
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – prosinec 2018

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem zastupitelů a pracovníků obecního úřadu 
popřál klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a pohody v novém roce. 
      Příští rok bude pro nás všechny náročný, začneme budovat kanalizaci a s tím se pojí celá 
řada problémů – rozkopané ulice, znemožnění vjezdu do dvorů našich nemovitostí, bláto a 
nepořádek. Všichni ale víme, že se kanalizace musí vybudovat, a tak budeme muset řešit 
celou řadu problémů. Řešme se s trpělivostí a nadhledem. Přeji nám všem hodně sil!
                                                                                  Jaroslav Vlasák – starosta obce Koštice

Společenská kronika      
V měsíci prosinci významné životní jubileum oslavují: 
                                                                                  paní Vlasta Kredbová – 80 let

paní Uta Karfíková – 79 let
paní Věra Peterková – 79 let
paní Růžena Šalounová – 76 let
paní Blažena Hodková – 65 let
paní Jaroslava Chvapilová – 65 let

                                                          Blahopřejeme! 
V uplynulých dnech se narodil manželů, Slavíkovým syn Dominik a rodičům Lucii Dolejší a Romanu Mirgovi     
se narodil syn Roman. Blahopřejeme

V měsíci listopadu zemřel pan Vladislav Duben ve věku 68 let.
                                        Čest jeho památce!

Nepřehlédněte
 V sobotu 8.12.2018 se uskutečnil zájezd na adventní trhy do německého městečka Annaberg, do

druhého naplánovaného městečka se už nejelo vzhledem k počasí.
 V neděli 9.12.2018 se na sále uskutečnila Mikulášská – děti nejprve tancovaly a mohly navštívit

skutečné peklo � �! Zhruba po hodině společné zábavy přišel Mikuláš se svými pomocníky andělem
a čerty a předali všem hodným dětem za básničku či písničku něco sladkého.

 Zimní termíny otevření sběrného dvora v Košticích – bude otevřeno v těchto dnech: 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!
 V sobotu 22.12.2018 od 17 hodin zveme na koncert libochovického pěveckého sboru Melodie –

uslyšíte skladby vážné, klasické, ale i vánoční a lidové. Koncert se uskuteční v kostele sv. Antonína
Paduánského v Košticích. K dispozici zde bude betlémské světlo. Srdečně vás zveme!

 Setkání  v kostele  na Štědrý  den se už  stalo  tradicí.  Před  22.  hodinou si  zájemci  udělají  malou
procházku ztemnělou obcí, aby se setkali ve 22 hodin v koštickém kostelíku při společném zpívání.
Přijďte také, trochu se vyvětráte a společně si připomeneme narození Ježíše Krista. (Texty koled
máme pro vás připravené � �!)

 Kdo máte  rádi  tzv.  Rybovku,  nesmíte  si  nechat  ujít  provedení  této  jedinečné  skladby v sobotu
29.12.2018 v doksanském klášteru. Nádherné prostředí, nádherná hudba!

 Silvestrovský ohňostroj se uskuteční v pondělí 31.12.2018 v 19 hodin před budovou obecního úřadu
v Košticích. Srdečně Vás zveme!



 Betlémské  světlo si  můžete  odnést  z vánočního  koncertu  22.12.2018,  k dispozici  bude  také  na
Obecním úřadě v Košticích ve dnech 19. a 20.12.2018.

 Obecní úřad je od 21.12 do 28.12.2018 uzavřen.
 

