Koštický zpravodaj č.4

Koštický zpravodaj
(pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice)
4. číslo

7. dubna 2007

Vážení občané!
Máme za sebou mimořádné volby, kterých se tentokrát účastnilo nebývale mnoho voličů.
Harcovníci volební komisí vzpomínají, že 75% účast je opravdu mimořádná a snad prý od roku
1989 v našich vesnicích nebyla.
Děkujeme Vám, že jste k volbám přišli a že jste tím pomohli vyřešit situaci v obci. Povolebním
výsledkům se budeme věnovat podrobněji pomocí různých tabulek.
Společenská kronika
V dubnu oslavují: Jaroslav Fišer – 79 let
Jana Chloubová – 60 let
Melitta Povová – 76 let
Josef Hlavatý – 65 let
Jana Kalitová – 60 let
Josef Štýbr – 84 let
Hoblíková Marie – 65 let
Hoblík Vladimír – 70 let
V měsíci březnu se narodila Nikolka Kolářová.
Blahopřejeme!

V měsíci březnu zemřel pan Miroslav Valina.
Upřímnou soustrast!

Studně
Jak už víte z tisku, ale i z našeho Zpravodaje, podle nového zákona je povinností nahlásit na
patřičné úřady existenci studně na svém pozemku. Nepravdivé informace mohou být pokutovány.
Zatím jsme vyčkávali s vyplňováním dotazníků, protože nebylo zcela jasné, zda je k tomu všemu
nutný také hydrogeologický posudek. Závěr tedy vypadá takto: každý, kdo má na svém pozemku
studni, ji musí nahlásit! Od 23. dubna budou na Obecním úřadě v Košticích u paní Zelinkové

připraveny formuláře, které vlastníci studní vyplní. Pracovnice Obecního úřadu zároveň poradí
s vyplněním a vysvětlí individuálně podrobnosti. Vyplněné dotazníky nemusíte odvážet do Loun,
odevzdejte je zde na obecním úřadě, ten je potom hromadně doručí.

Nepřehlédněte…
 Paní Irena Hellerová předvedla možnosti aranžování na téma Velikonoc. Z tohoto setkání
žen vznikly nádherné věci – věnečky, misky, košíčky…Už se těšíme na adventní setkání.
 Někteří z vás jste zapomněli zaplatit odvoz odpadu. Prosíme vás, učiňte tak do konce
května, nebo se přijďte v mimořádných případech domluvit na řešení vaší individuální
situace (k paní Zelinkové).
 Místní Základní škola a mateřská škola měla v těchto dnech několik zajímavých akcí. Děti
navštívily divadelní představení – pohádku v Mostě a solnou jeskyni v Lounech. Děti
z mateřské školy obdržely dřevěné hračky, které jim vyrobili vězni z Bělušic.
 Lávka přes Ohři už je rekonstruována. Členové Koštické omladiny sundali kovové desky.
Celou konstrukci očistili, natřeli základovou a vrchní tmavě hnědou barvou. Místo kovu jsou
položeny dřevěné fošny. Zbývá ještě dokončit vrchní nátěr zábradlí. (Nikdy bychom nevěřili,
kolik se spotřebuje barvy!) Všichni pracovníci se opravdu moc snažili, aby lávka byla co
nejméně zavřená (měli jsme strach z nějakého úrazu), takže nakonec se vše stihlo za pět
dní. Doufejme jen, že lávka nepodlehne nějakému vandalskému nápadu. Dřevo na ostrově
nechte prosím pro děti na pálení čarodějnic!
 Velikonoce jsou za dveřmi…a tak v pátek za dětmi do našich obcí vběhl velikonoční zajíček
se svými kamarády. Děti splnily několik úkolů a nakonec si našly v trávě několik drobných
sladkostí. A nezapomeňte, v sobotu od 14 hodin je dětský karneval, večer potom taneční
zábava. Hraje p. Mikula z Teplic.
 30. dubna Vás zveme v Košticích na pálení čarodějnic – tentokrát ale na ostrov u Ohře. Čas
ještě upřesníme místním rozhlasem. Také pálení čarodějnic ve Vojničkách bude vyhlášeno
místním rozhlasem.
 Stromy u kostela jsou díky místním hasičům zakráceny. Ještě zbývá uklidit drobné větve
v okolí.
 Nebezpečné stromy na cestě do školy byly upraveny horolezci.
 Fotbalové mužstvo prochází menší krizí. Čtyři hráči základní sestavy (Smrž, Chaloupka,
Maxa, „Démon“) přestali z různých důvodů hrát a navíc se při opravě lávky přes Ohři zranil
jeden z klíčových hráčů – brankář Michal Skalský. Začátek jara je provázen prohrami.
V sobotu se hraje zápas v Chožově. Dosavadní výsledky fotbalových utkání: Vrbno – Koštice
3-0, Koštice – Libčeves 0 – 5. Doufejme v lepší časy.
 V poslední době se opět začínají objevovat okolo našich obcí černé skládky. Žádáme
občany, aby takové skládky netolerovali. Odstranění černých skládek přijde obec na dost
peněz, které by se daly využít na prospěšnější věci.

Volby
Volby do obecního zastupitelstva proběhly 31. března 2007. Ve stejný den volili občané dalších
osmi obcí v Ústeckém kraji. Již jsme se zmínili o tom, že účast voličů byla tentokrát mimořádná –
75%. Ještě jednou Vám všem, kteří jste přišli volit, děkujeme.
Nyní Vám chceme nabídnou přehled volebních výsledků:
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Podrobné seznamy kandidátů a jejich získané hlasy naleznete na webové stránce www.volby.cz
nebo je jejich přehled uveřejněn na úřední desce před obecním úřadem.

