KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – listopad 2018
Společenská kronika
V měsíci listopadu významné životní jubileum oslavují:
paní Jaroslava Mrňáková – 85 let
paní Venuška Nováková – 77 let
paní Venuše Grundová – 75 let
Blahopřejeme!

Den s nejlepším rodinným receptem
V sobotu 17. 11. 2018 se sešli zájemci (tedy správně zájemkyně) při své každoroční ochutnávkové akci – tentokrát
při Dnu s rodinným receptem. Na setkání se objevila celá řada vynikajících receptů, mezi nejzajímavější patřily
„bramborovokašové“ placky se škvarečky. Podle autorky jídlo vzniklo náhodou, zbyla bramborová kaše a co
s ní � �
? Zkusila placky a nyní už tuto rodinnou pochoutku jinak nedělá.
Co se bude ochutnávat příští rok? To se ještě neví, prý se musí něco dobrého vymyslet � �
!

Čertodějnice a Malý princ
Již po několik let se vždy na podzim sejdou děti, které chtějí trávit svůj volný čas smysluplně, aby nacvičily
divadelní představení – pohádku. I letos se na počátku října sešlo 21 dětí a začalo se � �
! Nejprve jsme
museli upravit scénář, aby odpovídal počtu dětí, které chtějí hrát. Přidali jsme role a rozepsali text, přidali
další scény, vybrali doprovodné písně a začali nacvičovat. Dva měsíce se děti scházely několikrát týdně, aby
se naučily text, tanec a čarování � �
! V této fázi nácviku je naprosto stěžejní role rodičů – ti se učí s dětmi text,
doprovázejí je na zkoušky, vymýšlejí kostým (někteří i kostýmy � �
, protože mají více dětí)… a všelijak
pomáhají při nácviku a následné realizaci divadelní pohádky. Moc všem rodičům děkujeme!
Po loňském úspěchu stínohry iniciátorky a organizátorky (paní Skalská a paní Karfíková) přemýšlely,
co jiného připravit a nacvičit. Nakonec se inspirovaly stínohrou Malý princ v provedení učitelů jedné pražské
školy. S většími dětmi se podařilo připravit příběh malého prince, který putuje po planetách, hledá lásku a
porozumění, ale setkává se s nepochopením a sobectvím dospělých. Křehký příběh naše děti ztvárnily
úžasným způsobem.
Děkujeme všem zúčastněným dětem, jejich rodičům i realizačnímu týmu!

Nepřehlédněte



Přes zimu se upravují termíny otevření sběrného dvora v Košticích – bude otevřeno v těchto
dnech: 8. 12., 22. 12. 2018 a 12. ledna 2019 vždy od 8.30 do 11.30 hod.
Dne 21. 12. 2018 se uskuteční výroční schůze SDH Koštice – srdečně zveme všechny členy!

Nejbližší akce:
Sobota 8. 12.
Zájezd na adventní trhy do Německa
11 hod
od OÚ Koštice
Neděle 9. 12.
Mikulášská nadílka
15 hodin
KD Koštice
Sobota 22.12.
Vánoční koncert sboru Melodie
17 hodin
kostel Koštice
Pondělí 24.12.
Zpívání koled
22 hodin
kostel Koštice
Sobota 29.12.
J. J. Ryba Hej mistře (tzv. Rybovka)
19 hodin
klášter Doksany
Pondělí 31.12.
Silvestrovský ohňostroj
19 hodin
před OÚ Koštice
Sobota 19.1.2019 Ples SDH Koštice
20 hodin
sál KD Koštice

