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Vážení občané!
A je tu zase únor. Měsíc masopustu. Tradice, na kterou se rádi díváme, ale sami se jí příliš
neúčastníme…Je to pohodlnější, to je pravda J! Mohlo by se ale také jednou stát, že budeme všichni
na chodníku, ale nikdo nebude v průvodu masek. A přitom masopustní veselí je jedna z mála tradic
Koštic, která se udržela celou dlouhou řadu desetiletí. Velkou zásluhu na tom mají organizátoři
( v poslední době místní hasiči), ale hlavně vy, občané! Udělejte si sami ze sebe legraci, staňte se
maškarou, pomozte vytvořit neobvyklý průvod masek! Domluvte se kamarádkou, kamarádem,
vezměte své děti a staňte se na chvíli někým jiným.Užijete si příjemné chvíle na procházce obcí,
popovídáte si s ostatními, zasmějete se, něco dobrého ochutnáte. Čekají Vás samé příjemné zážitky.
Tradice se mají dodržovat, nacházíme v nich naši současnost, poučení, zábavu…Tak určitě přijďte,
těšíme se na Vás!!!

Společenská kronika
V měsíci únoru oslavují: pan Oldřich Podaný – 86 let
paní Venuše Khýnová – 78 let
paní Milada Nasavrcká – 75 let
pan Jaroslav Firstl – 60 let
paní Božena Zlatohlávková – 80 let
paní Božena Štýbrová – 80 let

Blahopřejeme!
Manželům Thiebout se narodila holčička Emma.

Blahopřejeme!

V měsíci lednu zemřel pan Josef Štýbr

Upřímnou soustrast!
Pravidla tříděného odpadu
Znovu upozorňujeme, nespalujte odpad v kotlích, všichni ten žlutý štiplavý kouř dýcháme a většina
z nás jedovaté zplodiny dýchat nechce!
Pokud jste začali třídit domovní odpad, určitě se Vaší popelnici ulevilo. Jen připomínáme, že do
zvláštních pytlů dáváme Tetrapack obaly ( = od mléka a džusů) a veškerou umělou hmotu (=
kelímky, sáčky…). Ale pozor NEPATŘÍ sem PET láhve, na ty jsou zvláštní kontejnery na stanovených
místech! Ve Vojnicích byl minulý měsíc pytel s umělou hmotou pomíchaný s PET láhvemi. Nezlobte se,
ale nemůžeme od Vás takové pytle vzít.
Kromě výše zmiňovaných surovin ještě třídíme použité baterie, sklo a papír ( ten by od Vás moc rádi
získali ve škole, protože se účastní soutěže ve sběru papíru). Pokud Vám hodně záleží na přírodě a
patříte mezi ekology, určitě doma dáváte zvlášť i odpad vhodný do kompostu, sem by se prý neměly
dávat slupky z tropického ovoce ( pomeranče, citróny…), protože jsou příliš ošetřovány chemikáliemi.
Na závěr ještě informace ke svážení tříděného odpadu. Budeme svážet vždy první úterý v měsíci
( v pondělí Vám to připomeneme místním rozhlasem). Před své domy můžete v tento termín odevzdat
také vytříděný papír ( jenom ho pořádně svažte), ten předáme škole.

Snad se podaří co nejdříve otevřít i odpadový dvůr, kam budete moci dávat starý nábytek,
elektropřístroje nebo menší množství stavebního odpadu. Přesná pravidla se dozvíte před otevřením
dvora ( na vybudování žádáme o poskytnutí finanční podpory).
Mimochodem za množství odevzdaného tříděného odpadu nám firma EKO-KOM vyplatila zpět do
rozpočtu obce 36 060 korun. To přeci není zase tak málo! Takže děkujeme všem, kdo chrání přírodu
a třídí!
A ještě jedna nepříjemná zpráva. Skládka je opravdu, ale opravdu uzavřena! Nemůžeme Vám tedy
umožnit složit zde stavební odpad. Není to „ naschvál“, skládka je prostě uzavřena a obec by mohla
dostat velkou pokutu za nedodržení rozhodnutí o uzavření skládky. Prosíme Vás, nevozte na obecní
skládku žádný odpad!

