Koštický zpravodaj č. 2/2012

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – únor 2012
Vážení občané!
Zimu máme pomalu za sebou, jaro na sebe nenechá dlouho čekat…povodeň ani jiné
nepříjemnosti počasí nás letošní zimu nepostihly (a doufejme, že již nepostihnou), a tak se
můžeme připravovat na janí práce. Přejeme hodně zdraví a sil do jarních prací!

Společenská kronika
V měsíci únoru významné životní jubileum oslavují:
pan Oldřich Podaný – 90 let
pan Josef Sunkovský – 65 let
pan Václav Ryšlink – 78 let
paní Anděla Svobodová – 60 let
paní Milada Nasavrcká – 79 let
paní Emilie Schovancová – 76 let
pan Antonín Jaroš – 70 let
paní Eliška Ryšlinková – 75 let
paní Božena Štýbrová – 84 let
paní Danuše Havelková – 60 let
paní Hana Klégrová – 70 let
Blahopřejeme!
Zajímavosti z akce na počátku roku
V měsíci lednu byl nejvýraznější akcí Ples SDH Koštice. Byl jako vždy velmi dobře
zorganizován, hrála výborná kapela, celovečerní zábavu završila bohatá tombola.
V tomto zimním období se také uskutečnilo několik setkání dětí i dospělých nad deskovými
hrami v hospůdce v Želevicích.
Hojně se v poslední době v obci sportuje – zájemci chodí pravidelně na sál KD hrát stolní
tenis, cvičí se zumba (středa + neděle od 20 hodin), děti mají pravidelně nácvik mažoretek a
zumbiček.
Také ochotníci začali s nácvikem svého letošního divadelního překvapení.
Nepřehlédněte
·
Výroční schůze členů občanského sdružení VOŽEKOVO sdružení se uskuteční ve
čtvrtek
8. března 2012 od 18 hodin v knihovně v Košticích. Prosíme členy i
sympatizanty sdružení, aby se schůze zúčastnili. Projednávat se bude výroční zpráva a
další činnost sdružení.
·
Upozorňujeme na změnu výpůjční doby knihovny v Košticích. Od 1. 3. 2012 se
mění doba na 1x týdně – vždy ve středu od 16 do 18 hodin.

·

·

Poplatky za popelnici a psy můžete platit v úřední hodiny na obci paní Zelinkové.
Upozorňujeme, že tomu, kdo poplatky dosud nezaplatil, se může poplatek navýšit až o 100
%. Od 1. 4. se těmto jedincům přestane vyvážet komunální odpad. Žádáme Vás, abyste
poplatky co nejdříve uhradili. Děkujeme.
Sběrný dvůr bude otevřen 1. sobotu v měsíci březnu.

Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce: www.mesta.obce.cz/kostice
Činnost Mysliveckého sdružení
Žejdlička
Dne 4. 2. 2012 členové sdružení na
své výroční schůzi naznali, že dosavadní vedení organizace se nejen osvědčilo, ale navíc je
schopné vést sdružení i nadále.
Jaká byla bilance uplynulého roku?
Nebudu vypočítávat veškeré aktivity a soustředím se jen na ty, které považuji za nejpodstatnější.
Jako první velkou veřejně prospěšnou akci po našem minuloročním výročním rokování jsme
provedli očistu „našeho životního prostředí“- honitby - od věcí, které do přírody nepatří a které tam
ekologicky nezodpovědní občané stále a pořád odhazují, i když obec Koštice má již několik let
plně funkční „sběrný dvůr“. To prostě normální člověk nemůže pochopit, když nacházíme zabalené
odpady, které mohly být odloženy u sběrného dvora a někdo si dá tu práci a odveze je až do
větrolamu. Opět jsme posbírané odpady mohli měřit na valníky. Obec Koštice to pak ze sběrného
dvora nechala na svůj náklad neškodně odstranit. Díky za všechny myslivce a ostatní
pořádkumilovné občany! A vy ostatní, kteří jste opět odložili své odpadky tam, kam nepatří,
styďte se!
S pokračujícím jarem jsme se připravili na zbytek roku.
Vyčistili jsme všechny krmné linky a zásypy. Doplnili jsme solné lizy do „solisek“, aby naše
nejkrásnější spárkatá zvěř - srnky - měla po celý rok dostatek soli, které se jim trvale mírně
nedostává.
Řadu mysliveckých zařízení jsme zrenovovali a některá z nich dokonce odstranili a nahradili
novými.
Bohužel ale nachází se mezi námi lidé, kteří nám tato naše zařízení v honitbě poškozují. Někdo
říká, že to jsou děti, které neví, jak se zabavit. Smutná to zábava – ničit to, co druzí vytvořili.
A aby se naše mládež tolik nenudila, přispěli jsme „svoji troškou do mlýna“ při řadě veřejných akcí
organizovaných obcí. Byl to především „Den dětí“, kde naši nejmladší členové umožnili dětem
poznat, jak se manipuluje s puškou. I když to byla jen vzduchovka, na bezpečnost při manipulaci
s ní bylo dbáno především. A navíc si mohly děti mezi sebou porovnat, kdo je v této disciplíně
zručnější. A to se líbilo!
S velkým zájmem občanů Vojniček jsme se v červenci opakovaně setkali o jejich pouti, kdy
jsme pomalu nestačili připravovat grilovanou zvěřinovou klobásu a pytlácký párek v rohlíku. Nejen
ti, co předešlý rok ochutnali kotlíkový srnčí gulášek, se přišli i letos přesvědčit o jeho kvalitě. A
jsem naprosto přesvědčen, že nebyli zklamáni. Chutnal snad všem. A když se následně dostavil
pocit žízně, bylo jej možno uspokojit z bohaté nabídky nápojů nealkoholických i alkoholických.
Stranou našeho zájmu a podílu na zabezpečení společenského vyžití nezůstaly ani srpnové
rybářské závody ve Vojnicích. I zde jsme nabídli náš tradiční sortiment. A co víc. Abychom byli v
souladu s duchem probíhající akce, nabídli jsme rybářům a jejich doprovodům, skvělé grilované
makrely. A ty vskutku neměly chybu. Dokonce se zdálo, že jsme jich měli připraveno méně, než
jaký byl zájem. Ale ono se to špatně odhaduje. Tak nám to vy, kdo jste nebyli uspokojeni,
odpusťte.
Mezi tím vším jsme ve velké voliéře v areálu našeho sdružení ve Vojnicích odchovávali
na 250 bažantích kuřat. Přirozeně, že se některé z nich stanou kořistí škodné. Ale s tím se nedá
nic dělat. My s tím počítáme. I za cenu ne malých finančních ztrát. Jsme totiž toho názoru, že
mnohotvárnost přírody, která nás obklopuje, není jen jejím dílem (té přírody), ale je rovněž naší
zásluhou.

S příchodem podzimu se dostavilo krátké období - myslivecké žně. Společně jsme nejdříve
vyrazili na divoké kachny. A po nich na bažanty. Přednostně jsme lovili kačery a o bažantí hon jen
kohouty. To proto, že z hlediska etologického je žádoucí, aby na jaře do reprodukce nastupovalo
méně kohoutů než slepiček. Ona to příroda tak nějak má zorganizované. Dobrou zprávou jistě je
to, že i přes dostatek zvěře na výřadu, bylo v honitbě ponecháno dostatečné množství bažantů
schopných založit novou generaci této zvěře pro tento rok.
Poslední leč po prosincovém honu byla zorganizována jako veřejná zábava v Kulturním
domě v Košticích. Společenská zábava byla podpořena příjemnou hudbou a většina přítomných
na cestu domů měla navíc ještě nějakou tu vzácnost- zvěřinu, kterou dnes již nikde nekoupíte.
V závěru roku – 30. 12. 2011 se myslivci již věnovali jen sami sobě. Ve střelecké soutěži o
putovní „Krásův pohár“ zvítězil pan Josef Mareš. A je jen na něm, zda své prvenství obhájí i v
tomto roce.
Oproti jiným letům jsme rok 2012 započali poněkud jinak. Ve čtvrtek 26. ledna jsme v ZŠ Koštice
seznámili školáčky s tím, jak se chovat ve volné přírodě, jakým krmivem nejlépe pomoci zvěři
překonat zimní období nouze, proč má srnec, daňek a jelen na hlavě parohy, proč se zvěř ve
volné přírodě nikdy nesmí hladit…
Předvedli jsme dětem i různé zvuky zvěře, kterými je vábena.
Na začátku tohoto setkání s možnými potencionálními budoucími myslivci, v rámci seznámení s
některými mysliveckými tradicemi, jsme toto ranní setkání otevřeli mysliveckou znělkou NÁSTUP.
Dětem se povídání o zvířátkách líbilo, a tak byl možná položen základ k nové tradici.
Co říci závěrem? Děkujeme za pochopení naší činnosti široké občanské veřejnosti, vlastníkům
půdy i zastupitelům obce!
.

MVDr. Josef Štýbr – předseda sdružení