Advent v našich obcích
První adventní víkend jsme tradičně rozsvěceli vánoční stromky ve všech našich obcích. V sobotu jsme
začali ve Vojničkách, pak jsme pokračovali ve Vojnicích a nakonec jsme celou pouť zakončili v Želevicích.
V prvních dvou obcích jsme kromě tradičního zpívání, štoly, svařeného vína a punče zahráli stínohru Malý
princ. V Želevicích se nepodařilo kvůli sněhu rozsvítit stromeček, ale o to krásnější byl vánoční strom a
ohňostroj na křižovatce. Všechny přítomné děti dostaly malý sladký dáreček. Děkujeme želevickému
sponzorovi panu Zbyňku Kunstovi!)
V neděli na sále KD v Košticích začala oslava adventu pohádkou koštických dětí Čertodějnice,
následovala ji stínohra Malý princ a zpívání koled. Pak už se děti i dospělí věnovali výstavě háčkovaných
figurek zachycujících naši historii, všichni se mohli pokochat nádhernými výrobky dětí MŠ a ZŠ Koštice i
mechanickým betlémem a otáčivým stromem pana Jaroše. Kromě toho si malí i velcí mohli ozdobit
perníčky, vytvořit lampičku, dekoraci z přírodnin či vyrobit papírovou ozdobu foukacími fixami či
třpytkami. Vedení obce nabízelo občerstvení, prodejci zase vánoční dekorace, v salonku byla možnost
profesionálního vánočního focení. Přes vydatný déšť byl v půl páté rozsvícen vánoční strom u obecního
úřadu, kde lze také nalézt malý betlém a jezdící vláček v zasněžené krajině. Adventní čas byl zahájen.
(Děkujeme všem, kteří s akcí pomohli!)

Adventní čas
Advent je období, které začíná čtyři neděle před Štědrým dnem.
Současná podoba čtyř adventních neděl se ustálila až v 12. století. Symbolizuje dobu, po kterou putovali
Marie a Josef do Betléma. Slovo advent je odvozené od latinského adventus – příchod a křesťané si
připomínají narození Krista.
Adventním období je příprava na Vánoce, jedny z největších křesťanských svátků. Dříve církev chtěla
v adventním období zachovat vážnost a pokorný klid. Nekonaly se svatby ani taneční zábavy. Bylo to
období náboženských obřadů, rozjímání, ticha a střídmosti v jídle. Každá z nadcházejících čtyř nedělí má
své speciální jméno - po železné přijde bronzová, stříbrná a nakonec zlatá.
Nejviditelnějším symbolem adventu je adventní věnec. Bez svíček se používá ke zdobení dveří. Ten se
svícemi slouží k symbolickému odpočítávání čtyř adventních týdnů. Zvyk postupného zapalování svící na
adventním věnci se k nám dostal až v druhé polovině 20. století z Německa. V tradičním českém prostředí
byla okna slavnostně osvětlována jen na Bílou sobotu.
Věnec představuje symboliku Kristova kříže nebo také Boží věčnost a jednotu a má jasně daná pravidla, jak
by měl vypadat. Větývky jehličnanů či cesmíny, ze kterých je vyroben, představují život. Dříve se často
používaly i holé slaměné věnce, které odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly do domu požehnání.
Důležité jsou i barvy. Barvou adventu je fialová! Vyjadřuje důstojnost a pokání. Svíčky a stuhy na věnci
by tak měly být fialové s výjimkou té třetí v pořadí – ta je totiž zasvěcená přátelství a je růžová. Svíčky se
zapalují proti směru hodinových ručiček. Časté jsou i věnce s pátou, bílou svíčkou uprostřed. Ta se zapaluje
na Štědrý den a symbolizuje Krista.
Tradiční barvou adventu je fialová. Luteráni v Americe ji nahradili modrou barvou. V Evropě se začaly
užívat i věnce s bílými svíčkami, protože bílá barva je tradičně brána jako slavnostní. U protestantských
církví se používají i čtyři červené svíce. To se rozšířilo i k nám a věnec s červenými svíčkami je nyní asi
nejrozšířenější barevnou kombinací.
Symbolika svíček na věnci
1. svíčka – Zapaluje se první adventní (železnou) neděli. Svíčka se jmenuje Naděje.
2. svíčka – Zapaluje se druhou adventní (bronzovou) neděli. Svíčka se jmenuje Mír.
3. svíčka – Zapaluje se třetí adventní (stříbrnou) neděli. Svíčka se jmenuje Přátelství a
měla by být růžová.
4. svíčka – Zapaluje se čtvrtou adventní (zlatou) neděli. Svíčka se jmenuje Láska.
Někdy se zapaluje i 5. svíčka – Zapaluje se na Štědrý den po západu slunce. Je bílá a zasvěcená Kristu.

