Koštický zpravodaj č. 8/2013

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – srpen 2013
Vážení občané!
Máme pro Vás opravdovou lahůdku. Paní Irena Hellerová přišla s vynikajícím nápadem – zmapuje
několik zajímavých domů v Košticích a postupně zveřejníme jejich historii.
Kde stojí v Košticích dům č. 1? Kdo bydlel ve vašem domě před sto a více lety? To vše se dozvíte
v našem novém seriálu o koštických domech, který paní Hellerová připravila. Víte, že v Košticích
chybí některá čísla popisná? Uhodnete, která rodina žije v Košticích nejdéle v jednom domě?
Pokud víte nějakou zajímavost o historii vašeho domu, neváhejte a spojte se s Irenou Hellerovou
(tel. 728157600).
Dle čísel popisných lze usoudit, že nejprve se obyvatelé Koštic usazovali na tzv. Dolní návsi –
domy čísla 2 až 10 (i s jejich zadními trakty – nynější č. 88,91,92,93,94,100), na druhé straně pak
domy číslo 23 až 31, poté podél řeky – od dnešního lihovaru k domu pí. Nápravníkové (č.11 až 22)
a pak na Horní návsi ( mlýn č.33, bývalá pastouška č.34 a dále od Ajšmanů k Zajíčkům - č.35 až
44) - to jsou nejdéle obývaná místa v Košticích. O některých domech se podařilo získat poměrmě
dost informací.

Společenská kronika
V měsíci červenci významné životní jubileum oslavují:
pan Jiří Svoboda – 65 let
pan Václav Svoboda – 90 let
paní Jana Landová – 77 let
pan Jaroslav Krogner – 65 let
Blahopřejeme!
Mezi námi obcemi
V sobotu 17. 8. 2013 se sešlo za krásného počasí sedm soutěžních družstev v naší obci, aby
se utkaly v dalším ročníku olympiády Mikroregionu Perucko. A kdo soutěžil? Orasice, Počedělice,
Veltěže, Chožov, Koštice, J´elita (družstvo omladiny z Koštic a Panenského Týnce) a Leubsdorf
z Německa. S touto německou obcí má již několik let družbu Mikroregion Perucko – letos
reprezentovala při olympiádě velice známá německá kapela Fanfarenzug Schellenberg, která v 10
hodin zahájila den hudebním budíčkem - pochodem po vsi.
Ke kapele se přidávali občané Koštic a všichni společně došli na fotbalové hřiště, kde soutěžní
klání zahájil starosta obce Koštice p. Vlasák. Vskutku unikátní disciplíny - splašený velocipéd,
divoký vozík, člověče - zlob se, hod petangem na cíl a střelba z kuše na ptáka - vymysleli koštičtí
pořadatelé a pomůcky dle vlastních návrhů zkonstruoval místní všeuměl pan Antonín Jaroš.
Po obědě diváci i s kapelou došli k soše Letnice, kde se konal malý koncert, který mužstva
navnadil na další, tentokrát vskutku náročné a krkolomné vodní soutěže: kuželky na vodě, souboj
titánů, visutá lávka přes vodu a mužstvo v přechodu. Tady si všichni soutěžící sáhli až na dno

