Koštický zpravodaj č.5

KO ŠTI CK Ý

ZP R A V OD A J

pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – květen 2010
Vážení občané!
Blíží se velká akce v našich obcích – Setkání rodáků 2010. Prosím neberme tuto akci jako
setkání pouze a jenom rodáků. Akce je pro všechny občany, příbuzné, přátele a kamarády,
chataře a chalupáře, pro všechny, kteří mají vztah k našim obcím. Ukažme návštěvníkům
naše obce v tom nejhezčím…a užijme si společné setkání!

Společenská kronika
V měsíci květnu významné životní jubileum oslavují:
paní Olga Svobodová – 82 let
pan Václav Satran – 60 let
paní Jiřina Srbová – 80 let
pan Jiří Zimmermann – 60 let
Blahopřejeme!
S velkým smutkem oznamujeme, že v uplynulých dnech zemřel pan Josef Basov.
Upřímnou soustrast!
Setkání občanů v parku
V sobotu 8. května 2010 se sešli občané v parku v Košticích, aby uctili památku padlých obou
světových válek, ale aby byli také přítomni vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého, která byla
v uplynulém roce zrekonstruována a upravena podle dobových prvků. Pozvání přijal libochovický
farář pan Petr Kubíček, který nejprve připomněl život a význam Jana z Nepomuku, který byl v roce
1729 prohlášen za svatého. Jan Nepomucký patří mezi české zemské patrony. Podle legendy byl
umučen za to, že nechtěl prozradit králi Václavu IV. zpovědní tajemství jeho manželky.
Poděkování za úpravu parku patří panu Jarošovi st. (oprava studně), SDH Koštice (vyčištění
studně) a všem dalším dobrovolníkům za pomoc při stavebních úpravách. Všechny práce se
mohly uskutečnit za finanční pomoci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a
České pošty.

Svátek matek
Oslava Svátku matek byla v posledních letech vždy spojována s Vítáním občánků. V letošním
roce jsme ale v obci žádné narozené miminko neměli, a tak se Svátek matek připomněl v pátek 7.
května 2010 v místní ZŠ a MŠ Koštice. Paní učitelky s dětmi připravily vystoupení plné básniček,
písniček a tanečků. Největší ohlas měl mezi obecenstvem černošský tanec. Za připravený

program patří poděkování dětem, ale také jejich učitelkám. Dovolte také nám, abychom se připojili
k přání všeho nejlepšího ke Svátku matek, k poděkování za práci a péči, kterou ženy – matky
nám všem věnují a kterou často vnímáme jako něco samozřejmého.
Pálení čarodějnic
Konec dubna je vždy spojován s pálením čarodějnic. Pálení čarodějnic (také Filipojakubská
noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi
starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a
slaví
příchod jara.
Na
některých
místech
se
staví májka.
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně
slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním
slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato
noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a
podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového
svátku byla ale oslava plodnosti.
Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice
jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem
času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se
do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým
popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a
plodnosti.
Tato tradice českých vesnic vychází z pohanství. Podobný svátek se slaví v mnoha jiných
evropských zemích (Slovensko, Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo), země
označují tento svátek různými
jmény.
V Košticí
ch si daly 30. dubna také sraz čarodějnice, slétly se sem z dalekého širokého okolí, šly průvodem
od místní školy na fotbalové hřiště, kde byl později zapálen oheň s připravenými figurami
čarodějnic. Pro menší děti byly připraveny soutěže a drobné sladkosti. Převleky některých
čarodějnic dosáhly úplné dokonalosti – nebylo poznat, kdo je
kdo J!
O den později byl zapálen
oheň také ve Vojničkách. I zde se sešlo hodně lidí, povídalo se, vzpomínalo a také se plánovalo:
setkání rodáků, výstavba altánu, Tradiční pouť ve Vojničkách.
Nepřehlédněte
·
Velmi si vážíme všech občanů, kteří se starají nejen o svůj majetek, ale kteří věnují
čas a energii také okolí svého bydliště. Vždy se snažíme na tyto nezištné občany
upozornit a poděkovat jim. Tentokrát naše poděkování patří manželům Mísařovým
z Vojniček za úpravu okolí sochy sv. Václava, paní Jirkovské a paní Landové za
vysázení nových okrasných keřů v Želevicích a úklid okolí kapličky a paní Kubáčové
z Koštic, která zvelebila prostředí okolo svého domu po podzimních opravách
komunikace. Poděkování patří ale také všem Vám, kteří se staráte o květiny nebo
sekáte trávu před svým domem.
·
Občané Vojniček se aktivně zapojili do projektu výstavby altánu v místním parku.
Poděkování patří zejména panu Sunkovskému a panu Růdlovi za přípravu podlahy
v altánu.
·
Zájemci o sjíždění řeky se sejdou v neděli 23. května 2010 v 18 hodin na sále
Kulturního domu, kde budou seznámeni s bližšími informacemi o připravované akci.
·
V sobotu 15. května se v Košticích na fotbalovém hřišti uskuteční hasičské závody
O pohár starosty obce.

