Koštický zpravodaj č.5/2013

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – květen 2013
Vážení občané!
V měsíci květnu se platí daň z nemovitosti. I v letošním roce se obecní daň z nemovitosti
nezvyšovala, ale došlo ke změně v placení. Od letošního roku platíte za všechny své nemovitosti i
pozemky najednou – jednou složenkou – ušetříte tedy na poštovném. Daň má být zaplacena do
konce května, jinak se platí finančnímu úřadu penále. Pokud jste ještě nedostali složenku,
kontaktujte finanční úřad v Ústí nad Labem, který centrálně složenky posílal.
Společenská kronika
V měsíci květnu významné životní jubileum oslavují:
paní Olga Svobodová – 85 let
paní Jiřina Srbova – 83 let
paní Marie Jarošová – 70 let
pan Josef Kredba – 76 let
Blahopřejeme!

V uplynulých dnech zemřely paní Marie Hiráková a paní Milada Benešová.
Čest jejich památce!
Koštický fotbal
Připomínáme, že je nutné, aby si zájemci o fotbal co nejdříve (=do 31.5.2013) v želevické
hospůdce vyzvedli přihlášku za člena Fotbalové asociace ČR a zaplatili registrační poplatek 200,Kč a vratnou kauci ve výši 1 000,- Kč. Vyplněnou přihlášku a poplatky přineste na obecní úřad.

Vítání ptačího zpěvu
V sobotu 11. 5. 2013 se milovníci přírody v Košticích sešli již po třetí s ornitology z Bíliny — Jiřím
Vaníkem a Annou Pikešovou. Přestože zatažená obloha nevěstila nic dobrého, všichni se vydali
na procházku z Koštic do Vojnic.
Jiří Vaník již od časného rána odchytával u Vojnic ptactvo a připravoval pěvce ke kroužkování.
Anna Pikešová upozornila výletníky na poletující rorýse, holuby hřivnáče, nad polem kroužícího
krahujce a na hlasy zpívající ptáčků. U autobusové zastávky vysvětlila přítomným, jak zacházet s
handicapovanými a zraněnými jedinci, pokud na ně narazí. Vždy je třeba kontaktovat výhradně
záchrannou stanici, která je specializovaná na ptáky.
Cestou se otevřel nádherný výhled na České středohoří, které je rájem pro drobné pěvce.
Jezdí je sem pozorovat ornitologové z celé republiky i ze zahraničí.
Nadšení vyvolal párek dlaska tlustozobého, tak nádherně zbarveného, že připomíná papoušky,
a to i tvarem zobáku.
Naprostým unikátem v republikovém měřítku je četný výskyt krutihlava (erbovního ptáka
bílinských ornitologů), slavíka a pěvušky. Všechny tyto pěvce (a mnohé další — pěnici, budníčka,
strnada aj.) pak mohli účastníci akce vidět při kroužkování.

Závěrem akce ornitologové promluvili o letošním ptákovi roku — břehuli říční — a o akcích k
jeho ochraně. Dále pohovořili o činnosti a cílech České ornitologické společnosti:
 ochraně ptáků zemědělské krajiny,
 sledování příletů poslů jara,
 mapování významných ptačích území,
 pořádání jarního Vítání ptačího zpěvu a podzimního Festivalu ptactva,
 koordinací celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků,
 vydávání odborných publikací a pořádání přednášek či konferencí aj.
Od roku 2007 svaz buduje ornitologický park Josefovské louky u Jaroměře, který má vytvořit
vhodné podmínky pro návrat mokřadních ptáků na louky a nivy Metuje. Na tento projekt může
přispět každý zájemce. Závěrem rozdali časopisy Svět ptáků a jiné vzdělávací materiály. Počasí
se umoudřilo, ostatně po velkém dešti bývají prý pro pozorování ptactva nejlepší podmínky,
protože ptáci se vydávají na lov a hojně zpívají. Návštěvníci akce odcházeli domů bohatší o nové
poznatky.
Irena Hellerová
Vítání občánků a oslavy Svátku matek
V neděli odpoledne se sešli na sále KD v Košticích všechny maminky a babičky, ale také ostatní
příbuzní, aby se podívali na program, který připravily děti ze ZŠ a MŠ Koštice a skupina malých
mažoretek. Nejprve ale byli přivítání noví malí občánci obce – Antonín Novák, Vojtěch Pfeifar,
Ludmila Kučerová, Jaroslav Cibulka a Karolína Kovaříková. Potom už následovalo nádherné a
dojemné vystoupení dětí. Všem matkám poděkovala a drobné dárky rodičům nově narozených
dětí předala paní Karfíková (místo pana starosty, který náhle onemocněl).
Poděkování za velice povedené vystoupení dětí patří všem učitelkám koštické školy!
Nepřehlédněte
·
·

