Koštický zpravodaj č.10/2012

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – říjen 2012
Vážení občané!
Je tu podzim. Začínají plískanice, mlhy, deště. K podzimu neodmyslitelně patří také Dušičky –
vzpomínka na zemřelé. Také letos členky VOŽEKOVA sdružení ve spolupráci s Obcí Koštice
připravily vzpomínkovou akci. Těšíme se na společné setkání!

Společenská kronika
V měsíci říjnu významné životní jubileum oslavují:
pan Václav Bylina – 65 let
paní Jaroslava Grundová – 65 let
pan Jaroslav Krejčí – 65 let
pan Miroslav Kraus – 84 let
Blahopřejeme!
Želevické posvícení aneb Zabíjačkové hody
Máme za sebou další ročník Želevického posvícení, již podruhé spojeného se zabíjačkovými hody,
o které byl opět velký zájem. Pochoutky z vepřového provázel bohatý odpolední program, a tak si
návštěvníci Želevic užili příjemné odpoledne. Od 15 hodin byl připraven program pro děti –
všechny hry a soutěže byly ve znamení zvířátek. Program pro děti završila přehlídka – každé dítě
mělo na hlavě čepičku znázorňující nějaké zvíře, které pro jistotu divákům krátce představilo.
Potom se už ujala slova hudební skupina Druhej dech (ta v Košticích nějak zdomácněla J!,
v poslední době tu často hraje). No a v 18 hodin už jsme mohli zhlédnout představení travesti
show Crazy Ladies. Po počátečních problémech s technikou (nešlo spustit CD s hudbou) se show
rozjela ve velkém. Mohli jsme vidět známé zpěvačky, např. Vondráčkovou nebo Pilarovou, a
zasmát se několika „košilatým“ vtipům. Posvícení je za námi, mňam J!
Setkání důchodců
Kulturní dům v Košticích zaznamenal v páteční podvečer neobvyklý ruch. Scházeli se místní
důchodci a zároveň rodiče přiváděli své ratolesti na vystoupení pro radost seniorů. Po uvítání
panem starostou zatančily mažoretky Berušky v novém oblečení, děti pod vedením Ing. Novákové
zazpívaly několik písniček. Nejmenší děti ze školičky přítomné dojaly svým párovým tanečkem.
Paní učitelka Šubrtová už s předstihem přichystala Čertovský tanec, který větší děti s vervou
předvedly. A nakonec přišla zumba pod vedením Karolíny Fröhlichové.
Členky Vožekova sdružení připravily novinku - výstavu historie odívání "Takové jsme byly........
ve 20. století". Oblečení od roku 1910 do 90. let včetně doplňků (bez kloboučku a rukaviček by
dáma vůbec nevyšla z domu) doplnily dobové módní časopisy a publikace, fotografie místních v
oblečení z 20. století, stříhy na šití a pletení a obrázky z té doby, vše korunovaly publikace s
fotografiemi z dílen Blanky Matragi. Zejména dámy si přišly na své a zavzpomínaly na dobu
shánění pěkného oblečení pod pultem. S povzdechem kvitovaly kvalitu oblečení starého i 90 let.
Na obrázcích si ukazovaly se slovy "To jsem taky měla".

Zdrojem exponátů bylo koštické minimuzeum a soukromý archív Ireny Hellerové. V podobných
akcích chce Vožekovo sdružení pokračovat a připravit další akce, např. Svatební den, módní
přehlídku o historii odívání atd.
Po občerstvení nastoupila kapela Druhý dech a hrála rozjařeným důchodcům k tanci až do
půlnoci.
Setkání důchodců bylo zároveň setkáním generací - byli zde všichni - děti, jejich rodiče i
prarodiče.
Irena Hellerová