Nepřehlédněte…














Schůze zastupitelstva obcí Koštice, Vojnice, Vojnička a Želevice se koná 18. února 08 v 17
hodin na OÚ. Zastupitel Jiří Zimmermann na svoji funkci rezignoval ( vyhrál konkurz, změnil
pracoviště, a tak se odstěhoval), místo něj se stává podle volebního zákona další kandidát ze
stejné volební strany – v tomto případě se novým zastupitel stane Vlastimil Chaloupka ml..
Přejeme hodně úspěchů v nové práci!
Pan V. Novák st. přinesl návrhy na obecní symboly. Zatím nemáme žádný znak, prapor nebo
alespoň logo. Návrhy jsou zajímavé, ale protože je mezi Vámi spousta šikovných a velice
schopných lidí, zkuste vytvořit také nějakou předlohu. Určitě máte hodně nápadů… Do konce
února můžete své náměty zpracovat a přinést na OÚ. Z jednotlivých návrhů připravíme v březnu
takovou minivýstavu, na které budete moci hlasovat pro jednotlivé symboly obce.
Finanční komise OÚ ( pan Dvořák, pan Prosný a pan Fryč) na svých zasedáních zkontrolovala
hospodaření za uplynulý rok. V průběhu několika příštích dnů proběhne na obci kontrolní audit.
O výsledku auditu a o čerpání rozpočtu za uplynulý rok budeme informovat příště.
V současné době stále probíhají jednání okolo přípravy zpracování projektové dokumentace na
čističku odpadních vod. Stále ještě vyhodnocujeme informace a jednáme s úřady. V březnu už
snad budou známy všechny klady a zápory různého řešení kanalizace. Určitě Vás s nimi
seznámíme, abyste byli dostatečně informovaní. Jedno víme ale už jistě. Příští rok nás výstavba
ještě nepotká J!
Ve zdravotním středisku byly zabudovány nové vchodové dveře, což bylo součástí smlouvy
s firmou zajišťující nová okna ve škole. Ale tam ještě není vše, jak má být. A tak neustále
komunikujeme se stavební firmou, upozorňujeme na nedostatky…náprava se ale dlouze vleče!
Snad nás ale může těšit, že mírná zima a nová okna ušetří poměrně velké náklady ve škole za
topení.
Chodník ke škole už slouží svému účelu a vypadá i hezky, ale opět musela být firma upozorněna
na nedostatky, které zatím neodstranila.
Ach jo, ty stavební firmy!!! Nespolehlivost, pomalost, nekvalitní práce. Pokud máte tip na
vyzkoušenou, spolehlivou, pracující kvalitně, rychle a zodpovědně, seznamte nás J!
Ve Vojnicích opět nesvítí část veřejného osvětlení, někdy stávkují lampy dokonce v celé obci.
Pokoušeli jsme se získat na rekonstrukci finanční prostředky z nějakého grantu, ale bohužel,
v minulých letech byly opravy veřejného osvětlení jednou z hlavních priorit dotačních programů
kraje, a tak už se finance na tyto investice nedávají. Ale nebojte se, řešení hledáme, protože
dlouhodobě je situace neudržitelná. Zatím jsme nechali vypracovat návrh finanční rozvahy na
celkovou rekonstrukci. Tak ještě chvíli prosím vydržte.

Soutěž Zlatý erb
Přihlásili jsme se do soutěže internetových stránek Zlatý erb – o cenu veřejnosti. Pokud chcete podpořit obec, líbí se Vám,
jakým způsobem děláme webové stránky obce, dejte prosím hlas naší obci. Jak musíte postupovat? Nejprve se přihlaste na naše
webové stránky.

