Koštický zpravodaj č. 9/2017

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – září 2017
Vážení občané!
Ve dnech 20. – 21. října proběhnou v České republice volby do Poslanecké sněmovny ČR. Každý
volič má právo jít k volbám a podpořit stranu, která se mu svým programem nejvíce zamlouvá.
Volební okrsky budou jako vždy v salónku KD Koštice a v bývalé škole ve Vojničkách.
Společenská kronika
V měsíci září významné životní jubileum oslavili:
paní Věra Cibulková – 91 let
paní Venuše Štěpánová – 75 let
paní Alena Skalická – 75 let
paní Marie Klokočníková – 93 let
pan Václav Týc – 70 let
Blahopřejeme!
Oslavy 120. výročí vzniku SDH Koštice
V sobotu 9. září 2017 členové SDH Koštice připravili oslavy 120. výročí vzniku hasičů v obci.
Součástí programu byl slavnostní průvod obcí, výstava hasičské techniky, výstava dokumentů
hasičského sboru, soutěž dětí v útoku, vše vyvrcholilo v\stoupením baviče Izera a večerní taneční
zábavou, kterou obzvláštnil svojí ohnivou show Tomáš Kršně.

Nepřehlédněte
·
V sobotu 30. října 2017 se uskuteční posvícení v Želevicích. Program je zveřejněn na
plakátech. Součástí programu je i výstava fotografií týkajících se Želevic.
·
Divadlo dětí – děti, které se chtějí stát herci, přijdou v úterý 3. října 2017 v 17 hodin na
sál KD Koštice, kde získají informace o připravovaném divadle. Budeme hrát pohádku
Láska rohatá.
·
Zájemci o setkání důchodců, které se uskuteční v pátek 6. října 2017 od 15 hodin, se
přihlásí na Obecním úřadě v Košticích u paní Mikovcové. Zároveň se domluví o případné
dopravě na akci.
·
V sobotu 7. října 2017 se uskuteční další ročník Nočního pochodu pod Házmburk,
odchod účastníků je ve 20 hod od budovy Obecního úřadu Koštice.
·
Výuková dílna vyřezávání do ovoce či zeleniny, tzv. carving, se uskuteční v neděli 8.
října 2017 od 15 hodin na sále KD Koštice.