Nepřehlédněte
·
V úterý 2. 10. 2012 se uskutečnil zájezd na divadelní představení „Pan Kaplan má
třídu rád“. Měli jsme trochu problém obsadit všechna místa v autobusu, ale nakonec se to
povedlo… a kdo jel, nelitoval! Výkony hlavních představitelů (Oldřich Vízner, Lubomír
Lipský, Jitka Smutná, Jana Drbohlavová) byly úžasné. Moc jsme si to užili!
·
Noční pochod pod Házmburk se uskutečnil 5. 10. 2012. Protože nám to počasí
dovolilo, šlo se po dvou letech zase z Koštic přes pole a luka. Atmosféra byla nádherná,
účastníků přes 70 (někteří se nechali poslední úsek odvézt záchrannou jednotkou, kterou
opět zajistili hasiči). Pod Házmburkem jsme viděli malý ohňostroj. Členové SDH Koštice
(pan Valina a pan Plaček) zajistili asi v polovině cesty vynikající čaj (čím to je, že je tak
dobrý J?), ale zajistili hlavně pro účastníky akce odvoz – a obě auta se musela 3x vracet!
Velké poděkování hasičům za skvělou pomoc při realizaci akce!
·
Pokud jsou mezi Vámi zájemci o předvánoční výlet do Německa, přijďte se nahlásit do
konce měsíce října paní Zelinkové, abychom věděli, zda máme akci uskutečnit. Jelo by se
1. prosince do Drážďan. Cena 250,- Kč.
Pálení vatry aneb Masarykova vatra
Již po smrti T. G. Masaryka vznikla na Lánech z iniciativy lánských hasičů tradice pálení
Masarykovy vatry. Tato tradice byla obnovena v roce 2001 a spolupořadateli jsou od té doby vždy
hasiči.
Tradice zapalování Masarykovy vatry má své kořeny již v březnu 1935, kdy lánský Sbor
dobrovolných hasičů přišel s návrhem, že na počest 85. narozenin prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka zazní po celé republice v 19.00 hodin hasičské trubky. Na tento „signál“ pak ve všech
obcích, kde fungují hasičské sbory, vzplanou připravené Masarykovy vatry.
V Lánech předcházel zapálení hranice lampiónový průvod od brány ke hřbitovu, kterého se
podle místní kroniky v roce 1935 zúčastnilo 600 občanů. Další dva roky se úspěšná akce
opakovala. Masarykova vatra se stala oblíbenou tradicí, které se účastnily stovky obyvatel.
V roce 1937 se však Masarykova vatra rozhořela dvakrát a to i v předvečer prezidentova
pohřbu. Lánští hasiči chtěli tradici rozšířit a Masarykova vatra tak měla být v budoucnu zapalována
v den výročí narození prezidenta Osvoboditele a v den výročí jeho úmrtí. Zapálena však už mohla
být pouze jediná vatra 7. března 1938. Druhá světová válka jakékoli pokusy o udržení Masarykovy
památky potlačila.
První poválečná Masarykova vatra se konala roku 1947 opět v březnu, kdy ji uspořádaly
hasičské sbory Lán a Vašírova. Tato Masarykova vatra ale byla také ve své historii poslední,
obnovenou tradici přerušil komunistický převrat a období totality.
Vatra v Košticích vzplane v sobotu 27. 10. 2012 v 18.30 hod „na Vinci“. Občerstvení (pivo a
čaj) zajištěno, buřty s sebou. Srdečně Vás zveme!
Dušičková slavnost
Na počest všech zemřelých se uskuteční dne 1. listopadu 2012 v obci Koštice Dušičková slavnost
2012. Novinkou je komentovaná procházka po místním hřbitově a baletní vystoupení v koštickém

kostele. Opět budeme vytvářet světelné obrazy, půjdeme průvodem s lampiony a budeme pouštět
vodní lampiony po Ohři.
Bližší informace na plakátech!
Nejbližší plánované akce
1. 11. 2012 – Dušičková slavnost
17. 11. 2012 – Den rolády
1. 12. 2012 – zájezd na adventní trhy v Drážďanech
2. 12. 2012 – Mikulášská (15 hod) + 1. adventní neděle (Vojnice)
9. 12. 2012 – adventní trhy v Košticích + 2. adventní neděle (Koštice)
15. 12. 2012 – Poslední leč Mysliveckého sdružení Žejdlička
16. 12. 2012 – 3. adventní neděle (Vojničky)
23. 12. 2012 – 4. adventní neděle (Želevice)
(další akce v prosinci v listopadovém čísle Zpravodaje)
Kontakty: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 695 340, 602 680 130, www.mesta.obce.cz/kostice

