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K o š t i c k ý  z p r a v o d a j
(pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice)

 

12. číslo                                       4. prosince  2007
 

Vážení občané!

Blíží se konec roku 2008. V listopadu loňského roku vyšlo první číslo Koštického zpravodaje v této
podobě. Doufáme, že jste s touto podobou předávání informací spokojeni. Od ledna se budeme 
snažit pravidelně informovat také o jednáních zastupitelstva – chceme zveřejňovat usnesení 
z jednání zastupitelstva obce.

    Koncem roku se vždy bilancuje, hodnotí…Uplynulý rok byl náročný, ne vždy se zdařilo vše, o co
jsme usilovali. Ale pokud se ohlédnete společně s námi za rokem 2007, určitě  uznáte, že se 
uskutečnila celá řada akcí. A další se připravují. V jednání je oprava sochy sv. Jana 
Nepomuckého, úprava parku, nové autobusové čekárny, oprava silnic, průřez stromů, dokončení 
dětského hřiště ve Vojnicích, úprava parku ve Vojničkách a jeho obohacení o další prvky, 
vybudování sběrného dvora na separovaný odpad… V jednání je i oprava kostela v Košticích. 
Celý rok Vám budeme nabízet také různé kulturní a sportovní akce.    

      Stěžejním úkolem ale zůstává vyřešení kanalizace a čističky odpadních vod v obci.

Přejeme Vám hezké prožití adventního času.
         

     Společenská kronika
 

V měsíci prosinci oslavují: paní Věra Krausová – 75 let

                                           paní Marie Vykysalová – 89 let

                                           pan Jan Kovařík – 85 let

                                           paní Růžena Šalounová – 65 let             

                 Blahopřejeme!
Manželům Koutníkovým se narodila holčička Natálka.

                Blahopřejeme!
 

Živý Betlém
22. prosince 2007 se bude v Košticích  poprvé  konat živý Betlém. Po dobu minipředstavení  
budou jednotlivé postavy i zvířata zobrazovat naši spoluobčané. V dalším vánočním čase budou 
do Betléma instalovány postavy nakreslené malířem panem Satranem, za což mu moc děkujeme. 
Srdečně Vás zveme nejen na tuto akci, která začíná v 15 hodin, ale také na následující zahřátí – 
tedy na posezení u cukroví a čaje v zasedací místnosti na OÚ.  ( Budeme promítat fotografie 
z akcí, které se konaly během celého roku -  fotografie si budete moci objednat v digitální podobě 
na CD.)

K dispozici zde bude i betlémské světlo.

  



Nepřehlédněte…
 
 Webové  stránky jsou  průběžně  aktualizovány (  přibližně  1x  týdně).  Přibyly  informace  o

významných  osobnostech,  zajímavostech  v okolí,  ale  třeba  také  ukázky  historických
fotografií. Nezapomínáme ani na akce, které právě proběhly.

 V dolní  části  Říční  ulice  se  opět  objevily problémy s kanalizací.  Tentokrát  je  ale  závada
složitější, intenzivně se pracuje na opravě. Součástí opravy je průzkum propadlých prostor
pomocí kamery. Vše je komplikované tím, že se zde nacházejí rozvody plynu.

 Každoročně  se  v Košticích  koná  Vánoční  koncert,  tentokrát  21.  prosince   od  17  hodin
v místním kostele.

 Pokud se chcete „vyvětrat“, odpočinout si od přeplněných stolů, navštivte 26. prosince kapli
ve Vojnicích. V 15 hodin zde bude otevřena vánoční výstava spojená se zpěvem koled a
vánočních skladem. Zpívat  může každý, kdo přijde J!

 Na sále Kulturního domu v Košticích se opravovaly dámské toalety.  Dveře nešly zavírat,
zárubně  byly  tak  zrezivělé,  že  v nich  byly  díry.  Pracovníci  obce  tedy  vybourali  staré  a
zabudovali nové. Opravili i další nedostatky.

 Již několik dní se buduje nový chodník ke škole. Prosíme Vás, mějte trpělivost, než se vše
dá do pořádku a průchod bude opět bez problémů.  

 MŠ  a  ZŠ  Koštice  získala  50 000  korun  v celostátním  projektu  zaměřeném  na
environmentální výchovu. To je ohromný úspěch! Poděkování  patří paní Skalské a ředitelce
školy paní Čermákové.

