Sňatek Petra Kafky a Kateřiny Kašparové ze dne 15. listopadu 1689 v Chýnově. Matriční zápis v českém jazyce z
farnosti Chýnov.

Narození prvního z rodu Košků na Táborsku. Dne 11. června se narodil v Nové Vsi u Chýnova Jan Khafka.
Matriční zápis v česko-latinském jazyce – farnost Chýnov.

Kateřina Kašparová porodí Petrovi ještě dalších sedm potomků. Annu, Marii, Jiřího (náš
přímý předek) a Marka. Tito se ještě narodili v Nové vsi. Po roce 1696 se Petr s celou rodinou
stěhuje do Dobronic na tamější ovčín. Tam se jim narodí ještě dcera Dorota a synové Martin a
Vít.
Zde v Dobronici se Petr připomíná hned dvakrát na černé listině katolické církve. Roku
1703 a 1704 je označován za nekajícníka, protože nepřišel na povinné velikonoční zpovědi.
Lidé uvedení na těchto seznamech byli většinou tajní nekatolíci. Tyto zpovědi sloužili církvi
svaté právě k přehledu o tom, jak to jednotliví farníci myslí s katolickou vírou upřímně. Na
seznamu byli uvedení i další hříšníci z Chýnovska, často se mezi nimi objevují právě
slouhové.
Pastýř Petr Khafka zemřel ve věku 54 let dne 12. ledna 1716 v Chýnově, kde byl také na
místním hřbitově pohřben.
Roku 1719 Schwarzenbergové zdědili všechna panství po vymřelých Eggenbercích. Od té
doby jsou všichni Koškové poddaní tohoto rodu.
Potomci nejstaršího syna Jana Khafky, slouhy, žili převážně v Chýnově a blízkém okolí.
Potomci Marka Khafky pokračovali v dynastii v Nové Vsi a syn Martin Khafka pak zakládá
rod schwarzenberských horníků (havířů) žijících převážně ve Vřescích, kteří dolovali stříbro
v dolech u Ratibořských Hor. Vchody do těchto štol jsou dodnes patrné na polích v blízkosti
městečka. O Vítovi nemáme žádné zprávy.
Druhorozený Petrův syn Jiří narozený 20. března 1693 v Nové Vsi u Chýnova (náš přímý
předek) zdědil po otci ovčácké řemeslo. Oženil se poměrně pozdě až ve 38 letech s Rosinou
Načalovou a stejně jako otec uskutečnil sňatek v chýnovském děkanském chrámu dne 21.
ledna 1731. V té době ještě žil v Dobronicích, poté s manželkou Rosinou v nedaleké Polance,
kde byl pravděpodobně také ovčín. Zde mu Rosina porodila ještě téhož roku prvního syna
Ondřeje. Někdy v letech 1731–1734 se odstěhovali do Vřesců u Ratibořských Hor, kde byl
rovněž panský ovčin. Zde žili zhruba deset let a měli spolu další čtyři děti.
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