V nabídce ( vlevo) úplně dole najdete heslo Zlatý erb, tam ťukněte a hlasujte. Stačí, když vyplníte jenom jméno a příjmení a
nutností je také vyplnění mailové adresy, protože na tu Vám přijde ověření hlasování. Musíte tedy ze svého mailu ještě potvrdit
svoji volbu ( pouze kliknete na zobrazenou adresu. Po hlasování vám přijde potvrzení ( opět mailem).
Děkujeme.

Výroba triček
Jak už asi víte paní Hana Hoblíková vyrábí nádherně ručně malovaná trička. Protože je mezi Vámi o tuto techniku velký zájem,
udělá paní Hoblíková pro zájemce takový malý kurz.
Dne 15. března 2008 se sejdou zájemci a na konci kurzu si odnesou hotová trika. Trička (lépe tmavé barvy) si můžete sami koupit,
nebo se domluvte s paní H. Hoblíkovou do 25. února 08 a ona je objedná u výrobce. Bližší informace (cena za barvy, místo a
hodina…) budou upřesněny před akcí formou plakátu.

Výzva seniorů ve stolním tenise
Dne 1. února 08 se konal od 17 hodin přátelský turnaj, jehož vyzyvateli byli tentokrát senioři, kteří v minulosti hráli místní ligu –
tedy pan Ivan Heller, pan František Chvapil a pan Jiří Beneš. Svým výkonem dokázali, že jejich umu roky rozhodně neublížily. Hráli
neuvěřitelně!
Nakonec sice celý turnaj vyhrál pan Pavel Kovařík, ale rozdíly mezi jednotlivými účastníky byly opravdu minimální.

Návštěva divadelního představení
V pátek 8. února 08 jsme navštívili divadelní představení v Mostě Někdo to rád horké.
Účastníkům se předvedené výkony divadelníků moc líbily. V letošním roce ještě chystáme zájezd na představení Revizor, které má
opravdu hvězdné obsazení. Jakmile budeme znát termín, hned vás budeme informovat. Tak se těšte J!

Masopust
Masopust je původně třídenní lidový svátek, který ve své podstatě nemá nic společného s náboženstvím, ale přesto je podřízen
církevnímu kalendáři. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40 denní půst před Velikonocemi.
Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Tento den má člověk jíst a pít
co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Všichni se chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo
na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se
konal "mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa, tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní
představení. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou
provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a
veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na
řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i
maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel…
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny
vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku
"pochováním basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud
budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustu z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je ještě staršího data. Od
středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě.
Pokud vám ale někdo řekne, že se jedná o typicky český obyčej, pak nemá pravdu. I když masopust na českém venkově
zdomácněl natolik, že jsme jej pojali za svůj, jeho původ je daleko jižnější...Slovo masopust je odvozeno od slova karneval.
Karneval pochází z latiny: carne vale, což značí maso, sbohem! Dodnes se velké masopustní karnevaly konají v Benátkách, v
Římě nebo v Nice.
My jsme si ale zvykli oba termíny významově rozlišit. Masopust je prostě masopust!

Všichni, kdo se podnes zúčastňují masopustních zvyků, mohou být pyšní na fakt, že pomáhají udržovat jednu z nejstarších
tradic lidstva.