   

 

Přehled akcí v     prosinci
 

  1. 12. 07        Mikulášská pro děti ( děkujeme Mikuláši J Skalskému, andělovi V. Chaloupkové a
čertům:  L. Formánkové, Š. Landové, J.Pernetovi, V. Chaloupkovi, M. Skalskému, A. 
Skalské)

  2. 12. 07        Výtvarná dílna pro děti  ( poděkování patří hlavně paní H. Hoblíkové, všem 
ostatním

                        dospělým za pomoc a hasičům za půjčení prostor)

  8. 12. 07        Adventní aranžování – 15 hodin, sál Kulturního domu, Koštice

  8. 12. 07        Mikulášská zábava – 20 hodin, sál Kulturního domu, Koštice

15. 12. – 21. 12. 07  Vánoční výstava – zasedací místnost OÚ Koštice

21. 12. 07        Vánoční koncert – 17 hodin, kostel Koštice

22. 12. 07        Živý Betlém – 15 hodin, před OÚ Koštice

                       Vánoční posezení, betlémské světlo – zasedací místnost OÚ Koštice

26. 12. 07        Vánoční setkání ve Vojnicích – 15 hodin, kaple, Vojnice

31. 12. 07        Půlnoční společný přípitek

                        a ohňostroj „kdocopřinese“ – 23.45 hodin, OÚ Koštice

 

 

 

 

  Vánoční přání
 

    Vážení občané Koštic, Vojnic, Vojniček a Želevic!  
 



Dovolte nám, abychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků, hodně pohody a 
hodně klidu. Přejeme Vám, abyste Štědrý večer strávili  v kruhu svých nejbližších a abyste si 
hezky užili společné chvíle.
   Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví a  
   úspěchů, přejeme Vám, aby se Vám splnily  
   všechny Vaše sny a přání.
 

                     Hezké svátky  přejí zastupitelé
                             a zaměstnanci obce          

Advent
 

Advent  znamená v křesťanských končinách přípravný vánoční  čas.  Začíná čtyři  týdny před
Vánocemi. Do zemí tehdejšího křesťanského světa se tento zvyk rozšířil během 6. a 7. století.
Tradičně byl chápán jako doba rozjímání a pokání, provázely jej půsty a bohoslužby.

Protože má očekávání "příchodu" v křesťanství  dvojí rovinu – jednak příchod jako narození,
jednak jako příchod zmrtvýchvstalého Krista – je i advent zasvěcen oběma těmto rovinám. První a
druhá adventní  neděle jsou v očekávání  Posledního soudu,  věřící  jsou nabádáni  k bdělosti  a
pokání.  Symbolizuje  je  temně  fialová  barva.  Třetí  adventní  neděle  je  již  v  radosti  očekávání
narození  Páně  a  vážnou  fialovou  střídá  růžová  barva.  Poslední,  čtvrtá  adventní  neděle  je
věnována Zvěstování a samému narození Krista.
    K adventu neodmyslitelně patří adventní věnec. Jeho zdobení je relativně mladá tradice, 
pochází až z 19. stol. z Rakouska a Německa. První adventní věnce byly dřevěné, později se 
zhotovovaly z jehličnatých větviček. Živé věnce symbolizují věčný život, jaký slíbil Kristus svým 
ovečkám. Kruhový tvar je symbolem jednoty společenství lidí s Bohem, plamen svící pak vyjadřuje
Kristovu lásku, která ozařuje světlem každého člověka

Ač je Ježíš historickou postavou, přesné datum jeho narození nelze zjistit. Nicméně Ježíšovo
narození, čili příchod Božího Syna na svět, se začalo slavit poměrně brzy, v prvé čtvrtině 4. století
o tom máme už bezpečné zprávy. Na tento den připadal na křesťanském západě (v Římě) starý
pohanský svátek - slavnost "Narození věčného (neporaženého) slunce". Východní církev slavívala
narození Krista 6. ledna. To bylo datum jednoho pohanského svátku v Alexandrii.

Obsah Vánoc je křesťanský,  datum bylo zřejmě zvoleno jako "překrytí"  pohanského svátku.
Vědci se shodují v tom, že kořeny dnešních Vánoc je třeba hledat již v pohanských oslavách
zimního slunovratu. Vánoce nemají jen tradici evropskou. Slavily se v Asii, u amerických Indiánů i
jinde. Ve starém Římě se nakonec oslavy ustálily na 25. prosinec. Datum zvolil r. 274 po Kr. císař
Aurelián.

