Koštický zpravodaj č.9/2015

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

Vážení občané!
Dostáváte do rukou další číslo Koštického zpravodaje, které mapuje dění v našich obcích. Pokud
máte nějaký nápad, jak žití vylepšit, ozvěte se J!
Společenská kronika
V měsíci září významné životní jubileum oslavují:
paní Věra Cibulková – 89 let
paní Milena Kelichová – 65 let
paní Marie Klokočníková – 91 let
pan Josef Zelinka – 65 let
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřel pan Václav Heller ve věku nedožitých 78 let.
Čest jeho památce!

Nepřehlédněte.
 Ve Vojnicích byl nově upraven prostor u rybníka a opraven rozvaděč a veřejné osvětlení.
Jednou z velkých investičních akcí je celková rekonstrukce veřejného osvětlení (tedy
výměna sloupů a svítidel), protože je to ale akce dosahující k miliónu korun, snažíme se na
ni získat finanční podporu.
 V sobotu 19. 9. 2015 se uskutečnil pro zájemce výlet do německého Leubsdorfu. Akce to
byla mimořádně povedená. Němečtí přátelé nám ukázali svoji obec, modely mašinek a
starých aut, děti soutěžily a vše provázely chutné speciality místních hospodyněk. Akce se
uskutečnila v rámci akcí Mikroregionu Perucko.
 V neděli 27. 9. 2015 se v Želevicích sešli lidé při Svatováclavském posvícení. Bylo
chladné počasí, a tak se návštěvníci museli dobře obléci J! Děti měly připravený zajímavý
program – klauna s cvičenými pejsky a honbu za pokladem, odpoledne hrála kapela Náhoda
a zájemci si mohli prohlédnout v tzv. galerii na plotě zajímavé fotografie vztahující se
k Želevicím (ty připravila rodina Landova, Kovaříkova a Suchých – děkujeme!). O
občerstvení se již tradičně postarala želevická hospůdka.
 V pátek 16. 10. 2015 se uskuteční již tradiční setkání důchodců – tentokrát se zajímavým
programem. Zájemce prosíme o přihlášení se do 12. 10. 2015 na Obecním úřadě
v Košticích (stačí i telefonicky 415 693 021).
 Městský úřad Louny o z n a m u j e, že dne 26. 09. 2015 se uskuteční další tzv. úřední
sobota v době od 8.00 do 12.00 h pro následující agendy umístěné v budově čp. 2379 Pod
Nemocnicí, Louny: občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registr vozidel,
evidence obyvatel, ověřování, czechpoint (recepce), pokladna.Termíny dalších úředních
sobot vždy v době od 8.00 do 12.00 h pro výše uvedené agendy: 31.10.2015, 28.11.2015 a
12.12.2015.

Přehled nejbližších akcí:
Pátek 2. 10. 2015
Noční pochod pod Házmburk
Koštice
Pátek 16. 10. 2015 Setkání důchodců
Úterý 27. 10. 2015 Pálení vatry
Neděle 1. 11. 2015 Dušičková slavnost
Sobota 14. 11. 2015 Den se zeleninou

20 hod

Obecní úřad

15 hod
sál KD Koštice
18 hod
Na Vinci
17 hod
kostel Koštice
bude upřesněno na plakátech