Myslivecké sdružení Žejdlička

Koštice nad Ohří

Tato organizace - občanské sdružení, zařazené do „ neziskového sektoru“, je v naprostém souladu se zákonem o myslivosti č.
449/2001 Sb., sdružením občanů- myslivců z Koštic n/O, Vojnic a Vojniček, a nebo občanů „majících kořeny“ v těchto obcích. O
velmi dobrých vztazích uvnitř tohoto spolku svědčí celá řada akcí směrovaných nejen k rozvoji oblasti myslivosti samé , ale i
spolkového a kulturního vyžití. To vše pod dlouholetým vedením předsedy MVDr. Josefa Štýbra, mysliveckého hospodáře Pavla
Růdla st., finančního hospodáře Stanislava Krásy a revizora Bohumila Horáčka.
Sdružení myslivecky hospodaří na cca 1500ha polí, luk, sadů, zalesněných strání a části řeky Ohře. I když veškerá živá zvěř
je národním majetkem, pečují o ni jako by byla jejich vlastní prakticky po celý rok. Budují nová a udržují stávající přikrmovací
zařízení pro období nouze s průměrnou roční zásobou /spotřebou cca 200 q jadrného krmiva. Další speciální krmení zajišťují
pro odchov bažantíků (letos jich bylo méně, pouze 250 ks), medikované krmivo pro ozdravení srnčí zvěře od parazitů a podobné
krmivo pro zajíce, jejichž početní stavy začaly v posledních letech povážlivě klesat, a to i přes skutečnost, že zajíce přestali lovit.
Nejen proto vstoupili do Společenství pro záchranu zajíce, které na velmi seriozní odborné bázi studuje příčiny enormního poklesu
početních stavů, zajišťuje medikované krmivo a předává nejnovější poznatky z tohoto oboru všem členům Společenství. Pro ten
účel museli vybudovat více jak desítku specielních „zaječích krmelečků“, které se podstatně liší od klasických zásypů pro drobnou
zvěř. Součástí těchto krmelečků je namnoze i napajedlo, které dokáže (po vytvoření přírodní rovnováhy v něm) nabídnout zajícům
vodu i tam, kde by se normálně nevyskytovala a to díky využití některých přirozených přírodních zákonitostí, jako že voda ze
stříšky stéká dolů - do napajedla atd.. A protože zajíc je samolibý gurmán a jen tak něco nezbaští, lákají jej k ochutnání „návykové
krmné směsi“ podstatně dříve, než je tato zaměněna za medikovanou. Ta obsahuje nejen léky proti parazitům, ale i některé
stopové prvky, které by měly dohromady napomáhat k vyšší obranyschopnosti každého zajíce, který se nechá nalákat , aby je
konzumoval. To jsou skutečnosti, které se dají „vědecky“ ovlivnit. Žádná medikovaná směs ale zajíce neochrání před atakem
„škodné“ zvěře. A že to nejsou jen lišky, jejichž početní stavy se po ozdravení od vztekliny velmi podstatně zvýšily. Velmi často
jsou to na život ve volné přírodě zadaptované kočky. Jak je to možné? Vždyť každá kočka se přece podle staré zásady drží v
domě, kde vyrostla jako kotě. Ano, to je pravda. Ale. Na jaře a počátkem léta dojde, mimo jiné, ke znovuosídlení chat. Ty, mimo
člověka, obsadí i jarní koťata, která jsou nejen milými společníky, ale i prospěšnými predátory použitelnými k hubení drobných
hlodavců. Letní čas zvolna uplyne a na podzim je z koťátka kočka / kocour,
který však není vhodným doplňkem městského bytu. Je mu přisouzena role hlídače příbytku, kde z kotěte vyrostl v dospělou kočku.
Na počátku zde má nejspíš i zásobu krmení, ale časem se z něho stává samozásobitel. Co mu zbývá, než se přizpůsobit – životu
v přírodě. A jelikož si část této populace na atavistický život přivykne, necítí potřebu své původní páníčky na jaře vyhledávat. A
je z nich škodná, která se neživí jen myškami! Nepohrdne zajíčkem, či nedávno vylíhnutou koroptvičkou. A právě koroptví v
našem regionu příliš mnoho ubylo.
Je tedy na myslivcích , aby přispěli k enviromentální rovnováze a nebojme se říci i svým způsobem k záchraně koroptve polní,
jako původní pernaté zvěře této aridní oblasti a tuto škodnou „tlumili“. Není tajemstvím, že za každou první lišku ulovenou v
