Koštický zpravodaj č.5/2017

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – květen 2017
Vážení občané!
Dostává se Vám do rukou další číslo Zpravodaje. Jeho součástí je také program pouti s jízdním
řádem výletního vláčku a leták na zajištění lepší informovanosti občanů
obce.
Společenská kronika
V měsíci květnu významné životní jubileum oslavili:
paní Olga Svobodová – 89 let
paní Jiřina Srbová – 87 let
paní Zdeňka Borlová – 65 let
pan Felix Kučera – 80 let
pan Josef Kredba – 80 let
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřel pan Petr Zakrzewski. Čest jeho památce!
Nepřehlédněte
·
Spanilá jízda historických hasičských vozidel – IX. propagační jízda SH ČMS
(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) Vás zve na setkání dne 28. 5. 2017 v 17 00
k hasičárně. Součástí slavnostního programu bude předání dopravního automobilu Fiat
Ducato jednotce SDH Koštice.
·
Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov má letos poprvé i své jarní kolo.
Nepoškozené oblečení, obuv, nádobí, bytový textil či hračky můžete přinést ve čtvrtek 1.
6. od 18 do 19 hodin nebo v neděli 4. 6. od 9 do 10 hodin do KD Koštice.
·
Zveme všechny začínající i pokročilé vodáky (kanoisty i raftaře) k letošnímu splutí
horního toku Ohře. Začátek trasy bude v Chebu, přespávat budeme v Kynšperku v kempu
U Piráta. Termín letošní vody je tradičně týden před poutí, tzn. 9. - 11. 6. Další informace
dohodneme na schůzce ve čtvrtek 1. 6. v 19:00 na zahrádce restaurace Kulturní dům v
Košticích.
·
Den dětí se uskuteční v neděli 4. června 2017 od 15 hodin na ostrově u Ohře –
tentokrát prožijeme odpoledne ve společnosti pirátů J!
Prosíme dobrovolníky o pomoc při zajištění soutěží pro děti – děkujeme!
Myslivecký kroužek
Vzhledem ke značnému minuloročnímu zájmu školou povinné mládeže o život v přírodě a o
některé části myslivosti zvláště, dohodli se Koštičtí myslivci, že umožní mládeži se s mysliveckou
problematikou více seznámit v mysliveckém kroužku, který by měl být 1x/měsíc – první sobotu od
9.00hod. se srazem v kabinách u hřiště. Garantem kroužku je náš nejmladší myslivec - Bc.Alice
Tomášková.
(tomaskova.alice @gmail.cz; mobil 605473302)
Myslivecké sdružení Žejdlička Koštice, z.s.

MVDr. Josef Štýbr – předseda MS

439 21 Koštice 26, IČ:47790822
Noc kostelů
Letošní ročník celostátní akce Noc kostelů se uskuteční v pátek 9. června 2017 v 17 hodin
v kostele sv. Antonína Paduánského v Košticích. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavu
fotografií Luboše Dvořáka, součástí programu je ohlédnutí za svatbami v kostele. Kostel bude
otevřen do 20 hodin.
Akci připravila paní Hellerová – děkujeme!

Želevická stopa 2017
V sobotu 20. května 2017 přátelé želevické hospůdky připravili další ročník (již čtvrtý) branného
závodu
Želevická stopa. Akce se aktivně zúčastnilo přes 80 soutěžících z řad dětí i dospělých. Je
potěšující, že se z této akce stala již želevická tradice.
Po soutěži mohli zájemci posedět při poslechu hudby. Vše bylo pro závodníky i návštěvníky akce
perfektně připraveno, za což patří organizátorům i jejich pomocníkům velké poděkování!

Přehled nejbližších akcí:
4. června
Den dětí – Pirátský ostrov
9. června
Noc kostelů
9. – 11. června
sjíždění Ohře
17. - 18. června
Koštická pouť
plakátech
15. července
tradiční pouť Vojničky

15 hodin ostrov u Ohře
17 – 20 hod kostel - Koštice
bude upřesněno
program v příloze a na
bude upřesněno

Informovanost v obci
Obec Koštice zakoupila na základě častých stížností občanů, že neslyšeli hlášení rozhlasu o
oznámení nějaké skutečnosti, program, který umožní zasílat informace na konkrétní telefonní čísla
či mailové adresy. Na jedné stránce tohoto zpravodaje najdete bližší podrobnosti. Zároveň si
můžete zvolit, které informace jsou pro vás zajímavé a které chcete od obce dostávat. Stačí
vyplnit přiložený formulář a odstřihnutý sloupec stránky odevzdat na obci. Informace jsou pro
občany zdarma.
PIRÁTSKÝ OSTROV
OSLAVA DĚTSKÉHO DNE
neděle 4. června 2017
ostrov u Ohře
Program:
15.00
zahájení
15.00 – 16.00 soutěže pirátů
16.00
hledání pokladu
15.30 – 17.00 jízda na koni
Každý pirát v masce dostane po skončení soutěží zvláštní odměnu J!

Dobrovolníci k zajištění jednotlivých soutěží mají sraz v 14.30 na lávce u ostrova.
Prosíme, přijďte nám pomoci, ať mají děti dostatek soutěží J!
Děkujeme!

