Koštický zpravodaj č.3/2016

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – březen 2016

Vážení občané!
Velikonoční svátky jsou za námi, hospodyňky umyly okna a zametly před domy, otepluje se, stále
více jsou vidět lidé na zahrádkách a polích, po celý den je slyšet zpěv ptáků…
Prostě jaro je tady J!

Společenská kronika
V měsíci březnu významné životní jubileum oslavují:
pan Václav Kasper – 70 let
paní Zdeňka Klonfarová – 77 let
paní Anna Kubešová – 75 let
paní Darina Osvaldová – 60 let
pan Jiří Valina – 65 let
Blahopřejeme!

Nepřehlédněte.
 V poslední době se objevují v okolí Koštic černé skládky – zejména směrem na
Libčeves a na Vinci. Prosíme všechny občany, aby využívali sběrného dvora a
neodváželi odpad do přírody!
 Dalším nešvarem, který se objevuje, je vyřezávání stromů zejména podél potoka a ve
větrolamech. Upozorňujeme, že všechny stromy se nacházejí na pozemcích vlastníků
a není možné bez jejich souhlasu stromy likvidovat!
 Občané Vojniček podepsali petici, ve které se obracejí proti hospodařícím zemědělcům a
upozorňují na vznikající nepořádek na silnicích v obci. Připomínky byly se zemědělci
projednány a připravují se opatření jak znečištění silnic minimalizovat.
 V neděli 6. března 2016 se uskutečnil v Košticích již tradiční Dětský karneval. Pro děti
převlečené do různých masek byl připraven dvouhodinový program, ve kterém tančily,
soutěžily a společně dováděly. Program připravily členky VOŽEKOVO sdružení paní
Karfíková a Skalská, finančně akci podpořila Obec Koštice.

 Velikonoční výtvarná dílna se tentokrát realizovala týden před Velikonocemi – v sobotu 19.
3. 2016. Účastníci vyráběli pod vedením paní Hany Hoblíkové různé velikonoční dekorace,
zdobili vajíčka a perníky.
 V sobotu 26. března 2016 v rámci akce Ukliďme svět členové Mysliveckého sdružení
uklidili okolí našich obcí od nepořádku a menších černých skládek. Moc jim za to
děkujeme!
 Akce pro děti s názvem Noc s Andersenem se uskuteční v pátek 8. dubna 2016 v knihovně
na Obecním úřadě v Košticích. Sraz účastníků v 19 hodin, nutností je mít vhodné věci na
přespání (spacák, karimatka, deka…).
Tajemství domů - č. p. 65 (pokračování z minulého čísla)
Jak je v minulém Zpravodaji popsáno, r. 1870 se majitelem stal Josef Bruna, majitel
kořalečního obchodu. R. 1874 se oženil s Marií Kotě.
V r. 1891 koupil obchod Antonín Sochor, obchodník z Telec, s manželkou Marií Rulfovou z
Klapého. Narodily se jim děti: Beata Marie (26. 5. 1891), Arnold František (10. 4. 1893), Marie
Terezie (11. 6. 1894), František (15. 1. 1896), Emilie Anna (28. 5. 1897), Karel Kamil (24. 8.
1899 – 7. 12. 1899).
V r. 1904 obchod koupil majitel mnoha koštických nemovitostí, František Lukáš s
manželkouMarií.
Po 1. světové válce, kde jim padl jediný syn, prodali obchod v r. 1918 Marii Krátké, obchodnici
z Opočna, a jejímu muži Antonínovi. Jejich dcera Anna se provdala r. 1920 za Antonína
Lahovskéhoa převzali obchod.
Soupis sčítání lidu z r. 1921 sděluje o obyvatelích toto:
Lahovský Antonín, 28. 5. 1893, obchod koloniální a železářství, spolumajitel
Lahovská Anna, 1. 1. 1897, manželka, pomáhá v obchodě, vede domácnost, majitelka
Krátký Antonín, otec majitelky, 13. 6. 1861, výminkář
Krátká Marie, matka majitelky, 20. 11. 1871, obchodnice v Opočně
Marie Krátká byla nevlastní matkou Anny, které její vlastní maminka zemřela brzy po narození.
Otec se znovu oženil a Anna získala nevlastního bratra a sestru. Rodina Krátkých pocházela z
Ročova. Nevlastní sestra Kamila odjela do Ameriky, kde zůstala. Kontakt mezi nevlastními
sourozenci byl později přerušen.
Lahovských měli dcery Helenu, Hanu a Martu. Dcera Helena se provdala za
obchodníka Josef Bassova. V č. p. 65 se Bassovovým narodily dcery - Helena v roce
1953, Marta v roce 1955. Obchod byl po Únoru znárodněn, na pozemku bývalého č. p. 45 byla
zřízena prodejna Jednoty (dnes Formánkovo železářství), kde manželé Bassovovi prodávali od
roku 1968 do r. 1987. Prodejna se budovala v letech 1967-1968, pro Jednotu ji postavil Okresní
stavební podnik Žatec. Dcera Bassovových Marta si pamatuje, že se z oken pokoje v č.p. 65 dívali
na sovětské tanky, které si spletly cestu a jely směrem dolů na Skala. Bassovovi bydleli po
rekonstrukci (trvala velice krátkou dobu, nějaké 2 měsíce) domu v č. p. 65. Dříve tam bylo moc
málo místa, v obýváku sklad, na dvoře přístřešek opět se zbožím, a tak konečně měli hodně místa
a Marta se sestrou Helenou svůj pokoj. Rodiče Lahovských bydleli v bývalé hospodě Křivanových
u nádraží. Přestěhovali se tam dobrovolně v roce 1952. Přenechali dům č. p. 65 dceři se zeťem,
kteří tam prodávali. Místa u Křivanů bylo velmi málo.
U Křivanů měl děda Lahovský prodejnu se stavebninami. Mohlo to být do začátku 60. let.
Lahovských tam žili asi 10 let. Nu a nakonec Lahovských ještě potom bydleli u Zajíčků v dolní
části budovy č. p. 44 do roku 1965, to pan Lahovský umřel a babička Lahovská se přestěhovala v
roce 1968 k mladým do čísla 65. Od konce 80. let prodávali Bassovovi v nové samoobsluze
Jednoty na místě bývalé Zajíčkovy hospody. V lednu 1987 se převáželo zboží z Jednoty do nově
vybudované samoobsluhy. Tam už byla paní Bassovová jen na výpomoc, pan Bassov tam ještě
pracoval do roku 1990. Pracovala tam též paní Najmanová a i starší dcera Bassovových Helena.
Dnešní majitelé jsou Tomáš a Markéta Formánkovi.

Irena Hellerová
Přehled nejbližších akcí:
duben
Noc s Andersenem (bude upřesněno)
30. dubna
Pálení čarodějnic
30.4. nebo 1.5. Vítání ptačího zpěvu
7. května
Závody Mladých hasičů SDH Koštice O pohár starosty obce
7. května
Uctění památky padlých
8. května
Vítání občánků + Den matek
21. května
Želevická stopa
29. května
Dětský den
Kontakty: ou-kostice@obeckostice.cz, tel.: 415 693 541, www.mesta.obce.cz/kostice