·
·

V úterý 28. května 2013 se od 19 hodin uskuteční veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Koštice. Jste srdečně zváni!
V sobotu 11. 5. 2013 se na fotbalovém hřišti uskutečnily závody mladých hasičů. Přes
nepřízeň počasí se do Koštic sjeli desítky soutěžících, aby prokázali svoji šikovnost a
bojovnost. Perfektně připravených závodů se zúčastnilo 11 družstev, naše družstvo
mladých hasičů se umístilo na pěkném 5. místě.
Okolo kostela probíhá oprava opěrné zídky, stará zeleň již byla odstraněna, následně
se připravuje výsadba zeleně nové. Vše je součástí projektu Úprava okolí kostela
v Košticích.
Ve čtvrtek 13. června 2013 se uskuteční zájezd na divadelní představení - komedii
Sborovna do pražského divadlo U Hasičů. Mezi herci uvidíme např. P. Trávníčka, U.
Klukovou, K. Kornová. Cena zájezdu (vstupenka + doprava) 400,- Kč. Zájemci se hlásí u
paní Zelinkové.

Noc kostelů
V pátek 24. května 2013 proběhne ve více než 1300 chrámech další pokračování Noci
kostelů (během Noci kostelů 2012 bylo v České republice zaznamenáno více než 400 tisíc
návštěvníků). I v naší obci je připraven zajímavý program - vystoupí zde velice známá hudební
skupina Karmína a svůj program předvedou také děti z koštické školy (zpívané a pískané lidové
písně). Tento koncert je hudební událost, která zde v obci ani nejbližším okolí ještě
nebyla! Začátek koncertu je v 17.30 hod. Srdečně Vás zveme!
Akce je financována v rámci projektu Úprava okolí kostela v Košticích firmou T-mobile
(prostřednictvím Nadace VIA).

Nejbližší akce:
7. června 2013 – Den dětí aneb Cirkus na ostrově (15 hodin, ostrov u Ohře)
Dobrovolníci – pomocníci sraz ve 14.30, děkujeme!
15. – 16. června 2013 – Koštická pouť aneb Letnice
22. – 23. června 2013 – sjíždění řeky Jizery
13. července 2013 – Tradiční pouť ve Vojničkách
Kontakty: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 695 340, www.mesta.obce.cz/kostice

Koštická pouť aneb Letnice
předběžný program (může dojít ještě ke změnám!)
sobota 15.6.
9 – 15 hod
10.00
10.30
14.00
zastavení
15.15
herce pana
16.00
16.00 – 17.00
17.00
17.05
dřevěného
19.00
21.00

fotbalový turnaj
komentovaná prohlídka opravených prostor bývalé Policie
komentovaná prohlídka minimuzea Vesnická světnice
oslava Letnic – průvod od želevické hospůdky do Koštic, cestou několik
s malým programem
odhalení sochy Letnice – Život (u lávky na ostrov) za přítomnosti známého
Jana Přeučila a autora dřevěné sochy řezbáře pana Jana Švadlenky.
vystoupení malých mažoretek (fotbalové hřiště)
program pro děti (divadlo pana Přeučila a paní Hruškové)
vystoupení malých zumbiček
Střílení ku ptáku – návrat ke starodávné pohanské tradici, střílí se kuší na
ptáka, určí se král střelců
divadelní představení S tvojí dcerou ne (sál KD Koštice)
taneční zábava (fotbalové hřiště)

