KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – červen 2018
Vážení občané!
Blíží se konec školního roku, před námi jsou prázdniny. Děti se už těší na odpočinek, plánují akce a
společnou dovolenou s rodiči. Přejeme všem příjemný odpočinek a hodně pohody při koupání, výletování
či zavařování !

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, kamarádi, přátelé!
Před několika týdny se moje rodina dostala do složité situace, která vyústila v tragickou událost. Děkuji
jménem naší rodiny všem za podporu a finanční pomoc!
Jiří Mikovec

Nepřehlédněte








Obec Koštice sděluje, že po domluvě prodává přebytečné:
staré dlaždice za 4 Kč/ ks
použité obrubníky za 10 Kč/ks
dřevo – 1m3 za 500 Kč
Zájemci mohou podat žádost o odkup na obecní úřad do 9. 7. 2018, následně (podle množství
objednávek) dojde k rozdělení přebytečných věcí a domluvě o prodeji.
Obracíme se na vás s prosbou: pokud někdo máte doma povolení o možnosti vypouštět odpadové
vody do stávající kanalizace, moc bychom ho potřebovali k dotačnímu řízení (měli bychom za to
nějaké kladné body v hodnocení navíc). V případě, že máte, prosíme, kontaktujte starostu nebo
pracovníky obce!
V obci se objevili nepřizpůsobiví lidé (bývalí brigádníci), kteří kradou na zahrádkách. Ve spolupráci
s Policií ČR se podařilo tyto existence kontaktovat a snad i z obce vystěhovat. Přesto dbejte zvýšené
opatrnosti!
Přátelé želevické hospůdky vás zvou v sobotu 7. 7. 2018 na Summer Beach Party – akci pro děti i
dospělé. Bližší informace najdete na plakátech.
V současné době obcházejí naše obce pracovnice obecního úřadu, aby získaly vyjádření občanů
k použití osobních dat (GDPR) při aktivitách obce a spolků.

Přehled nejbližších akcí:
7. července
14. července
4. srpna
5. srpna
18. srpna

Summer Beach Party
14 hod
tradiční pouť ve Vojničkách
17 hod
Olympiády Mikroregionu Perucko
Kuličkyáda 2018
Rybářské závody

želevická pláž
Vojničky
Blšany u Loun
ostrov u Ohře
Vojnice

Dětský den
V neděli 10. června se na ostrově u Ohře uskutečnily oslavy dětského dne. Tentokrát byl dětský den ve
znamení žluté barvy. Kdo přišel ve žluté, dostal speciální odměnu – nanuka ! Divili byste se, jak tento
úkol rodiče s dětmi vyřešili. Viděli jsme žluté gumičky či mašle ve vlasech, žluté ozdoby na zipu u kapsy,
samozřejmě žlutá trička či žluté náramky! Děti plnily různé úkoly a po jejich dokončení získaly sladkosti a
nafouknutý balónek. Po této části následovala ukázka výcviku asistenčních psů. Pejskové – ve snaze
předvést se – ukázali vše, co se naučili a čím potom pomáhají postiženým lidem. Z ostrova nás ale nakonec
vyhnal déšť.
Děkujeme všem, kdo pomohli s organizací dětského dne !

Koštická pouť
Během víkendu 16. a 17. června se uskutečnila tradiční koštická pouť. V sobotu program začal
koncertem kapely Strakoši, zároveň bylo pro sportovce připraveno nafukovací vodní hřiště na minikopanou.
Po vystoupení koštických mažoretek se slova ujal Václav Faltus a kouzelník Aleš Krejčí, kteří pobavili
početné publikum. Děti i dospělí si pak mohli vyzkoušet fotbalové šipky, následovalo představení
koštických divadelníků a venkovní taneční zábava s kapelou Taurus.
Nedělní dopoledne bylo věnováno oslavě dne otců - 8 týmů složených z dětí a otců či dědečků soutěžilo
v zábavných disciplínách. Ve 13 hodin se uskutečnila vernisáž výstavy ke 100. výroční vzniku ČSR a byla
pokřtěna brožura s fotografiemi koštických domů - její autorkou je Irena Hellerová. Ta stojí spolu s Evou
Kindlovou za módní přehlídkou Šatník paní mlynářky, která proběhla v prostorách koštického mlýna. Ženy
z Koštic a okolí předváděly šaty nejen z první republiky, ale i z 50. a 60. let minulého století, přehlídku
zakončily šaty svatební. Do této akce bylo zapojeno velké množství pomocníků, kterým patří velký dík.
Koštickou pouť zakončilo dětské představení Elsa a Olaf a dovádění v pěně.