Tajemství domů - Želevice č. 5
Živnost patřila ke Košticím. Nejstarším známým majitelem byl již r. 1448 Matěj Vacek. Tento
dům je nejstarší z domů Košticka, aspoň podle data písemné zmínky.
Vackům zřejmě usedlost patřila neustále, neboť v letech 1597 – 1618 tu byl opět muž
jménem Matěj Vacek. Ovšem nemusel to být někdo z rodiny, ale majitel se jmenoval tzv. po
střeše. R. 1654 je majitelem Martin Vágner z Rychnova. R. 1681 jednolánový statek přebírá za
250 kop Adam Vágner, komorník z koštického panství, s manželkou Magdalenou (28.5.1698 se
jim narodil syn Jan František). R. 1694 na statku hospodaří Matěj Vagner, r. 1732 Jakub
Vágner s manželkou Annou Roháčovou, po něm Josef Vagner. Ten měl s první
manželkou Kateřinou syna Kryštofa( 15.3.1735), s druhou
ženou Marií dceru Kateřinu (18.8.1737).
Dne 9.8.1742 se narodila Anna Marie, nemanželská dcera Kateřiny Vágnerové. Čí byla
Kateřina dcera, to nevíme, je však pravděpodobné, že Matěje Vágnera.
9.9.1773 se narodil Josef, syn šafáře z č.5 Josefa Kafky a jeho ženy Kateřiny. Jak je vidět,
usedlost byla tak veliká, že k obhospodařování polí byl potřeba šafář jako šéf námezdních dělníků.
17.1.1778 se oženil Antonín Karfík, syn Václava Karfíka z Koštic s Annou
Marií, dcerou Jakuba a Anny Vágnerových.
21.7.1778 se narodil Jakub, 21.5.1780 se narodila Anna, děti Jakuba Vágnera a jeho první
ženy Rozálie. Už 8.2.1784 se narodila Marie Rozálie, dcera Jakuba Vágnera a jeho druhé
ženy Františky. Zemřelé děti Jakuba Vágnera (syn Jakuba a Anny Roháčové) a jeho druhé
ženy Františky, dcery Jana a Poleziny Bauerových ze
Lkáně: 28.3.1791 Veronika, 7.3.1798 Kateřina ve věku 17 týdnů, 8.4.1801 Rozálie (1 rok),
24.11.1803 Antonín 6.12.1796 -7 let, 28.12.1805 Barbora 8 let, 23.8.1808 Josef 17 let,
5.11.1797 se narodila Kateřina, dcera Jakuba a Františky, dále měli dceru Františku (4.5.1793),
Johanu, Marii Annu, syna Jana.
Dne 19.6.1796 byli oddáni Jan Graf, syn Martina Grafa z Veltěž, a Anna Vagnerová,
dcera Jakuba Vagnera z prvního manželství s Rozálií.
13.10.1800 zemřel František, syn Jana Grafa z Veltěž a Anny Vagnerové, ve věku 11 týdnů.
10.3.1801 zemřela i Anna, manželka Jana Grafa, ve věku pouhých 23 let.
3.6.1806 se vdala Johana (5.1.1794), dcera Jakuba Vágnera a Františky Bauerové ze
Lkáně, za Jana Bažanta z Klapého.
22.11.1808 se vdala Marie Anna, dcera Jakuba a Františky, za Josefa Kučeru ze Židovic. 27.3
1811 zemřela jejich dcera Marie Anna, bylo ji pouhých 9 dní.
21.1.1817 se vdala Františka dcera Jakuba Vágnera a Františky, za Josefa Racka z Radonic.
Od r. 1816 jsou majiteli Jan Vagner, syn Jakuba a Františky, s manželkou Kateřinou
Rackovou z Radovesic. 24.4.1825 se narodila jejich dcera Johana, bohužel zemřela už 1.3.1829.
19.2.1838 se oženil Václav Graf (24 let), syn Matěje Grafa z Dobroměřic a jeho ženy Kateřiny
Huškové, s Marií Vagnerovou (20 let), dcerou Jana Vágnera a Kateřiny Rackové. Od r. 1844 jsou
majiteli domu.
4.10.1845* mrtvě nar. Graf, jejich syn, 20.5.1842 + jejich dcera Anna ve věku 11 týdnů. 17.4.1873
zemřel ve věku 21 let Antonín Graf. V roce 1873 zemřela též dvanáctiletá Terezie Grafová.
Dne 17.7.1869 se narodila nemanželská dcera Marie Gráfové (+1873), dcery Václava a Marie.
Otcovství uznal Antonín Kartes z Hnojnic. Vzali se 28.2.1870 v Libčevsi. R. 1881 byl

majitelem Bedřich Graf, hostinský, a jeho žena Marie z Klapého (svatba 12.8.1883). Den před
svatbou se narodil jejich syn Václav.
Děti Julie Dorota (4.7.1885-25.7.1885), Marie (8.4.1890)- provdala se za Rudolfa Zajíčka z
Koštic čp.44, Anna (12.1.1888), Josef(25.3.1892).
27.12.1909 se oženil Václav Graf (11.8.1883, syn Bedřicha Grafa) s Marií
Volákovou (10.12.1884) z Klapého.
Sčítání lidu 1921 nám ukazuje obyvatele domu takto:
Václav Graf, 11.8.1883, hospodář,
Gráfová Marie, 10.12.1884, vede domácnost
Václav (18.4.1910), Marie (18.4.1913), Marta (17.11.1914), nezletilé děti
Seifert Antonín, čeledín
Krejčíková Růžena, Kučera Antonie – děvečky a služebné
Statek byl majitelům po Únoru 1948 zabaven, museli se odstěhovat. Po restitucích se jim majetek
navrátil
a statek stále patří rodině.
Irena Hellerová