Velikonoce
Velikonoce jsou křesťanské svátky, ale zvyky, které se dodržují, úzce souvisejí ještě s dobou
pohanskou. Připomínáme si ukřižování Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání, ale zároveň
oslavujeme jaro, nový život, konec zimy…Naše zvyky všichni dobře známe, my vám nyní
nabízíme pohled na to, jak slaví Velikonoce v jiných evropských zemích.
Česká republika
Veselé Velikonoce!
V České republice je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a
chlapci chodí po domácnostech svých známých a vyšlehávají ženy a dívky ručně vyrobenou
pomlázkou z vrbového proutí. Podle tradice muži při hodování odříkávají koledy. Jestli dojde dříve
na pomlázku nebo koledy, záleží na situaci. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem
způsobovat příkoří. Pomlázka je spíše symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se
mohou dokonce cítit uraženě. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků.
Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšupávány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si
plodnost. Ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené
vody. Zvyk se napříč Českem samozřejmě mírně mění.
Dánsko
Glćdelig Pĺske!
Mnoho domů a obchodů v Dánsku je na Velikonoce ozdobeno zeleně (zelenými větvičkami) a
žlutě (narcisy). Převládá zde jedna specifická tradice - posílání škádlivých dopisů. V průběhu
několika týdnů před Velikonocemi děti píší tzv. škádlivé verše, které pak posílají jako dopisy. Tyto
dopisy jsou sice anonymní, ale jsou zároveň "podepsané" určitým počtem teček, které odpovídají
počtu písmenek ve jméně odesílatele, takže adresát má alespoň nějakou šanci uhádnout, kdo mu
tento dopis poslal. Do dopisu se vkládá sněženka, jako symbol první květiny v roce. Na Velikonoce
vaří pivovary speciální velikonoční mok, který je mnohem silnější než běžná piva.
Estonsko
Häid Ülestõusmispühi!
V Estonsku se Velikonoce slaví především jako jarní prázdniny. Děti je nazývají "svátkem vajíček".
Ty jsou obvykle nabarvená slupkami od cibule, ozdobená barevnými nitěmi, březovými lístky a
poupátky. Domy jsou zkrášleny vrbovými proutky, malými králíčky a kuřátky.
Finsko
Pääsiäinen!
Finové, stejně jako i další země EU, oslavou Velikonoc vítají příchod jara, ačkoliv v březnu nebo v
dubnu zde stále vládne zima. Nejstarším a nejneobvyklejším velikonočním jídlem je tradiční finská
mísa mämmi, tmavá hnědá ovesná kaše vyrobená z vody a slazeného žitného sladu. Kromě kuřat
a ptačích mláďat jsou populární výzdobou i obarvená vejce a králíci. Ovšem velikonoční králíček,
který rozdává vejce, je známý jen v některých částech Finska. Příběhy a pohádky o čarodějnicích
jsou součástí všeobecně rozšířené lidové tradice. V nordických zemích čarodějnice létají mezi
Velkým pátkem a Božím hodem velikonočním. O Velikonocích můžete vidět malé postavy
obcházející kolem finských vesnic a předměstí. Děti s ušmudlanými tvářemi a šálami ovázanými
okolo jejich hlav jdou žebrat, nesou násady košťat, konvice na kávu a svazky zdobených pomlázek
z vrbových větviček. Holčičky a někdy dokonce i chlapci oblečení jako čarodějnice jdou od dveří k
dveřím, přednášejí koledy a dostávají za odměnu peníze a cukroví.
Itálie
Buona Pasqua!

Velikonoční tradice se v Itálii váží hlavně na jídlo. Za největší lahůdku je považováno pečené
jehněčí. Velikonočním pokrmem jsou také preclíky. Zkroucený tvar má představovat založené ruce
při modlitbě. O Italech se také říká, že to byli právě oni, kdo vynalezl čokoládová velikonoční
vajíčka. Již na začátku ledna začíná karneval, který se táhne až do Popeleční středy. Jeho součástí
jsou pestré průvody, maškarády, tance, hudba a další radovánky. Nejveselejší slavnosti ale
probíhají během posledních tří dnů, zvláště pak na masopustní úterý, kdy se jí palačinky. Důležitou
součástí karnevalu je nošení masek. Ovšem jedním z největších lákadel je tzv. smrt karnevalu.
Například v Benátkách je slaměné tělo "Krále karnevalu" naplněno výbušnými žabkami a o půlnoci
je spáleno na Piazza San Marco. Symbolem karnevalu je obtloustlý muž, což má symbolizovat
hody, které se v tomto období konají. Naproti tomu Quaresima, neboli půst, je reprezentován jako
stará hubená žena. Děti často
dostávají postavičku staré ženy, která má sedm nohou, což představuje sedm týdnů půstu. V
polovině půstu děti tuto postavičku rozpůlí, jednu polovinu zahodí a druhou půlku si nechají do
konce půstu.
Belgie
Gelukkige Pasen!. (vlámsky)
Joyeuses Pâques!. (francouzsky)
Folklorem je procesí "černých kajícníků", které má připomínat pochování Ježíše Krista. Další
zvyklostí jsou "hony na vejce". Ty spočívají v ukrytí čokoládových vajíček v zahradách, kde se je
pak děti snaží najít.