Lidové zvyky v červnu
Červen – měsíc ohňů, nočních rejů a nevázaného veselí.
Letnice
Letnice jsou původně pohanské oslavy jara, v rámci kterých byly uctívány studánky, čistota panen a síla
mladíků. Na ně se s příchodem křesťanství „naroubovalo nové náboženství“, jak praví kronikář Kosmas, a
přejmenovaly se na Svátky svatodušní.
Svátky svatodušní se slaví sedm týdnů po Hodu božím velikonočním. Původní oslavy mají
pravděpodobně co do činění s židovským svátkem Šavu´ot, který připomíná den, kdy Mojžíš (žil přibližně v
15. – 13. stol. př. n. l.) obdržel od Hospodina na hoře Sinaj Tóru a Desatero přikázání. Křesťané však tento
den velebí za seslání Ducha svatého na Ježíšovy následovníky 50 dní po jeho Nanebevstoupení, neboli po
Ježíšově smrti si apoštolové dodali kuráž k pokračování v odboji proti římské nadvládě i bez svého vůdce.
Apoštolové se prý shromáždili, i s Ježíšovo matkou Marií, v jednom jeruzalémském domě, aby probrali,
co dál. Najednou prostor kolem nich zachvátila burácivá bouře a plameny, které po chvíli ustaly. To byl
Duch Svatý. Když vyšli ven, ptali se lidé, co to bylo. Kurážný Petr to počal vysvětlovati a ještě týž den se
nechalo na 3000 lidí pokřtít a položily se základy církve.
Letnice, ve středoevropském lidovém podání, začínají nedělní bohoslužbou. Lidé si v tento den zdobí
domácnost rozkvetlými větvemi, aby přivítali Ducha Svatého, kterého si představovali jako bílou holubici.
Na svatodušní pondělí se pod vesnickou májí pořádala muzika a máj se týž den pokácela. Každý se však
snažil dostat alespoň část velkého věnce, protože měl moc přinášet užitek do hospodářství. Někde se
rozdělování věnce odehrávalo formou dražby.
Týden po svatodušní neděli je Slavnost Nejsvětější Trojice (11. června) a čtyři dny poté Boží tělo (15.
června). Ženy a dívky berou do kostela k posvěcení uvité věnce, aby je pak pověsily na rohy svému
dobytku, což mu mělo zajistit vitalitu. Hromadně se obchází venkovní oltáře, též se květinami řádně krášlí.
Svatojánská noc
S příchodem nové vlády byly pohanské svátky substituovány křesťanskými (knížectví byla spojena do
národnostních celků a připojena k Východofranské unii, pozdější Svaté říši římské, která využívala
křesťanství jako nástroj moci). Na období slunovratu vychází předpokládané narození Jana Křtitele (24.
června). Podle legendy odešel Jan Křtitel už jako mladík poustevničit do pouště, poté řečnil, křtil své
posluchače a Krista a nakonec mu byla useknuta hlava, protože byl proti lásce galilejského vládce Heroda
Antipy s manželkou svého bratra. Manželka s dcerou tedy Jana nechaly zabít.
Svátek se mezi církevníky slaví od roku 506, k nám dorazily oslavy asi v 9. století. Noci a ohňům se říká
„svatojánské“, jinak zůstalo povětšinou všechno při starém. Pohanské zvyky se však církvi DODNES
nepodařilo vymýtit, i když lidem kázali přikázání z Desatera:
„Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.
Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji
milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.“
(Příště pokračování o letním slunovratu.)
https://www.casopisroots.cz/lidove-zvyky-a-obyceje-na-mesic-cerven/

