Koštický zpravodaj č.4/2012

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – duben 2012
Vážení občané!
Je tu čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Slovo pochází ze slova dub.
Duben začíná stejným dnem jako červenec a v přestupném roce jako leden. První dubnový den se
nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a používá se i tehdy, pokud se hovoří o
proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas. Přejeme Vám co nejmenší počet dnů s aprílovým
počasím J!

Společenská kronika
V měsíci dubnu významné životní jubileum oslavují:
pan Jaroslav Fišer – 84 let
paní Jana Chloubová – 65 let
paní Přemysla Hübnerová – 60 let
pan Josef Hlavatý – 70 let
pan Oldřich Slavík – 65 let
paní Marie Hoblíková – 70 let
pan Vladimír Hoblík – 75 let
Blahopřejeme!

V uplynulých dnech zemřela paní Libuše Fajnorová. Věnujme jí malou vzpomínku…
Čest její památce!

Velikonoce v našich obcích
Již tradičně jsou Velikonoce spojeny s Dětským karnevalem a Velikonoční zábavou. Organizace
obou těchto akcí se ujali ve spolupráci s OÚ Koštice členové VOŽEKOVA sdružení. Při
odpoledním karnevalu děti řádily s moderátorkou (paní Skalská) a klaunem (paní Karfíková), plnily
různé úkoly, soutěžily a tancovaly. Součástí programu byla také přehlídka všech účastníků
v karnevalových maskách. Bylo zajímavé sledovat, jak se účastníci akce v průběhu několika let
změnili – dříve převládali chlapci, a tedy různí loupežníci, piráti, vojáci…v letošním roce
jednoznačně vyhrála děvčata s maskami princezen, víl a čarodějnic. Prostě v našich obcích se
v poslední době rodí více dívky – proto také skončil fotbal a místo toho nabízíme jiné sportovní
aktivity - cvičení dětské zumby a malých mažoretek. Poděkování za vydařenou akci patří také
rodičům, kteří pomáhali při organizaci karnevalu.
Večerní Velikonoční zábava byla normální klasickou zábavou J! Sál nebyl zcela zaplněn, ale to
je v poslední době u tanečních zábav normální – lidé navštěvují akce radši v zimě, ostatní zábavy
jsou na hranici, kdy se ještě dají jen tak tak finančně realizovat. Pokud chcete, aby se pouťová,
posvícenská… zábavy zachovaly, podpořte je svojí návštěvou!

Nepřehlédněte
·
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Koštice se koná ve středu 25. dubna 2012
od18 hodin.
·
V úterý 8. května se uskuteční v 15 hodin vu pomníku padlých v parku v Košticích
malá vzpomínka na padlé v období obou světových válek.
·
Vítání občánků spojené s oslavou Svátku matek se uskuteční v neděli 13. května
2012 od 15 hodin na sále KD Koštice.
·
V sobotu 12. května pořádá SDH Koštice závody Mladých hasičů O pohár starosty
obce. Obecenstvo a fandění jsou potřeba, takže určitě přijďte povzbudit naše soutěžící!
·
Brigáda na úpravu společných ve Vojnicích se uskuteční v sobotu 5. května 2012 od
9.30 hodin. Ve večerních hodinách se zájemci sejdou u ohně, aby naplánovali společné
akce pro tento rok J!
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem
Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu
přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak
stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání
ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připravovány vycházky do
probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavy ptačích budek a
jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale
konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.
Po loňském úspěchu Vítání ptačího zpěvu v Košticích se tato akce bude konat znovu –
tentokrát budeme poslouchat, vábit a obdivovat zpěvné ptactvo v neděli 29. 4. 2012. Akce začíná
v 7.30 u kaple ve Vojnicích. Sraz zájemců o odvoz z Koštic je v 7.15 před budovou OÚ.
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1.
května bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. O půlnoci před
sv. Filipem a Jakubem, kdy měly zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt četné poklady. Aby se
hledající před silami bránil, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další předměty.
Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci
říká "noc čarodějnic".
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na
košťatech létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových
proutků. Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci - "čarodějnickému
kolu" - to se tančilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad.
Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé
kdysi věřili, s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, co všechno zlého se
jim od posledního setkání podařilo lidem natropit.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, že ďábel může moc
na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i čarodějů.
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých
krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo
"pálení čarodějnic" - mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli
čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno čarodějnici srazit k
zemi.
Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a
napravovat zlomeniny, si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo

"moudrá žena". Bylinkářky - vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin,
hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní. Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a
bláznivé, přispěly mnohdy k užitečným vědeckým objevům. A tak stará "přírodní magie" ovlivnila
lékařství, chemii, biologii a fyziku. Kromě bab bylinkářek působili jako léčitelé i kováři a jejich
manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka s hojivým
obkladem. Ani tyto hodné "čarodějnice" to ale neměly lehké. Většina z nich se ve středověku stala
obětí "honu na čarodějnice". Miliony nevinných žen byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé
Evropě, ale i v Americe.
Program Pálení čarodějnic v našich obcích:
Sobota
28. 4.
park Vojničky
19.00 zapálení ohně
19:30 přílet čarodějnice
Pondělí
30. 4.
fotbal. hřiště Koštice
17:00 výcvik policejních psů
17:30 soutěž o Koštického vořecha – jednoduché úkoly pro pejsky a jejich páníčky J!
18:30 průvod čarodějnic (sraz u školy v Košticích)
19:00 zapálení ohně
19:30 ukázka psího cirkusu
Posilovna
Zájemci o pravidelné cvičení – posilování už mohou být spokojeni. Starosta obce vyslyšel přání a
pomohl zřídit malou posilovnu ve fotbalových kabinách. Zájemci se musí seznámit s řádem
posilovny a podepsat prohlášení.
Otevírací doba:
Úterý
17-19 hodin
zodpovědná osoba: Marek Vykročil
Středa
17 – 19 hodin
zodpovědná osoba: David Jaroš
Čtvrtek
17-19 hodin
zodpovědná osoba: Dominik Formánek
Neděle
17-19 hodin
zodpovědná osoba: Katka Podaná
Nejbližší plánované akce
1. června
Noc kostelů
2. června
Dětský den na ostrově
9. – 10. června
sjíždění řeky na kanoích a raftech
16. – 17. června
pouťové oslavy + zábava

Dubnová pranostika:
 Duben, ještě tam budem.
 Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
 Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
 Na mokrý duben - suchý červen.

Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce: www.mesta.obce.cz/kostice