Obcemi bude projíždět výletní vláček – rozpis bude na plakátech.
neděle 16.6.
9 – 16
10.00
10.30
14.00
·
·
·

fotbalový turnaj
komentovaná prohlídka opravených prostor bývalé Policie
komentovaná prohlídka minimuzea Vesnická světnice
svatební výstava – slavnostní zahájení (sál KD)
14.15 – 15.30 tvorba svatebních účesů + svatebních kytic + prohlídka výstavy
15.30
módní přehlídka
15.45
ochutnávka svatebního občerstvení + dražba svatebních kytic

Pouťová bohoslužba se uskuteční v…hodin v kostele v Košticích.

Během celého víkendu pouťové atrakce (kolotoče) na hřišti.
Občerstvení připraveno J!
Srdečně Vás zveme!

Letnice
Ve starověku slavila tento svátek církev již poměrně brzy; první zmínky se objevují však až ve 3.
století. Protože v křesťanském chápání letnicemi vrcholí padesátidenní oslava Velikonoc, byly (a
nadále jsou) letnice považovány za jednu z nejvýznamnějších křesťanských slavností
vůbec. Liturgická barva letnic byla vždy červená – tento zvyk zřejmě pochází ze slavnostního
římského oděvu, který byl barven purpurem.
V českých zemích se letnice slavily od příchodu křesťanství, avšak ještě dlouho poté v lidové
zbožnosti přetrvávají pohanské obyčeje, byť naroubované na nové náboženství, jak dokládá i
kronikář Kosmas, když roku 1092 píše o knížeti Břetislavu II., že vyháněl ze země
čarodějníky, věštce a pohanské hadače. Kníže vykořenil podle Kosmy též „obyčeje pověrečné,
které vesničané, posud polou pohané, o Letnicích v outerý nebo ve středu zachovávali,
přinášejíce dárky ke studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali“.
Až do Druhého vatikánského koncilu se svatodušní svátky slavily v katolické církvi po dva dny a
svatodušní pondělí bylo zasvěceným svátkem i v první Československé republice. O těchto dvou
dnech bylo možné také žehnat křestní vodu, křtít a biřmovat.
Svatodušní pondělí je volným dnem v Německu,
Francii, Rakousku, Maďarsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Švýcarsku, Norsku,Dánsku, Rumu
nsku, na Islandu a v Řecku.
Letnice jsou svátky pohyblivé. Slaví se 50 dní po Velikonocích, tedy deset dnů po tzv. Nanebevzetí
Páně - vždy dva dny, v neděli a v pondělí a jsou vyvrcholením Velikonoc.
Latinský název Letnic je Pentecostec, což právě znamená padesátý den velikonoční slavnosti.
Letnice i Velikonoce mají mnoho společného:
- oslavují přírodu - Velikonoce jsou svátky jara, Letnice začátkem sklizně
- měly pro Židy spojitost s událostmi z dějin spásy
- pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení Pána Ježíše a Letnice svátkem seslání Ducha.
Zvyky letnic:
 Jízda králů na Slovácku.
 Střílení ku ptáku – střílelo se na tyč, na které byl uvázán původně živý pták, později jeho
atrapa. Střílelo se z kuše, později z pušek, kdo se trefil, stal se králem.
 Zpěv vodního ptáka – tento zvyk se šířil na Šumavě u německého obyvatelstva, přišel
patrně z Bavorska v 17. století. Chlapci označili jednoho mezi sebou za vodního ptáka a
poté chodili po vsi, zpívali, tropili vtípky a dostávali výslužku.
 Škračení (smažení) vajec v přírodě - valašský zvyk

