Koštický zpravodaj č.1

Vážení občané!
Začal rok 2009 a my Vám přinášíme další číslo Zpravodaje, tentokrát v maličko jiné úpravě.
Snad budete spokojeni. Koštický zpravodaj Vám bude i nadále nabízet přehled toho, co se v obci
událo v minulých dnech, a co nás čeká v nejbližší budoucnosti. Pokud máte možnost, sledujte
také naše webové stránky www.mesta.obce.cz/kostice. Přejeme Vám hezké lednové dny!
Společenská kronika
V lednu významné životní jubileum oslavují: paní Alena Novotná
pan Karel Podaný
paní Jiřina Zajícová
paní Emilie Simrová
paní Růžena Kovaříková
pan Miroslav
Kricner
Blahopřejeme!

S velkým smutkem oznamujeme, že v uplynulých dnech zemřela Nikolka Kolářová.
Upřímnou soustrast...

Panu Kamilu Wurmovi a slečně Petře Mynaříkové se v lednu narodil syn Kamil.
Blahopřejeme!
Odpady
Platby za odvoz komunálního odpadu se uskuteční v sobotu 7. února 2009 od 8 do 11 hodin
v budově Obecního úřadu v Košticích a v pondělí 9. února od 15 do 16 hodin v zasedací místnosti
ve Vojničkách. Poplatky i slevy jsou ve stejné výši jako v loňském roce ( to znamená 1 700 Kč,
1 300 Kč; slevy na děti do 15 let a na seniory starší 60 let 100 Kč), navýšení za odvoz odpadu
bude uhrazeno finančními prostředky získanými za tříděný odpad. Poplatek za psa zůstává také
ve stejné výši, tedy 50 Kč.
Sběrný dvůr „U Zajíčků“ je otevřen lichý týden v sobotu, vždy od 9 do 11 hodin.
Nepřehlédněte…
 Masopust se koná dne 14. února 09, zájemci o zapůjčení masek se domluví s panem
Hencem – nejpozději do 7. února. Zveme všechny – malé i velké – do průvodu masek.
V loňském roce byl maškarní průvod poměrně početný, přijďte i letos! Udělejte si procházku
se svými přáteli a známými.
 Pražské divadlo Radka Brzobohatého navštívíme v sobotu 21. února – vybrali jsme pro vás
divadelní představení Klec bláznů. Představení začíná v 15 hodin, odjezd z Koštic je ve 13
hodin (do Vojnic a Vojniček dle zájmu zajedeme), návrat okolo 19 hodin. Cena vstupenky a
autobusové dopravy je 350,- korun. Vše ještě upřesníme před akcí. Zájemci se mohou hlásit
u p. Zelinkové.

 Muzikál Carmen jsme podle vašich předběžných přihlášek objednali - vstupenky
v potřebném počtu jsou volné až na podzim 09, takže termín našeho představení je v pátek
6. listopadu. Cena vstupenky (1. balkón – 1. řada) + dopravy je 650,- korun.
 Hledáme zájemce – dospělé herce pro nácvik pohádky Popelka. Informace u p. Skalské
Předpokládané akce kulturně sportovní komise pro rok 2009
Předkládáme Vám návrh akcí pro rok 2009. Jednotlivé akce budou upřesněny v dostatečném
předstihu plakáty, na webových stránkách obce a místním rozhlasem. Zároveň Vás prosíme,
abyste u vyznačených aktivit do konce března nahlásili zájem o účast. Důvodem je organizační
náročnost – pokud nebude z vaší strany dostatečný zájem, akci neuskutečníme. Děkujeme!
Plán akcí na rok 2009
Leden:
17. 1.
Únor:
7. 2.
( spolupráce s TJ

Ples hasičů (akce SDH Koštice)
Turnaj ve stolním tenise – pro všechny věkové kategorie
Sokol Koštice)