Nejbližší akce:
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

České adventní zvyky
Jsou spjaté se svátky významných světců – sv. Barbory (4. 12.), sv. Mikuláše (5. 12.) a sv. Lucie (13. 12.). 
„Večer o těchto svátcích obcházely po vesnicích průvody adventních masek. Ty byly na rozdíl od těch 
veselých masopustních vážné, zadumané, strašily děti a vybízely dospělé k pokání,“ uvedl ředitel 
Etnografického oddělení Národního muzea Petr Janeček. Období adventu před zimním slunovratem bylo 
chápáno jako období temna, kdy zlé síly měly největší moc a usilovaly o zničení světa.

 svátek sv. Barbory  4. 12. – Barboru sťal kvůli její víře v Boha vlastní otec. U nás je s ní spojován 
zvyk trhání třešňové větvičky. Tomu, komu vykvete na Štědrý den, se další rok splní všechna přání. 
Dříve to dělaly hlavně neprovdané dívky, které chtěly vědět, zda je konečně čeká svatba.

 svátek sv. Mikuláše 5. 12. – ve 4. století byl dobrým a štědrým biskupem. Proto je dnes spojen 
s dáváním drobných dárků (sladkostí) dětem. Stal se předlohou pro Santa Clause.

 svátek sv. Lucie 13. 12. – dívka, která žila ve 4. století, rozdala svůj majetek a rozhodla se žít jako 
křesťanka. Dle pověsti si vyloupla oči a poslala je svému pohanskému nápadníkovi. Do druhého dne 
jí narostly oči zpátky. Zemřela mučednickou smrtí. U nás je s ní spojována pranostika: Sv. Lucie 
noci upije, ale dne nepřidá.

Postavy rozdávající dárky v Evropě
 Velmi starou tradici mají dárky, které nosí svatý Mikuláš (biskup žijící na přelomu 3. a 4. století). Podle 

legend proslul štědrostí a svými dary vyřešil mnoho obtížných životních situací. Naděluje v předvečer svého 
svátku jablka, ořechy a sladkosti za okno nebo do krbu, ve Střední Evropě také chodí v doprovodu anděla a 
čerta a vyptává se na chování dětí, které pak odměňuje drobnými dárky.

 Zkomolením jména Mikuláš vznikl už v 17. století holandský Sinterclaas i britský Father Christmas. předloha
pozdějšího Santa Clause. Velmi podobný je i německý Weihnachtsmann.

 Santa Claus, rovněž zkomolenina svatého Mikuláše, je v současnosti asi nejrozšířenější vánoční dárce. Je to 
postava amerického původu, která vznikla v polovině 19. století jako výraz svébytné americké tradice, 
nesvázané historií. Obyvatelé New Yorku si vzpomněli na holandské počátky města a na postavu svatého 
Mikuláše - Sinterclaase. Na jeho moderní podobě se podíleli spisovatel Washington Irving (1783–1859) a 
německo-americký karikaturista Thomas Nast (1840–1902). Zobrazuje se jako veselý obtloustlý muž v 
červeném plášti, který jezdí na saních, tažených soby. Jeho zásluhou se dávání dárků přeneslo na Boží Hod 
vánoční (25. prosince). 

 Ježíšek (německy Christkind, Jézuska v maďarštině a Ježiško ve slovenštině) rozdává dárky v České 
republice a na Slovensku, v Rakousku, jižním Německu, Maďarsku, Lichtenštejnsku, Jižním Tyrolsku 
(severní Itálie), ve Švýcarsku a v dalších spíše katolických zemích. Ve Střední a Jižní Evropě se dárky dávají
převážně na Štědrý večer (24. prosince) a rozdává je Ježíšek, kterého lze ovšem vidět pouze v jesličkách. Ve 
Francii se dárky dávají o Vánocích, 25. prosince, a nosí je Père Noël, který naděluje komínem do krbu. Svátky
však mají menší význam než třeba ve Střední Evropě.

 Řecké děti dostávají dárky od svatého Basila na Silvestra.  
 V Rusku a na pravoslavné Ukrajině se dárky dávaly o svátku Epifanie 6. ledna, zvyk však nebyl příliš 

rozšířen. V Sovětském svazu bylo v rámci boje proti náboženství ve 30. letech 20. století slavení Vánoc 
zakázáno a zaveden nový zvyk: dárky dává na Nový rok Děda Mráz, velmi podobný Santa Clausovi. 

 V severských zemích nadělují skřítkové, ve Finsku Joulupukki, ve Švédsku skřítek Jultomten, v Norsku jiný 
skřítek Julenissen.
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