
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice –  duben 2020

Vážení občané,
všichni očekáváme začátek výstavby kanalizace, vše se nyní opozdilo vlivem koronaviru, protože se 
zpomalily kontrolní mechanismy na Ministerstvu životního prostředí. Původní plán zahájení výstavby ke dni
1. dubna bude o několik týdnů opožděn.  

Společenská kronika      
V měsíci dubnu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                               paní Hana Pášová – 70 let
                                                                               pan Jaroslav Fišer – 65 let

                 pan Václav Zlatohlávek – 70 let
     pan Vratislav Novák – 77 let
     pan Karel Klégr – 79 let
     paní Irena Hellerová – 65 let

                                                                               
                                                          Blahopřejeme! 

                
V uplynulých dnech zemřeli pan Miloš Chlouba ve věku 74 let
a pan Václav Ryšlink ve věku 86 let.

                          Čest jejich památce!

Nepřehlédněte
 Sběrný dvůr je již v normálním provozu.  Už jsme upozorňovali, že je zde nově umístěna nádoba pro

použitý jedlý olej (nutné odevzdat v PET láhvích).
Upozornění: do velkoobjemového odpadu nepatří namíchaný odpad uzavřený v pytlích. Je třeba 
odpad roztřídit. Netříděné pytle nebudou brány. Důvodem je navýšení poplatku za netříděný odpad.

 Za určitých opatření se dají sjíždět řeky. Schůzka vodáků je v úterý 5. 5. od 18 hodin na zahrádce 
hospůdky u KD. Termín sjíždění vody: 5. -7. června 2020.

 Vítání ptačího zpěvu 2020 se po dohodě s ornitology posune a uskuteční podle okolností později. 
Pokud bude stanoven termín, včas vám akci nabídneme.

 V květnu dojde k předání staveniště firmě Mamelon, která bude provádět stavební práce na 
kanalizaci a ČOV. Bližší informace ke kanalizaci budou oznámeny podle stavu přijatých vládních 
opatření (uskutečněná odkládaná schůzka či leták). Práce se zpozdily kvůli čekání na vyjádření MŽP 
ČR. Připravujeme harmonogram postupu stavebních prací.

 Provádí se postupně výměna stožárů veřejného osvětlení v části Koštic a Želevicích, která je 
dotována MMR ČR (za získání ocenění Bílá stuha v soutěži Vesnice roku 2019 Ústeckého kraje).

 V uplynulých dnech nechodila obec přát k narozeninám, protože byly vládními nařízeními zakázány 
návštěvy. Postupně budou oslavenci navštíveni a bude jim předán dárkový balíček.

Nejbližší akce:  
Všechny akce jsou do odvolání zrušeny (zatím stále nevíme, jak se budou měnit podmínky různých akcí, 
takže v současnosti nic neplánujeme). Totéž platí pro koštickou pouť – pokud se její oslavy uskuteční, pak 
jen v omezené míře – dle pokynů vlády.
Nebezpečí kůrovcové kalamity i u nás



Kůrovcová  kalamita v  21.  století  je  jedna  z  nejhorších  kalamit  v  českých  zemích, největší
kůrovcová kalamita  od dob Marie Terezie. Začala  v roce 2015 na severní Moravě,  kde kůrovec začal
napadat suchem oslabené smrky. V roce 2019 odborníci odhadovali, že kvůli kůrovci zanikne jedna třetina
lesů v Česku.

Českou  krajinu  čeká  v  příštích  několika  letech  dokonání  její  zásadní  proměny.  Z  původních
smrkových lesů zbude po příštím roce méně než polovina, jak říkají odborné studie. Výzkumníci upozorňují,
že  rozvoj kalamity již nelze zastavit. Že je situace opravdu vážná, ukazuje i symbolická skutečnost, že
kůrovec napadl již také smrky v Riegrových sadech, tedy přímo v centru hlavního města Prahy.