svých sil a soutěže řádně zamíchaly pořadím. Poslední disciplína štafetová dráha proběhla na
fotbalovém hřišti.
Rozhodčí měli jasno - první místo (s velkým náskokem) obsadily domácí Koštice, druhé Orasice a
třetí J´elita (druhé mužstvo Koštic). Po odekorování a odměně vítězů opět zahrála kapela z
Německa, následovala hudba k poslechu i tanci, malý ohňostroj a letní kino.
Obec Koštice jako hostitel nezklamala - soutěžící byli velmi spokojeni s organizací i atmosférou
soutěže.
A kdo nás reprezentoval ve vítězném družstvu? Zdeněk Karfík, Radek Vaněk, Marek Vykročil,
Miroslav Majar a Kamila Soukupová. Na třetím místě potom koštickou část reprezentovali David
Jaroš a Gábina Kávová.
Děkujeme za reprezentaci obce!
Poděkování patří také všem ostatním, kteří akci pomohli zajistit – pekli koláče pro ,
vymýšleli soutěže, stali se rozhodčími…!
Kuličkyáda
Šestý ročník Kuličkyády v Košticích proběhl v neděli 11. srpna na koštickém ostrově. Dopoledne v
10 hodin začal turnaj juniorů - zacvrnkat si přišly děti všech věkových kategorií, některé chtěly hru
jen okouknout, ale nakonec si zahráli všiichni. Po urputném boji zvítězil sedmiletý Marc Thiebaut z
Koštic. Po obědě začal turnaj dospělých, kterého se kromě místních zúčastnili i nejlepší hráči
republiky včetně mistra světa z roku 2011 - Pavla Zoufalého. Po několikahodinovém boji nakonec
zvítězil Jakub Fuss z Prahy, z místních se tradičně nejlépe umístila Zdeňka Formánková, ta
dohrála na 9. místě. Přitom tato hráčka začínala právě na koštické kuličkyádě, dnes je na 32.
místě národního žebříčku.
Nepřehlédněte
 V obci se objevilo několik vandalských činů zaměřených na majetek starších spoluobčanů.
Buďme všímaví a postavme se proti těmto činům! To, co se může zdát „vtipné“ mladému
člověku, je pro staršího velikým problémem, který se mu jen těžko řeší.
 V sobotu 31. srpna se uskuteční ve Vojnicích Rybářské závody 2013. Od 17 do 19 hodin
jsou postupně závody dětí a dospělých, od 19 hodin hraje kapela pana Josefa Gunara. A
jaký bude doprovodný program?
Budete se moci seznámit s věštkyní – kartářkou, která zájemcům ve svém stanu prozradí
zajímavosti z jejich života. Občerstvení (také již tradiční grilované makrely) zajištěno.
Srdečně Vás zveme!
 Zájemci o kominické služby se hlásí u paní Zelinkové do 10.září. Termín návštěvy kominíka
je v týdnu od 16.září.
 Obecní úřad nabízí zájemcům zájezd na Zahradu Čech 2013 do Litoměřic, který se
uskuteční…..Doprava zdarma, zájemci se hlásí na obecním úřadě.
 Ve čtvrtek 29.8. v 17 hodin na sále KD v Košticích je první schůzka malých mažoretek. Za
cca14 dní mají naše mažoretky vystoupení v Libochovicích.
 Zumbičky se sejdou v neděli 8.9. v 17 hodin na sále KD Koštice. Od 18 hodin bude cvičení
dospělých (cena 50 Kč).
 Zájemci o pravidelné hraní stolního tenisu kontaktují pana Burdycha.

Tajemství domů v Košticích - dům č.1
Je trapné tak začínat, ale dům č.1 v Košticích neexistuje! Byl zbourán 27.10.1981, jak si
zaznamenala do kalendáře paní Marie Hellerová. Přesto si historie tohoto domu a jeho obyvatelé