Tajemství domů - Vojnice č. 46

Tento dům je sice celkem nový, ale rodopisná data si vyžádali současní majitelé kvůli dceřině
seminární práci - zjištěné údaje předkládám nyní veřejnosti.
R. 1862 vystavěl dům Václav Hejna (pocházel z čp. 25), r. 1891 je majitelkou Františka Hejnová,
vdova po něm.
R. 1894 dům koupil Antonín Vild s manželkou Annou, zedník. Byl to syn Antonína Vilda z čp.
13, koupil domek za 300 rakouských korun.
V r. 1906 byly vystavěny chlévy, r. 1909 přistavěna stodola. Při kopání sklepa se našla stará
kostra. Antonín Vild byl hudebníkem. Od r. 1916 byl ve válce, r. 1917 na ruské frontě. Vrátil se z
války zdráv. Syn František byl r. 1915 odveden, byl na ruské a italské frontě, 4 měsíce byl zajat.
Měl štěstí, vrátil se zdráv a v pořádku.
Od r. 1926 jsou majiteli František Vild a jeho manželka Marie.
A pokud by vás zajímali předci Hejnových, čp. 25 je daleko zajímavější:
Byl to grunt Řehoře Markvana, byl postaven na spáleném místě. R. 1631 Vojnice zcela lehly
popelem, Sasíci je vyplenili, nezůstal ani jeden živý člověk.
Od r. 1690 usedlost vlastní Jiřík Markvan s manželkou Kateřinou. Dům stavěl zedník Tomáš
Kliment ze Siřejovic.
R. 1696 převzal statek syn Řehoř Markvan, drží 64 strychů polí a 12 ¾ provazců luk.
V r. 1702 došlo k výměně mezi Řehořem Markvanem a Jiříkem Paulem z chalupy čp. 5.
Ale už r. 1703 se Jiřík Paul vzdal gruntu pro dluhy. Vrchností, která měla eminentní zájem na
obdělávání polí, byl na grunt dosazen Václav Pavlata -převzal ho za 320 kop 3gr.
Grunt provázela stálá smůla – r. 1714 Pavlata pustil grunt dobrovolně Janu Novákovi. Od toho
grunt r. 1753 dostal syn Václav Novák s manželkou Kateřinou.
Ani ten tu neměl štěstí, velmi brzo zemřel. R. 1758 vdova Kateřina pustila grunt
švagrovi Vítu Novákovi, bratru Václava. Jejich dcera Anna Nováková si r. 1772
vzala Jakuba Hejnu. Jejich mladší dcera Kateřina Hejnová si r. 1790 vzala Josefa Šteifa, ale
brzy pouští statek starší sestře Anně.
Ale už r. 1797 drží ho zase vdova Anna Hejnová, vdaná nyní za Václava Chloubu, prozatímního
hospodáře.
R. 1800 dostal statek od otčíma Chlouby syn Jakub Hejna s manželkou Kateřinou
Hedánkovou. R. 1832 dostal jeho syn Antonín Hejna s manželkou Annou Koulovou z Lenešic.
Jejich syn Václav postavil dům čp. 46 (viz č. 46).
R. 1863 se ujal gruntu Antonínův syn Josef Hejna s manželkou Antonií. On zemřel r. 1866 na
choleru. V knihách dům od r. 1867 drží celý vdova Antonie Hejnová, v ceně 1270 zlatých.
Od ní grunt r. 1870 převzal nejmladší syn Antonín Hejna, pozdější starosta, za jehož úřadování je
stavěna kaple Anděla strážného. Rozdělil stavení na dvě poloviny. Číslo 25 odprodal bez polí a
nový statek, nyní čp. 52, s poli si ponechal.
Tady je hospodářem od r. 1907 syn Václav Hejna (jeho syn viz dále), v letech 1912 - 1922 je
majitelkou vdova po něm Emilie Hejná.
A naposled zajímavost, hrdinský život Václava Hejny z čp. 52 :
Václav Hejna byl synem Václava a Emilie Hejných z Vojnic. Narodil se 3. května 1913 a
vystudoval lounské reálné gymnázium. Po studiích se dal na učitelskou dráhu, kterou začal
v Chabařovicích, dále pokračoval již ženatý v Proboštově u Teplic. Byl aktivním členem místního
Sokola. Ve dnech mnichovské zrady roku 1938 při zabírání našeho pohraničí musel opustit
Proboštov, a se svou ženou a malou dcerkou se přestěhoval do Červeného Kostelce.
Vzápětí nastaly ty nejhorší dny pro celý český národ. Spolu se svými kamarády, převážně
Sokoly a učiteli, založil skupinu s krycím označením S-21-B. Začali spolupracovat s pražským
vedením - s profesorem Vaňkem. Toto ústředí mělo spojení s Anglií a později se podílelo na

přípravě atentátu na Heydricha. Sokolové z Červenokostelecka v čele s učiteli Václavem Hejnou
a Josefem Schejbalem ze Svatoňovicka poskytli pomoc při tragických událostech, které
následovaly po atentátu na Heydricha. Jednalo se především o ukrytí parašutisty Jiřího Potůčka,
posledního člena skupiny Silver A. Jiří Potůček (krycí jméno Tolar) přišel na Bohdašín 18.6.1942.
Byl ukryt na zdejší škole u učitele Satrana, odkud pravidelně vysílal zprávy do Anglie. Gestapo
však vysílání zachytilo a tragické události na sebe nenechaly dlouho čekat. Potůček byl sice tajně
přemístěn na Končiny do Burdychova statku, gestapo však učitele Satrana zatklo, ten nevydržel
výslech a nový úkryt prozradil. Pak už gestapo jelo najisto. Potůčkovi se podařilo utéci, mladý
hospodář Burdych byl ale zastřelen poblíž svého statku. Začalo zatýkání celé skupiny, jména už
byla známá ze Satranova výslechu. Pro Václava Hejnu přišlo gestapo do školy, odkud byl odvezen
na červenokosteleckou stanici k výslechu. S Červeným Kostelcem se rozloučil slovy: „Bůh mi
pomáhej! Buďte sbohem!“ Kruté výslechy, které všichni zatčení museli vytrpět, byly zakončeny
večer 9. července 1942 jejich popravou v Pardubicích na Zámečku.
Irena Hellerová
Přehled nejbližších akcí:
30. září
posvícení v Želevicích
plakátech
6. října
setkání důchodců
7. října
Noční pochod pod Házmburk
Koštice
8. října
vyřezávání z potravin

program je upřesněn na
15 hod
20 hod

sál KD Koštice
od budovy OÚ

15 hod

sál KD Koštice