Jesličky –  neboli  figurální  zobrazování  svaté  rodiny v  betlémské  stáji  s  dítětem Ježíšem v
jeslích, pastýři s ovečkami a třemi mudrci z Východu spočívá na vyprávění v evangeliu sv. Lukáše
o  narození  Ježíše.  Tento  zvyk  je  doložen  již  ve  4.  stol.  a  jako  prostředek  zbožnosti  zlidověl
především zásluhou sv. Františka a františkánů.

 V Čechách se zvyk rozšířil koncem 18. stol. a býval spojen s vánočními hrami.

K Vánocům se pojí také vánoční stromeček. Stejně jako Vánoce mají původ i v pohanství, má v
něm své kořeny i tento strom. Všichni pohané starověku spojovali kult Slunce s kultem matky a s
rituálním kultem stále zelených stromů. V době oslav „svatých nocí“ pořádali pohané veselice u
stále zelených stromů. Na ně věšeli ozdoby, ovoce, pamlsky a světla. Nejprve ve volné přírodě,
později doma, protože to bylo pohodlnější.

Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé týdny a vůbec jim nevadilo, že peněz je
poskrovnu a vánoční dárky, které nadělí Ježíšek, budou nejspíše velmi potřebné věci, které by se
tak jako tak musely koupit.

Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu
sounáležitosti v rodině, která se sešla ke společným oslavám pod rodným krovem.



Několik  dnů  před  Vánocemi  napekly  hospodyně  chléb  a  uložily  ho  do  ošatek,  v  bohatších
domácnostech pekly také pečlivě upletené, žloutkem potřené a máslem pomaštěné vánočky z
bílé mouky, hrozinek a mandlí.

O Štědrém  dnu od  časného  rána  praskal  v  peci  a  kamnech  oheň.  Připravovala  se
štědrovečerní večeře, ta měla mít devět druhů jídel. Vařil se hrách, čočka, několik druhů polévek,
mezi nimiž nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a česneku. Zatímco se
hospodyně snažila v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých krajích hospodář tajně stromeček a
ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se stavěly betlémy.

Lidé se od rána postili, aby večer uviděli "zlaté prasátko". S přicházejícím soumrakem   stále
častěji vybíhaly ven děti, pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička.

S  první  hvězdou  si  rodina  sedla  k slavnostnímu  stolu prostřenému  bílým  ubrusem.  Večeři
zahajovala společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co
přinesl, i za to, co vzal.

Nejdříve hospodyně postavila na stůl mísu s hrachem. Klíček hrachu má podobu kalichu

a podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i zlém. Potom paní domu odebrala z mísy
po lžíci  pro každé z domácích zvířat. Teprve pak si  podle vážnosti  a stáří nabírali  ostatní.  Po
hrachu se podávaly polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo ryba pro
radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl ve lněném ubrousku pod
jabloň. Naposledy se na stole objevila vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani
trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití.

Když zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti stromeček ověšený jablíčky, sušeným
ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do barevných papírků, ořechy

a řetězy. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. Ty se pak u stromečku zpívaly
každý večer, dokud se neodstrojil a Vánoce neskončily.

Někde  však  stromeček  neznali  nebo  ho  považovali  za  německý  zvyk  a  po  starodávném
způsobu strojili jesle. O svátku Narození Páně do nich kladli figurku novorozeňátka

a přidávali  postavičky anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky třech králů a jejich průvodu se
stávaly součástí betlémského výjevu až 6. ledna.

O Štědrém večeru se po večeři věštilo. Na stůl se postavilo umývadlo a pouštěly se v něm
lodičky ze skořápek vlašských ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke dveřím házela
bota. Na venkově děvčata třásla bezem. Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše.
Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře stály jesličky. Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř
kostela, ohřátého dechem věřících, zářily svíce. Varhany doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se
postupně  všichni  přidávali.  Tak  se  o půlnoci  Štědrého  večera narodil  v  srdcích  lidí  Kristus.
Všichni  věřili,  že je přítomen na bohoslužbě právě v tom jejich kostele.  Cítili  přítomnost  lásky
malého dítěte a s nadějí hleděli do nového roku.
 
Přejeme Vám hezké Vánoce!
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