14. 2.
Masopust (akce SDH Koštice)
Březen:
21. 3.
Paintball
Oslava měsíce knihy v knihovně pro školáky i předškoláky (spolupráce s paní Štýbrovou)
Duben:
11. 4.
Dětský karneval + Velikonoční zábava (spolupráce s TJ Sokol
Koštice)
30. 4.
Pálení čarodějnic - Koštice, Vojničky (spolupráce s TJ Sokol Koštice)
Přednáška o zdravé výživě – termín bude upřesněn
Květen:
1. 5.
Připomínka Dragounských lázní ve Vojnicích – zpřístupnění
vybudovaného
prostranství + kulturní program (spolupráce se skupinou Mladé
Vojnice)
10. 5.
Vítání občánků (spolupráce s MŠ a ZŠ Koštice)
16. 5.
Slavnost sv. Jana Nepomuckého v parku v Košticích
31. 5.
Dětský den – pohádkový les (spolupráce s TJ Sokol Koštice, SDH
Koštice
a Mysliveckým sdružením Žejdlička)
Červen:
13. 6.
Olympiáda mikroregionu Perucko (spolupráce s TJ Sokol Koštice)
13. – 14. 6.
Koštická pouť
14. 6.
Připomínka 120. výročí narození Karla Orta
Červenec:
11. 7.
Výlet po krásách okolí (Třebenice, Kamenná slunce, Peruc, Pátek)
25. – 26. 7. Sjezd Ohře na raftech (rodiče s dětmi – info na OÚ nebo p. Skalská,
přihlášky do 30.3.09!)
Srpen:
8. 8.
Neckyáda
9. 8.
Kuličkyáda
16. 8.
Hejbni kolem, hejbni kostrou
19. – 21. 8.
Letní pobyt pro děti (info na OÚ nebo p. Skalská, přihlášky do
30.3.09!)
22. 8.
Výlet do Kutné Hory (chrám, stříbrný důl, prohlídka města), Kostnice
Volejbalový turnaj – termín upřesněn podle počasí
Září:
5. 9.
Rybářské závody ve Vojnicích (spolupráce s kulečníkáři)
27. 9.
Svatováclavské posvícení v Želevicích

Soutěž hasičů o pohár starosty – termín bude upřesněn (akce SDH Koštice)
Přednáška o houbách – termín bude upřesněn
Zájezd na Zahradu Čech – termín bude upřesněn
Říjen:
3. 10.
Noční pochod na Házmburk
9. 10.
Setkání důchodců
Sbírka oblečení – termín bude upřesněn
Listopad:
7. 11.
Bramborový den
Prosinec: Výlet do skanzenu Zubrnice – vánoční trhy – termín bude upřesněn
Rozsvícení vánočních stromů (adventní neděle)
6. 12.
Mikulášská nadílka
26. 12.
Vánoční zpívání ve Vojnicích
Silvestrovský fotbálek – termín bude upřesněn (spolupráce s TJ Sokol Koštice)
Turnaj ve stolním tenise – termín bude upřesněn (spolupráce s TJ Sokol Koštice)
31. 12.
Ohňostroj
1. 1.
Novoroční výšlap (Vinec – Vojnice - Koštice)

Myslivecké sdružení Žejdlíčka - Koštice nad Ohří
Po té, co jsme o sobě v jednom z předešlých čísel Zpravodaje prozradili, kdo jsme, chceme
nyní sdělit, co jsme udělali.
2.2.2008 jsme na výroční schůzi naznali, že dosavadní vedení organizace se nejen osvědčilo,
ale navíc je schopné vést naše společné úsilí i po dalších pět let.
Dohodli jsme si priority nejen pro rok 2008.
*
Ale ještě týden před našim vrcholným schůzováním jsem rovnoměrně po celé honitbě nabídli naší
srnčí zvěři medikovanou krmnou směs, která by ji měla ozdravit od velmi nebezpečné larvy
střečka. Larvy této mouchy způsobují hostitelské zvěři značné utrpení tím, že se vyvíjí v podkoží a
permanentně 24 hodin denně po 5 měsíců „vyžírají“ hostitele¨! Utrpení napadené zvěře si ani dost
dobře nedovedeme představit. Proto, i když nás to stojí značné finanční prostředky, tuto akci
provádíme již 10 let. A je to znát. Srnky jsou zdravější a pěkně se nám rozmnožují.
*
Jako první velkou veřejně prospěšnou akci po našem výročním rokování jsme provedli očistu
„našeho životního prostředí“- honitby - od věcí, které do přírody nepatří a které tam ekologicky
nezodpovědní občané navezli/naházeli, aby se jich ve své lenivosti zbavili. Ani jsme si předem
nedovedli představit, kolik toho bude. Abych byl konkrétní. Byly toho 4 (slovy čtyři !!) traktorové
valníky. Obecní úřad v Košticích to pak ze sběrného dvora nechal na svůj náklad neškodně
odstranit.
Díky mu za všechny myslivce a ostatní pořádkumilovné občany!
A vy ostatní, kteří jste tam k dnešnímu dni opět odložili své odpadky, styďte se!!!!!!!!!!!!!!!
*
S pokračujícím jarem jsem se připravili na zbytek roku.
Vyčistili jsme všechny krmné linky a zásypy. Doplnili jsme solné lizy do „solisek“, aby naše
nejkrásnější spárkatá zvěř- srnky - měly po celý rok dostatek soli, které se jim trvale mírně
nedostává.
Řadu těchto zařízení jsme zrenovovali a některá z nich dokonce odstranili a nahradili novými.

