koštic v letech 18741877.
Jelikož Neumannovým patřilo v té době několik statků, část č.10 také pronajímali, např. rodině
panského šafáře Václava Richtra , který si vzal Kateřinu Kuncovou a 23.6.1850 se jim tu narodil
syn Josef. 16.6.1856
se
narodila Josefa, nemanželská
dcera Marie
Magdaleny
Zienertové, dcery Josefa Zienerta a Anny Marie Křivanové. Otcovství uznal Florián
Kühnel, krejčí z Kololeče. V šedesátých létech 19. století v domě č.10 působil židovský obchodník
s obilím Rudolf Braun. V matrice je zápis, že se 2.6.1861 narodil Karel, syn Rudolfa Brauna,
původem z Libodřic u Čáslavi, syna Davida Brauna a Karoliny Neumann z Ostrova u Kutné Hory,
a Josefy Steinové, dcery Jakoba Steina ze Svojšic a Anny Hellerové ze Svijan. Chlapce obřezal
9.6.1861 El Taussig ze Žerotína, za svědky byli Jakob Veisberger, obchodník z Radičevsi, a Jakob
Kuh, obchodník ze Želevic.
V sedmdesátých a osmdesátých létech 19.století na statku č.10 žila rodina šafáře, manželé Marie
Medková (8.12.1859-12.12.1904), dcera Josefa Medka z č.27, dozorce na statku č.10, a Alžběty
roz. Fikrtové z Radonic, a Jan Bažant, syn Františka Bažanta z Křesína a Anny
Martinovské z Radonic. Medkovi se zřejmě zmohli, když mohli zakoupit poměrně velký dům č.37
pro dceru, sami pak koupili č.27. Bažantovi měli 6 dětí: Josef (1879), Antonín (1883)
a Emilie (1884) zemřeli jako děti, dále se narodili Václav (3.9.1881), Emilie (28.7.1886) a Marie
Alžběta (26.2.1891).
V roce 1903 dědí dům František Neumann s manželkou Marií. Jejich dcera Marie se vdala
22.12.1920 za Josefa Bauera. Už v roce 1904 statek prodává Antonínu a Marii Rákosovým. Od
r.1908 byl majitelem Václav Koudelka s manželkou Annou. Měli velmi nadaného syna, který hrál
na housle. Později si jejich dcera vzala sedláka Karkoše, měli rovněž dceru a syna. V padesátých
letech 20.století jim byl majetek násilím odebrán a vložen do družstva. V domě byli ubytováni
zaměstnanci družstva, ve dvoře byl sklad a mechanizační dílna JZD. Dědicům statek vrátili, a ti ho
prodali současnému Zemědělskému družstvu Koštice.

Irena Hellerová duben
2015
Zdroje: Koštice, Želevice, Vojnice - František Štědrý 1928, Katastr nemovitostí, Berní rula, Libri
2003
Státní archiv Litoměřice – digitální církevní matriky, manželé Kučabovi, Most - Peruc

Přehled nejbližších akcí:
Čtvrtek 30. 4. 2015 Průvod čarodějnic
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Sobota 2. 5. 2015 Želevická stopa
hodin
Pátek
8. 5. 2015 připomínka konce války
Sobota 9. 5. 2015
7.30 hod

vítání ptačího zpěvu

škola Koštice
18 hodin
fotbalové hřiště Koštice
19 hodin
park Vojničky
19 hodin
před želevickou hospůdkou
15
park Koštice
14 hodin
kaple Vojnice
14.30 hod
kaple Volenice (opravdu Volenice J!)

závody SDH Koštice O pohár starosty fotbal. hřiště Koštice
Neděle 10. 5.2015
Vítání občánků a oslava Svátku matek
sál KD Koštice
Středa 20. 5. 2015 oslavy 10. výročí spolupráce s německými partnery
Neděle 31. 5. 2015 Oslavy Dne dětí
ostrov
Koštice
15 hodin

9 hodin
15 hodin

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