zaslouží vzpomínku, pro dnešní vzhled obce byli jeho obyvatelé snad vůbec nejdůležitější z celých
Koštic.
Dům č.1, v kronikách zvaný hospoda dolejší, ve 20. století pak Vaňkovna, stál na dolní návsi mezi
školou a domem č.73 ( dnes majetek pí Pášové).
První písemná zmínka pochází z r. 1597, kdy tento dům tehdejší vlastník Matěj Novák prodal
Matěji Kleknerovi. Poté jsou vlastnické vztahy dle nám známých údajů značně nejasné a sporné.
Od roku 1603 je uveden jako majitel Filip Vagner, 1610 ji koupil Adam Franc řečený Starý Šafář,
krčmu však provozovali v letech 1610-1618 Jan Krčmář - Dolejší s Martinem Čejkou. V letech
1613-1618 ji vlastnil Šebestián Mazanec, který ji údajně koupil od Matěje Kleknera (což však
odporuje údaji, že majitelem byl od r.1610 Adam Franc). Dále se v kronikách uvádí, že hospodu
koupil v roce 1618 Matěj Čejka a současně r.1618 Jan Krčmář - Dolejší koupil hospodu od
kuchaře Jiříka Librcajta za 100 kop. Od roku 1600 do roku 1618 jsou tedy vlastnické údaje značně
zmatené a je možné, že šlo o přechody nájmu na různé osoby. Po Šebestiánu Mazancovi se
střídali Jan Bečevský, Tobiáš Porš, Jiří Kalda (není známo, zda šlo o majitele či nájemce)
1663 Mates Hayde či Hejda (byl r. 1713 rychtářem)
1675 Jakub Moler
1681 Jindřich Slutinský koupil 1.11.1693 za 48 kop (patrně byl do toho data v nájmu)
1694 koupil Jan Jiří Engel, vlastnil do r. 1717
1713 Antonín Hittig, 1718 koupil za 110 kop (předtím byl zřejmě v nájmu)
1720 Adam Vagner za 150 kop
1734 Antonín Hittig s manželkou Terezií za 300 kop
Údaje z let 1713 až 1734 jsou opět poněkud nejasné a jde v podstatě o dohady, zda šlo o
vlastnictví či nájem. V roce 1729 dle církevní kroniky nechal Antonín Hittig s manželkou Terezií
postavit sochu sv.Jana Nepomuckého na dolní návsi. Zařídil si tak krásný výhled.
Ale to nebyla poslední bohulibá akce rodiny Hittigovy. Antonín s manželkou se nejvíce přičinili o
vystavění kostela sv.Antonína Paduánského v Košticích. 10.6.1750 byl položen základní kámen,
posvěcen byl kostel 13.6.1751 za přítomnosti augustiniána Kajetána Fuxe, převora kláštera,
příbuzného Antonína Hittiga. V letech 1723, 1729 a 1751 byl Antonín Hittig koštickým rychtářem. A
letos je to přesně 300 let, kdy se v domě č.1 usadil!
Roku 1756 se oženil Šimon Buml, měšťan bílinský, s Marií Alžbětou, dcerou Hittigů a převzal
hospodu za 300 kop. Zřejmě ovdověl, protože v r.1770 je uvedena v knihách jako jeho manželka
Alžběta roz. Podaná. Roku 1791 koupil od otce hospodu za 342 kop Josef Buml. Štefan Buml byl
koštickým rychtářem v letech 1767,1768,1770,1772,1786. Josef Buml byl rychtářem r.1798. Rod
Bumlů je na hospodě do roku 1895, kdy jsou krátce majiteli Bedřich a Marie Grafovi, do roku 1908
manželé Alois a Anna Lukášovi. Od roku 1908 vlastní dům č.1 s velikým hospodářstvím rodina
Vaňkova. Majitel však nebyl dobrým hospodářem, rád se napil a poveselil. Proto byla rodina v 30.
letech 20. století nucena přední, hlavní část statku prodat rodině Silných, kteří ve 20. letech získali
zbytkový statek („dvůr“) po pozemkové reformě, kdy byl dvůr zabaven rodině Lobkoviců. Majitelé
dvora dům č.1 používali pro bydlení tzv.deputátníků (těch nejchudších zemědělských dělníků). Po
roce 1948 statek zabavilo JZD a používalo ho rovněž pro bydlení zaměstatnců družstva (kočí pan
Skůra, pan Kubeš st. atd).
Rodině Vaňků ze statku č.1 zůstal jen zadní trakt, dnešní dům č.92, který potomci Vaňkových
prodali po roce 2000 Cibulkovým.

V padesátých letech dům stále chátral bez jakéhokoli udržování. Dle vyprávění tehdejšího
předsedy MNV pana Mrňáka v něm v 70. létech 20. století chtěla obec s družstvem zřídit jakési
zemědělské muzeum. Přivolaný statik však byl zděšen stavem domu a nařídil jeho demolici. Jeho
zbouráním však nastal další problém - budova školy se začala bez patřičné opory posouvat. Proto
byla opěrná zeď zpevněna desítkami kubíků betonu.
A to je konec historie domu č.1, kde žili budovatelé našich největších památek v obci – rodina
Hittigova. Jistě by dnes měli radost z dnešní snahy Vožekova sdružení a obce zachránit kostel sv.
Antonína a vzkřísit jeho někdejší slávu a krásu.
Zdroje: Koštice, Želevice, Vojnice - František Štědrý 1928, Katastr nemovitostí, Marie Čeňková
(roz. Polívková), pan Mrňák, Státní archiv Litoměřice – digitální církevní matriky

Nejbližší akce:
31.8. 2013
Rybářské závody (+ taneční zábava a věštění)
28.9.2013
Posvícení v Želevicích
4.10.2013
Noční pochod pod Házmburk
11.10.2013
Setkání důchodců

Vojnice

17 hodin

Kontakty:
ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 695 340, 602 680 130, www.mesta.obce.cz/kostice