Někteří občané se nás ptají, proč jsme postavili tolik nových posedových žebříků. Inu proto, že
máme za to, že v této naší nížinné honitbě by se mělo dařit koroptvím, bažantům, zajícům a
srnkám. V žádném případě ale zde nejsou vítanou zvěří lišky a divoká prasata. Lišky po té, co se
před několika lety podařilo celou republiku ozdravit od vztekliny, se poněkud přemnožily. Divoká
prasata, která obdobně jako lišky, nemají přerozeného nepřítele, který by reguloval jejich stavy, se
také vydatně přemnožují. A my, chceme-li uchovat v této lokalitě ode vší původní drobné lovné
zvěře, musíme lišky a divoká prasata lovit, jak jen to jde. Proto jsme postavili tato nezbytná
myslivecká zařízení.Bohužel ale nachází se mezi námi lidé, kteří nám tato naše zařízení v honitbě
ničí! Někdo říká, že to jsou děti, které neví, jak se zabavit. Smutná to zábava – ničit to, co druzí
vytvořili.
*
Jak šel čas, nemysleli jsme jen na své zájmy.
Když byl pod patronací Obecního úřadu zorganizován „Den dětí“, byli jsme na hřišti i my –
myslivci. Naši nejmladší členové zde umožnili dětem poznat, jak se manipuluje s puškou.
I když to byla jen vzduchovka, na bezpečnost při manipulaci s ní bylo dbáno především.
A dětem se to líbilo.
*
Přišel čas sklizně a myslivci měli opět na pilno.
Nejdříve jsme vyháněli srnky se srnčaty z porostu vojtěšky, aby je velkokapacitní sklizňová
technika neusmrtila, potom, v době žní, jsme přesvědčovali zemědělce o optimálním postupu
žatvy, který by umožnil zvěři odejít z ohrožených ploch.
*
Mezi tím vším jsme ve dvou voliérách v areálu našeho sdružení ve Vojnicích odchovávali na 200
bažantích kuřat. A že se nám odchov celkem dařil, o tom svědčí minimální ztráty před jejich
postupným vypouštěním. Osvědčila se nám metoda pozvolného uvolňování do volné přírody.
Přednostně jsme vypouštěli bažantí slepičky. To proto, aby bylo uchováno základní hejno bažantů
ve voliéře, kteří by zvukově stále na sebe vázali ony „volné bažantice a bažantíky“, které jsme
vypustili. Dnes, po dvou společných lovech, mohu čtenáře ujistit, že z vypuštěných bažantích
slepiček nebyla slovena ani jedna. Všechny zůstaly tam, kde jsme je chtěli mít. V přírodě - v naší
honitbě. Přirozeně, že některé z nich se 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.
Dovolím si v tuto chvíli prohlásit: „ Dnes už není myslivec oním lidovým pytlákem, dnes je to
především přítel a ochránce přírody. Přírody, která nás obklopuje a která by nás všechny
měla obohacovat o ty nejkrásnější postřehy, pohledy a pocity při pobytu v ní.
Jsem přesvědčen, že v tom vnímáme my, myslivci ze sdružení Žejdlička Koštice n/O, stejné
hodnoty jako majitelé honebních pozemků sdružení v Honebním společenství Koštice n/Ohří.
*
Bohužel neviditelná ruka trhu nás všechny ovlivňuje, ať chceme, nebo ne. Naši zemědělci musí
respektovat ekonomická pravidla a produktivitu práce ze všeho nejvíce. Dnes si nikdo nemůže
dovolit podstatně zmenšit výměru pěstebních celků. My – myslivci - to bereme na vědomí. Ale
nechceme stát jen se „založenýma rukama“. Připravujeme výsadbu/osev mysliveckých
políček a chráněných lokalit.
*
Co říci závěrem?
Velmi bychom přivítali pochopení široké občanské veřejnosti.
Za současné pochopení vlastníků půdy v tuto chvíli děkujeme především.
Za pochopení zastupitelů obce děkujeme rovněž.

A pochopení „ostatních občanů“ bychom rádi zaregistrovali. Předem za něj děkujeme.
V Košticích nad Ohří
15.ledna 2009
MVDr. Štýbr Josef
předseda
MS Žejdlička, Koštice n/O

Dovolte nám jenom malé zamyšlení. V dnešní době je jen málo lidí, kteří něco dělají pro své okolí,
pro ostatní lidi a nestojí přitom s nataženou dlaní a otázkou: „Kolik za to?!“ My si jich opravdu
vážíme…
Děkujeme myslivcům za jejich celoroční práci a přejeme jim hodně úspěchů v další práci!
Ohlédnutí hasičů a fotbalistů za uplynulým rokem přineseme v příštím čísle.
Mailujte ( a.skalska@seznam.cz), volejte (777 842882, 415 674996) nebo nás navštivte!
Kontakty na obecní úřad: uo-kostice@cmail.cz, 415 693541, 415 693540