Kontakty: ou-kostice@obeckostice.cz, tel.: 415 693 541, www.mesta.obce.cz/kostice
Tajemství domů - kovárna č.p. 23
Kovářství bylo typicky vesnickým řemeslem. Činnost kovářů byla omezována cechovními
pravidly, která určovala, že vesničtí kováři nesměli se svým zbožím na městské trhy. Kováři
vyráběli drobnosti pro hospodáře, především hřebíky, skoby, háky, kromě toho opravovali
zemědělské náčiní. Hlavní činností bylo podkování koní a výroba podkov. Koním se musely
podkovy třikrát až čtyřikrát ročně měnit, po třicetileté válce kováře tato činnost z valné většiny
živila. Proto se kovárny zachovaly hlavně tam, kde se choval dostatek koní. Kováři se často
zabývali také trháním zubů.
Kovárny stávaly většinou na návsi, ovšem stranou od ostatních domů, aby jiskra nepřelétla a
nezapálila sousedy. Tak tomu bylo i v Košticích.
První zmínka o kovárně je z r.1597, do toho roku zde žil kovář Valenta. Vdova po
něm Kateřina kovárnu prodala r.1597 kováři Janu ze Schmiedebergu. Jan byl r.1613 a r.1618
obecním konšelem. R.1602 koupil dům Petr Svoboda za 90 kop, kovářské řemeslo však asi
neprovozoval. Dům vlastnil do r.1619. Místním kovářem byl dále v období 1618 – 1622 kovář Jan
ze Schmiedebergu, v r.1622 konšel. Svobodové zřejmě vlastnili dům po další generace, protože
r.1691 patřil Petru Svobodovi, asi vnukovi či pravnukovi.
17.4.1680 se narodila Zuzana, dcera kováře (psáno Kováře, řemeslo=příjmení) Jana a jeho
ženy Kateřiny. V r.1684 je v matrice uveden Mates Galden, faber (lat. kovář, ale i tesař), žil v
čp.19 s manželkou Evou. Pravděpodobně se ale živil jako tesař. Při morové epidemii zřejmě
kovárna zpustla. Poté v čp.23 asi působila kovářská rodina Harnischů, protože 7.6.1735 se tu
narodil Jakub, syn Matouše Jošta a kovářské dcery Marie Harnischové. 1.5.1746 zemřel
kovář Ondřej (Andreas) Render ve věku 39 let. S manželkou Annou Marií Erlichovou měli
dceru Annu Terezii (24.3.1743), která se v kovárně narodila, museli tu tedy působit nejméně od
r.1743. 28.1.1743 zemřela ve věku 9 měsíců jejich dcera Marie Alžběta. Vdova Anna Marie dům
vlastní do r.1747 a r.1748 se vdala za kováře Josefa Harnische. Měli
děti Apolonii (23.12.1749), Josefa (19.9.1752), Annu Marii (13.8.1755, brzy zemřela) a Annu
Marii(3.5.1759). Pak jsou zápisy poněkud záhadné. V r.1752 kovárnu vlastnil kovář Tomáš
Martin, v r.1757 se vdala Kateřina, dcera koštického kováře Jana Šutta za Josefa Jašta z Lužic.
14.6.1772 se narodil kováři Martinu Roilovi s manželkou Alžbětou syn Jan. Vdova Alžběta se ve
věku 53 let vdává 20.2.1792 za Tomáše Šlika (57 let) od Kutné Hory. R. 1774 koupil Vojtěch
Koch s manželkou Alžbětou kovárnu od vrchnosti za 260 zl., jeho syn Václav Koch tu působil v
letech 1781-1792. 7.2.1792 se Václav oženil s Rozálií,dcerou Václava Zinke z č.p.14. Václavovou
druhou ženou byla Kateřina Gärberová, dcera šafáře Josefa Gärbera a jeho
ženy Alžběty. Svatbu měli 1.9.1801, ženichovi bylo 35 let a nevěstě 25 let. Dcera Barbora (1807)
z manželství s Rozálií se vdala 31.8.1830 za Bernarda Roila, kováře z Volenic. Další
dcera Anna zdědila kovárnu jako nezletilá v r.1814, vdala se za mistra kováře Antonína
Hermana. Měli syny Václava, Antonína a dcery Terezii a Annu. Antonín působil jako obuvnický
tovaryš, zemřel 8.9.1865 ve věku 24 let Dožil se narození syna Václava (ten ale zemřel 9.1.1865
ve věku 9 měsíců). Terezie měla nemanželského syna Ferdinanda, který zemřel jako tříměsíční
9.3.1860. Anna Hermanová se vdala za Václava Zůnu. 25.1.1854 zemřela půlroční Marie,
31.1.1866 se narodila Anna Marie, děti mistra kovářského Václava Hermana a Anny
Helcerové (Hulcerové) z Peruce. V roce 1867 Hermanovi prodali kovárnu Janu Pokornému s
manželkou Annou Kuželovou z Vojnic. Ti měli děti Marii (24.3.1876, brzy po narození zemřela)
aVáclava (28.8.1880-11.8.1896). V r.1887 Anna Pokorná ovdověla. Živnost si pronajal kovářský

mistr Jan Křivánek s manželkouAnnou Liškovou, 18.4.1888 se jim narodil syn František, brzy
zemřel. Anna Pokorná si vzala r.1903 Františka Hrdličku, syna kováře z Přestavlk. Jeho
sestra Anna Hrdličková, dcera kováře, se provdala za dělníka Františka Müllera z čp.23.
8.9.1891 se jim narodil synFerdinand.
V Košticích byli v té době další kováři: r.1860 dům čp.16 vlastnil kovář Martin
Jeřábek s manželkou Marií. V r.1876 dům čp.16 koupil kovář Alois Lukáš s manželkou Annou,
dcerou Františka Holuba. Od r.1895 jsou majiteli čp.16 Rudolf a Barbora Šlechtovi. Rudolfbyl
kovář původem z Kmětinevsi. V r.1899 žil v domě čp.73 kovář Josef Harapat, ale ten působil
pravděpodobně ve mlýně.
V r.1903 František Hrdlička zemřel a živnost převzala jeho žena Anna. Prodala ji
manželům Antonínu a Marii Chloubovým. Už r.1906 Marie Chloubová ovdověla, v r.1907
prodává dům Františku a Josefě Václavovým, ale ti ji takřka ihned prodali kováři Josefu
Šimoníčkovi s manželkou Annou. Jejich syn Josef padl v 1.SV ve věku 19 let. Dcera Marie
Šimoníčková dům pronajala, dle soupisu sčítání obyvatel v r.1921 v domě bydlí: Novák Václav z
Čeradic, ženatý, 15. 1. 1893, mistr kovářský
Králová Marie, svobodná, 2. 9. 1887, hospodyně
Později bylo v domě povoznictví. Současnými majiteli jsou manželé Jozovi.
Irena Hellerová, září
2015

