
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice –  březen 2022

Vážení občané,
zima je už snad za námi, jaro převzalo vládu a už se určitě všichni těšíme na teplé dny. Vždy na jaře 
uklízíme v obci a jejím okolí. Prosíme, pomozte přírodě i nám všem a přijďte na akci Ukliďme svět. 
Děkujeme!

Společenská kronika      
V měsíci březnu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                          paní Zdeňka Klonfarová – 83 let
                                                                          paní Anna Kubešová – 81 let

 pan Josef Heller – 77 let
 paní Margita Mirgová – 77 let
 paní Jaroslava Krognerová – 75 let

                                               Blahopřejeme!  

Nepřehlédněte
 Platby za odvoz komunálního odpadu se ten rok platí (podle zákona) až od červnu (nejpozději do 30.9.2022).  

Poplatky za psy se mohou platit hned.
 Z technických důvodů je stanoveno zahájení zkušebního provozu ČOV a kanalizace od 1. 5. 2022. Případné 

dotazy směřujte na starostu obce pana Vlasáka.
 Všechny složky obce ve spolupráci s Obcí Koštice se účastní dne 2. 4. 2022 akce Ukliďme svět. Sraz  

účastníků je v 9 hodina na fotbalovém hřišti. Rukavice a pytle zajištěny.  
 Spolek Šatník paní mlynářky vás ve spolupráci s mysliveckým kroužkem Malý Hubert zve na vynášení 

Morany – v neděli 3. 4. ve 14 hodin, sraz u kostela.

Změna otevírací doby pošty
Upozorňujeme občany na změnu otevírací doby pošty v Košticích. Změna platí od 1. května 2022.
Pondělí 13.00 – 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 12.00
Pátek 8.00 – 12.00
Děkujeme za pochopení.

Dětské divadlo a karneval
Chceme vás pozvat na divadelní představení, které nacvičily děti z Koštic a blízkého okolí. Děti 
nacvičovaly pohádku už na podzim, ale covidová opatření nácvik přerušila. Protože děti už měly kus 
pohádky připravený, nácvik pokračoval i na jaře a nyní by vám děti rády pohádku předvedly. Co se bude 
hrát? Pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký � �. Přijďte svou návštěvou podpořit děti, aby měly hodně 
návštěvníků a zažily pocit úspěchu.
Po pohádce začne karnevalový rej. Podrobnosti budou uvedeny na plakátech před akcí.



Pomoc ukrajinským utečencům
Určitě sledujete, co se v současné době děje na východ od naší země a jaké má toto dění dopad i na nás. Většina z nás
souhlasí s tím, že bychom měli pomoci obyčejným lidem, kteří se dostali do velké nouze a často utekli před válkou 
jen s několika taškami, někdy zachránili holé životy. Po domluvě s krajským krizovým centrem by v Košticích měly 
být umístěny dvě ukrajinské rodiny s dětmi. Po dobu konfliktu budou ubytovány v budově obecného úřadu, v části 
bývalých lékařských ordinací. Tyto prostory jsou ale bez vybavení, něco jsme již sehnali, něco bychom ještě 
potřebovali. Pokud byste někdo měli možnost darovat nějaký zachovalý nábytek (zejména postele), gauč, křesla, 
skříňky (komody), lednici, pračku, sušák na prádlo, moc by to těmto rodinám pomohlo. Jen prosíme, abyste tyto věci 
nejdříve konzultovali s paní Hoblíkovou nebo paní Skalskou. Kromě toho bychom potřebovali: ručníky, osušky, 
povlečení, prostěradla, talíře, příbory, hrnce, pánve, mísy, misky, peřiny (deky + polštáře), záclony, utěrky, 
žehličky…ale také třeba potraviny, prášek na praní, hygienické potřeby atd. Oblečení zatím nesbíráme – nevíme, jaké
rodiny k nám přijdou, proto nemůžeme řešit velikosti dámského ani dětského oblečení. Moc vám děkujeme za 
laskavou pomoc!
Materiální pomoc můžete odevzdat na Obecním úřadě v Košticích u paní Hoblíkové. Děkujeme.

Tradice vynášení Morany
Vynášení Zimy, Smrti, Morany nebo Moreny je starodávný pohanský zvyk, který se ze slovanských dob dochoval 
až dodnes. Spadal do období druhé poloviny března nebo první poloviny dubna.
Ke zhotovení symbolické figuríny nazývané Smrt nebo Morana, Mařena se využívá materiál, který už není 
k potřebě. Morana bývá ustrojena do bílého a ozdobena třeba náhrdelníkem z vyfouknutých vaječných skořápek 
a prázdných šnečích ulit. Figurína Morany představuje smrt, nemoci, bídu a všechno, co lidem škodí.
Dominantními barvami, ve kterých je figurína smrtky oblečena jsou černá a bílá. Nazdobená a oblečená Morana se 
poté nastrčila na tyč a za zpěvu obřadních písní byla vynesena z vesnice. Za vesnicí pak byla vhozena do vody, do 
příkopu, spálena nebo zakopána do země. Morana je symbolem nejen zimy, ale také nemoci, smrti, dlouhých 
tmavých nocí a vůbec všeho, co lidem škodí. Po vhození Morany do vody nebo příkopu se pak se všichni zúčastnění 
rozutekli zpátky do vesnice. 
Nejsilnější dívka z vesnice byla pak pověřena nesením figury a ostatní po ní metali kameny a klacky. Jakožto 
pozdější přídavek k Moraně se na Moravě a ve Slezku oblékal i Mařoch – mužská figura. Tu zase připravovali 
chlapci a mladí muži z vesnice. 
Zvyk vynášení smrtky z vesnice je starým pohanským zvykem. První zmínka o tomto rituálu pochází roku 1366. Z 
tohoto zápisu vyplývá veliká oblíbenost tohoto obyčeje. Popěvky, tento zvyk doprovázející, byly v době rozmachu 
křesťanské víry odsouzeny jakožto pověrečné a kněžím bylo přikázáno všem, kdo se těchto zvyků účastní, zakázat 
přístup ke svátostem, dokud jim arcibiskup nestanoví vhodnou pokutu. 
Rituál vynášení Morany se však v průběhu času i tak zachoval, jeho důležitost však postupně upadá a v 19. století již 
mívá jen podobu mládežnických her.
      (Citace: https://www.zdenekhanka.cz/otazky-nazory-uvahy-nazivo/tradice; https://aikajindrova.cz/vitani-jara/)

Nejbližší akce: 
2. 4.  – Ukliďme svět 9 hodin fotbalové hřiště v Košticích
3. 4. – Vynášení Morany 14 hod kostel v Košticích
16. 4. – Dětský karneval + dětské divadlo 15 hodin sál KD Koštice
22. 4. – Noc s Andersenem
30. 4. – Pálení čarodějnic
poč. května (termín bude upřesněn po dohodě s ornitology) Vítání ptačího zpěvu
6. 5.  – divadelní představení Ťuk, ťuk v provedení divad. souboru Klouzáci          18 hod    KD Koštice
8. 5. – Vítání občánků
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