V českých lesích kůrovec podle dosavadních odhadů napadl jenom vloni smrky v rozsahu mezi 25 až
30 miliony metrů krychlových.

Za rozvojem kalamity  může z velké části sucho, které se přitom podle nejnovějších prognóz bude
v příštím roce  ještě  zhoršovat.  „Sucho  je  komplexní  problém  české  krajiny,  kdy  způsob  zemědělského
hospodaření  ovlivňuje  i lesy  (vzdušná  vlhkost),  deficit  téměř  ročního  úhrnu  srážek  přetrvává.  Rozvoj
kůrovcové  kalamity  již  nelze  aktuálně  dostupnými  nástroji  zcela  zastavit,  je  možné  jej  brzdit,  ale  ne
na celém území.  Ohrožena  je  prakticky  veškerá  zásoba  smrku.  Nelze  očekávat  skokový  nárůst  kapacit
pro těžbu a asanaci,“ píše se ve studii.

Většinou se v současné době pod pojmem kůrovec myslí převážně druh lýkožrout smrkový, který
napadá přednostně smrk, ale pokud je přemnožen a smrk v okolí není v dosahu, je schopen napadnout a
zahubit i borovici lesní, vejmutovku, kleč, modřín, nalezen byl i na douglasce. Je proto potřeba věnovat
asanaci napadených stromů patřičnou pozornost. Prakticky každá dřevina má ale svého kůrovce, v Česku je
jich přibližně 120 různých druhů.

V  případě  podezření  na  napadení  stromu  kůrovcem  doporučujeme  vyfotit  příznaky  napadení  a
kontaktovat  odborníky z  Lesní  ochranné  služby Výzkumného  ústavu  lesního  hospodářství  a  myslivosti
(www.vulhm.cz/los) nebo z nekrmbrouka.cz.

Odkud se kůrovec bere?
Kůrovec je celkem dobrý letec, je schopen uletět i kilometry. Většinou ale nemusí letět daleko, protože zdroj
potravy najde ve svém okolí. V současnosti se může šířit i z neasanovaného kůrovcového dříví, které si
nakoupíte a dovezete z lesa. Pokud si takové dříví pořídíte na topení, je potřeba ho spálit včetně opadané
kůry přes zimu do dubna, jinak hrozí, že napadne smrk nebo další jehličnaté dřeviny v okolí. Pro delší
skladování je třeba spálit kůru nebo dříví asanovat.

Zdroje: 
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AFrovcov%C3%A1_kalamita_v_%C4%8Cesku
https://echo24.cz/a/SQjfD/kurovcova-kalamita-je-jiz-nezastavitelna-do-roku-2021-prijdeme-o-pulku-puvodnich-smrku

Poslední šance, kdy může být kůrovec užitečný.
JAK – prohnat ho komínem.
PROČ – protože začíná létat v dubnu.  V květnu začíná rojení a zakládání nové generace. Napadené stromy
začínají chřadnout a usychat. Uskladněné dřevo se drolí. V Česku napadá hlavně smrky, výjimkou není ale
ani kůra tvrdého dřeva. 
KŮROVEC – lýkožrout smrkový, velikosti 1 až 9 mm napadá odumřelé dřevo a až poté zdravé stromy.
Palivové dřevo dovezené z kalamitních oblastí je nutno co nejdříve zlikvidovat, aby nebylo ohroženo okolí.
Letošní mírná zima napovídá a vysílání TV upozorňuje i na rozšíření kůrovce severského. 
SVILUŠKA – na smrku i okrasných dřevinách, je okem téměř neviditelný, je to drobný roztoč, světle žlutý i
červený.  Vlivem sání  vznikají  drobné žlutohnědé skvrny.  Porost  postupně žloutne a zasychá.  Likvidace
postřikem Vertimec, Karate… 
Využijte šance a pomozte včas zlikvidovat nebezpečné škůdce. 
                                                     Příjemné teplíčko přeje  -  V. Berka, Vojnice  
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