
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – leden 2019

Vážení občané,
v letošním roce je pro naše čtenáře připraveno několik příběhů zajímavých žen, které mají nějaký vztah 
k našim obcím. Jednotlivé příběhy vyhledává a zpracovává paní Irena Hellerová – i ona určitě patří 
mezi osobnosti našeho regionu. Třeba se o ní budou za sto let psát podobné medailonky � �!

Společenská kronika      
V měsíci lednu významné životní jubileum oslavují: 
                                                                                  paní Marie Rážová – 77 let

paní Alena Hlavatá – 76 let
paní Jiřina Zajícová – 75 let
paní Zdeňka Smržová – 84 let
paní Růžena Kovaříková – 70 let

                                                          Blahopřejeme! 

Nepřehlédněte
 Zimní termíny otevření sběrného dvora v Košticích – bude otevřeno v těchto dnech: 16. února, 

9. března a 23. března 2019 vždy od 8.30 do 11.30 hod. 
 V sobotu 23.2.2019 od 14 hodin se uskuteční výtvarná dílna  Čepičky pro nedonošená miminka.

Pokud se chcete naučit něco nového a současně chcete pomoci, přijďte se zapojit do projektu Mámy
pro mámy.  Je nutné, aby zájemci zvládli  základní háčkování – tedy krátký a dlouhý sloupek. S
sebou si přineste háček č. 3 nebo 3,5. Akce se uskuteční v knihovně.

 Místní knihovna v Košticích bude 27.2.2019 uzavřena.
 Placení poplatků za domácí odpad (popelnice), psy a za hroby je z technických důvodu posunuto

až od 4. března 2019 v úřední dny na OU Koštice u paní Hoblíkové.
 Schůzka zájemců o cvičení malých dětí se uskuteční ve čtvrtek 7. února od 17 hodin v salonku KD

Koštice.
 Ve druhé polovině března se uskuteční schůzka občanů kvůli výstavbě kanalizace v obci. Termín

i čas budou upřesněny před akcí.

Nejbližší akce:
Čtvrtek 7.2.2019 setkání zájemců o dětské cvičení             17 hodin       salonek KD Koštice
Sobota 23.2.2019 výtvarná dílna Čepičky 14 hodin knihovna Koštice
Neděle 24.2.2019 dětský karneval 14 hodin sál KD Koštice
Sobota 2.3. 2019 Masopust 2019 bude upřesněno na plakátech



Koštické ženy
Paní Antonie Kopšová, provdaná Ortová, pocházela z mlynářské rodiny.  
Původní majitelé koštického mlýna Johnovi prodávají mlýn i přilehlý
dům r. 1882 za 30000 zl. manželům Janu a Anně Ortovým. Ti předtím
prodali svůj mlýn (věno Anny Ortové, roz.Haškové) v Matrovicích u
Mladé Boleslavi Albrechtu Kounicovi, majiteli panství Březno, a
zakoupili mlýn koštický. Měli čtyři děti: Josefa Karla, budoucího majitele
mlýna, Annu, provdanou za lesního správce Bureše v Křelíně u Jičína,
Boženu, provdanou za JUDr. Eduarda Havláta, advokáta ve Slaném.
Božena se po ovdovění provdala za Josefa Srba, ředitele Schöllerova dolu
v Libušíně. Syn Jaroslav byl ředitelem České průmyslové banky v Praze.
Ortovi mlýn r.1886 předali synovi Josefu Ortovi (nar. 28.4.1864) s
manželkou Antonií roz. Kopšovou, mlynářskou dcerou z Horek u Mladé
Boleslavi. Josef Ort později vedl spor o věno s jejím otcem.
Prožila těžký život, neboť po útěku svého muže do Ameriky v 90. letech
19. století musela vést sama mlýn a vyvést ho z dluhů, což se jí podařilo.
Další zkoušky ji čekaly po 1. světové válce, kdy nadějný syn Karel
zemřel v r. 1920 v USA na španělskou chřipku. 
Po smrti manžela v r. 1927 musela opět sama vést mlýn až do 40. let 20.
století.
Dcera Marie předčasně zemřela po krachu bašteckého mlýna ve Starém Kolíně. Hospodaření vnučky Marie 
s manželem Josefem Blížencem sledovala už v požehnaném věku. Zemřela v r. 1944.

Paní  Rozálie (někdy  psáno  Rozárie)  Zajíčková,  rozená  Karfíková,  žena  nevšedního  osudu  a  matka
nevšedního člověka!

Pocházela  z  dvojdomu  čp.  41  a  čp.  42,  který  v  polovině
19.století  vlastnil  Václav  Karfík.  A  byla  to  rodina  velmi
rozvětvená!  Václav  se  21.2.1854  žení  (ohlášky  byly  jednou
zatřikrát, tzn. že nevěsta už byla v brzkém očekávání potomka) s
Marií  Starou (1831) ze  Želevic  čp.  10.  Dne 18.7.1854 umírá
jejich dvouměsíční dcera Anna (nar. 23.5.1854), o rok později
16.5.1855 se narodila  dvojčata  Johana a  Jan,  Johana zemřela
ihned,  Jan  umírá  27.5.1855 i  se  svou  matkou  Marií.  Bylo  jí
pouhých 23 let. V roce 1857 má vdovec Václav Karfík (starosta
Koštic v letech 1867-1870) již další manželku Annu Jandovou
ze Solan, ta 18.2.1857 porodila mrtvá dvojčata a sama týž den
zemřela  ve  věku  22  let.  Se  třetí  manželkou  Alžbětou
Havránkovou  mají  deset  dětí:  Rozálie  (18.7.1858)  -  naše
hrdinka,  Antonín  (3.6.1860),  Alžběta(19.1.1862),  Antonie
(12.6.1863),  Marie  (zemřela  15.3.1865ve  věku  6  dní),  Josef
(3.5.1866-  3.5.1888),  Václav(16.9.1868,  od  r.  1886  se  stává
majitelem  statku,  ale  už  o  pár  let  později  je  majitelem  a
obyvatelem domu čp. 76),dvojčata František a František Xaver
(9.8.1871, František Xaver zemřel hned po narození), Bedřich
(25.10.1873).

V r. 1876 kupuje sousední nemovitost čp. 44 Jan Zajíček, mlynář z Třebenic, pro syna, stárka v koštickém
mlýně Josefa Zajíčka. Z Josefa se stal zeť Vítkových (Vítkovi měli dříve v čp. 44 kupecký krám), vzal si r.
1880  jejich  starší  dceru  Annu.  Po  brzkém  ovdovění  hospodu  vlastnil  s  druhou  manželkou  Rozálií
Karfíkovou z čp. 42. Ta měla zpočátku ze soužití s vdovcem s malým dítětem strach a večer vždy utíkala
oknem  domů,  měla  to  hned  vedle.  Situace  se  po  čase  uklidnila.  Josef  s  Rozálií  měli  syna  Rudolfa,
pozdějšího  slavného hospodského a řezníka,  poctivého živnostníka,  kterého potkalo  po r.  1948 mnoho
neštěstí.
                                                                                                                                                Irena Hellerová
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