katastrálním území, lovec dostane od veterinární správy 380,- Kč. Ale to ji musí odvést v nepropustném obalu do Loun a v
pracovní době předat „na veterině“. Vzhledem k tomu , že honitka Koštických myslivců zahrnuje 4 katastrální území, by se mohlo
zdát , že se jedná o dobrý výdělek.
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Jenže o zbývajících 25 za rok ulovených lišek a všechny pytlačící kočky se myslivci musí také postarat ( neškodně je odstranit)
a to bez jakéhokoli nároku na finanční odměnu. Přesto to dělají a dělají to rádi.
V této části sdělení nelze opomenout ani onu realitu, kterou myslivci vnímají jako „stinnou stránku“. Jsou mezi námi i takoví lidé
( a někdy si říkají neprávem“ochránci přírody“), kteří dokáží nejen bezohledně ohrožovat zdraví druhých občanů-myslivců, kterým
nařežou, nebo podřežou žebříky k posedům. V lepším případě ze zásypu odnesou zásobu zrní určeného a přineseného myslivci
pro zvěř. Ani jednou žádný z koštických myslivců nepotkal žádného takového „ochránce zvěře“, který by v době nouze zvěři nesl
„něco na zub“!!!!
I přes to vše to však koštičtí (vojničtí, vojničkoví a ti druzí) myslivci dělají rádi.
Dělají to zejména proto, že se o všech z nich dá říci, že jsou více ochranáři přírody, než myslivci-lovci. Pokusme se toto
konstatování ještě něčím podpořit. Jistě si většina z nás ještě vzpomene na onu předminulou předlouhou a tuhou zimu
( r.2005/2006 ). Tehdy neminul víkend, ve kterém by každý z jedenáctičlenné party nenesl alespoň 2x po ruksaku krmení do
svých zásypů, aby zvěř útrapy zimy přežila s co nejmenšími ztrátami. I přes to, že jen za zimu vynosili a vyvezli více jak 150 q
jadrného krmiva, přece jen ke ztrátám došlo. Nebyly to sice bezprostřední ztráty úhynem, ale příroda si „vybrala svoji daň“ a místo
dvojčátek se na jaře srnkám rodilo povětšinou jen jedno srnčátko. Ale tu hroznou zimu přežily.
O veřejné prospěšnosti výše uvedených aktivit koštických myslivců se touto dobou může na vlastní oči přesvědčit snad každý,
kdo chce objektivně vnímat skutečnou realitu. Nejen že je téměř všude kolem nás vidět srnky v době jejich pastvení, ale jsou to i
nádherní bažantí kohouti a znovu i zajíci, kteří jsou ozdobou naší krajiny. A pro zemědělce snad není lahodnějšího zvuku v poli,
než koroptví čiřikání. Tato realita je výsledkem přispění myslivců k „trvale udržitelnému enviromentálnímu rozvoji“ . A nic by na
této skutečnosti neměla změnit ani skutečnost, že myslivci v zájmu zkvalitnění chovu srnčí zvěře a k dosažení chovatelsky
únosného poměru v bažantí zvěři, provedou odlov orgánem státní správy myslivosti schválených počtů zvěře. A není to ten lov,
proč jsou koštičtí myslivci přesvědčeni, že vykonávají myslivost správně.

A že se také umí dobře i veřejně pobavit, o tom svědčí návštěvnost poslední myslivecké zábavy v roce 2006, kdy v Kulturním
domě v Košticích byly obsazeny všechny židle a stoly a muselo se požádat o výpomoc v Želevickém pohostinství. A že tombola
byla vskutku bohatá a spravedlivá, o tom se přesvědčili výherci-převážně nemyslivci.
A na úplný konec. Proč je v názvu Žejdlička?
Je to symbol jednotnosti. Tak, jak potok Žejdlička protéká katastry obcí Vojničky, Vojnice a Koštice a svým způsobem je
sjednocuje, tak i Myslivecké sdružení Žejdlička sjednocuje ty správné chlapy, kteří mají přírodu a myslivost, jako její nedílnou
součást, skutečně rádi .
V Košticích nad Ohří 10. 2. 2008

MVDr. Štýbr Josef

Spojení na nás:
Mailujte ( a.skalska@seznam.cz), volejte (777 842882, 415 674996) nebo nás navštivte!
Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, 415 693541, 415 693540

Zodpovídá: Jaroslav Vlasák
Vytvořeno / změněno: 17.2.2008 / 17.2.2008