·

·

V uplynulých dnech došlo k další havárii kanalizace v Košticích. Ukazuje se, že je
kanalizace opravdu již nevyhovující. Doufejme, že se podaří v příštích letech získat
finanční podporu pro její novou výstavbu.
Vzhledem k účasti mladých hasičů na soutěži se přesouvá Den dětí na neděli 31.
května od 15 hodin (ostrov u Ohře). Prosíme dobrovolníky, kteří by mohli pomoci
s organizací, aby se přihlásili u paní Skalské nebo paní Karfíkové.

Pozvánka na Setkání rodáků 2010
Jak už jsme Vás informovali, připravujeme setkání rodáků, bývalých i současných obyvatel
našich obcí, jejich příbuzných, známých a přátel, a tak nám dovolte, abychom Vás na tuto akci
pozvali. Setkání se uskuteční 12. června 2010. V průběhu tohoto setkání budou moci zájemci
hlasovat o symbolech obce, jejichž návrhy nyní připravuje pan Kasík – odborník na heraldiku.
Návrhy budou předloženy k diskusi a hlasování ve všech našich obcích, vždy v místě výstavy
historických dokumentů a fotografií.
Připravili jsme pro občany našich obcí, chataře, chalupáře, ale i pro všechny ostatní
návštěvníky zajímavý program (akci finančně podpořila Nadace Via).
Pokud máte ještě nějaké nápady či připomínky, sdělte je členům přípravného výboru akce (paní
Sunkovská, paní Růdlová, paní H. Peterková, pan Zlatohlávek, paní Karfíková, pan Kubeš, paní
Skalská, paní Jarošová, pan Jaroš, pan Vlasák).
Ještě Vás chceme poprosit, abyste pomohli obci s úklidem a před akcí uklidili vše, co jde
(případné odpadky, starou trávu…). Těsně před Setkáním rodáků vyhlásíme také společnou
brigádu zaměřenou na úklid našich obcí. Děkujeme za pomoc.

POZVÁNKA
Koštice 3. května 2010
Vážená paní!
Vážený pane!
Dovolte mi, abych Vás pozval na Setkání rodáků 2010 obcí Koštice, Vojnice, Vojničky a Želevice.
Akce se uskuteční v době Koštické pouti – tedy v sobotu 12. června 2010. Pro návštěvníky i
občany obcí je připraven zajímavý program. Pevně věřím, že využijete této nabídky na společné
setkání se svými příbuznými, přáteli a kamarády, že společně zavzpomínáme na vše, co jste
v místě svého dřívějšího pobytu prožili.
Prosíme Vás, rozšiřte toto pozvání mezi další známé, kteří mají vztah k našim obcím.
Těším se na setkání s Vámi.
S pozdravem
Jaroslav Vlasák – starosta obce
Program:
Sobota 12. června
9.30 slavnostní zahájení
10.30 setkání ve Vojničkách
11.30 setkání ve Vojnicích
13.30 setkání v Želevicích

Koštice
fotbal. hřiště
Vojničky bývalá škola
Vojnice
kaple
Želevice kaplička

14.30 vzpomínka na rodáka K. Orta, odhalení pamětní desky
Koštice
mlýn
(živý obraz ze života K. Orta, vystoupení pěveckého sboru Melodie)
14.00 – 18 hodin koncert skupiny Parťáci
Koštic
fotbal. hřiště
15.00 program pro děti (divadlo)
Koštice
fotbal. hřiště
18.00 divadelní představení koštických ochotníků Dívčí válka
Koštice
kultur. dům
20.00 taneční zábava
Koštice
fotbal. hřiště
22.00 malý ohňostroj
Koštice
fotbal. hřiště
·
·
·
·
·
·
·

výstava historic. fotografií a dokumentů – Koštice, sál Kultur. domu (od 10 do 16 hodin)
prohlídka Základní a mateřské školy v Košticích (od 10 do 15 hodin)
exkurze – Koštický mlýn (v 10 hod + v 14.30 hod)
prohlídka hasičárny (od 10 do 15 hodin)
prohlídka pálenice Karfíkův dvůr (v 11 hodin a v 15.30 hodin)
prohlídka školy ve Vojničkách - fotografie + historické dokumenty (od 10.30 do 15 hodin)
prohlídka kaple ve Vojnicích - fotografie + historické dokumenty (od 11.30 do 15 hodin)
Doprava do okolních obcí je zajištěna výletním vláček – jízdní řád k dispozici v místě konání akce.
Možnost zakoupení občerstvení ve Vojničkách a v Košticích (fotbalové hřiště).
V případě nepříznivého počasí se program z fotbalového hřiště v Košticích přesouvá na sál
Kulturního domu.
Neděle 13. června 2010
V průběhu celého dne možnost návštěvy pouťových atrakcí.
14.00 fotbalové utkání „starých i mladých pánů“ (hraje se na polovině hřiště)

Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, 415 693541, 415 693540,
www.mesta.obce.cz/kostice
Mailujte: a.skalska@seznam.cz, volejte 777 842882, 415 674996

