Koštický zpravodaj č.2

KO Š TI CKÝ

ZP RA V O D AJ

pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – únor 2009
Vážení občané!
Reagujeme na dotaz zastupitele pana Šandery, který vznesl na minulém zasedání
zastupitelstva obce připomínky ke Zpravodaji. Prý ho oslovilo hodně občanů, kteří nejsou
spokojeni s úpravou a obsahem Zpravodaje a prý tyto občany zajímá, kdo Zpravodaj píše...
Cílem Zpravodaje je informovat o dění v našich obcích. Snažíme se podávat objektivní
informace. Podklady dodává starosta obce, popř. zastupitelé a všichni, kteří mají nějaký
nápad, nebo zajímavé téma (častými dopisovateli jsou paní P. Karfíková, pan Štýbr, pan
Henc nebo paní I. Hellerová). Podklady zpracovává – tedy píše a stylisticky upravuje paní
Skalská. Pokud máte nápad, jak Zpravodaj vylepšit, určitě kontaktujte starostu obce – pana
Vlasáka. Složení redakční rady: starosta obce, paní P. Karfíková, paní A. Skalská
a pan V. Jaroš.

Společenská kronika
V měsíci únoru významné životní jubileum oslavují:
pan Oldřich Podaný – 88 let
paní Anna Kricnerová – 70 let
pan Václav Ryšlink – 76 let
paní Milada Nasavrcká – 77 let
paní Božena Zlatohlávková – 82 let
paní Božena Štýbrová – 82 let
V měsíci lednu oslavila 60. narozeniny paní A. Pfeiferová. (Omlouváme se za opožděné
přání.)
Blahopřejeme!

Návštěva divadelního představení
Zájemci o návštěvu divadelního představení Sluha dvou pánů, které se hraje v mosteckém
divadle 23. března se mohou hlásit u paní Zelinkové. Vstupenky + doprava stojí 220 korun
(důchodci 200 korun). Zájemci se hlásí a zároveň zaplatí uvedenou cenu do 10. března 2010.
Představení je velice povedené, jedná se o příjemně laděnou komedii.

Setkání rodáků
Setkání rodáků se uskuteční v sobotu 12. června 2010. Přípravný výbor stanovil předběžný
program setkání a v současné době se jeho členové obracejí na Vás – občany s prosbou o pomoc
při shánění adres rodáků. Prosíme Vás připravte kontakty na své bývalé spolužáky, kamarády,
příbuzné a známé, kteří zde nějakou dobu žili. Tyto kontakty předejte na OÚ nebo členům
přípravného výboru (pan Kubeš, paní Růdlová, paní Sunkovská, paní P. Karfíková, paní a.
Skalská, pan Vlasák, pan Jaroš, paní H. Jarošová). Děkujeme.
Projekty
V současné době jsme psali závěrečné zprávy k projektům Obnova chodníků v Košticích,
Rekonstrukce drobných kulturních památek v Košticích a okolí, Česká pošta lidem a Obnova
dragounských lázní. Zároveň je toto období časem pro žádosti nové. Napsali jsme tedy žádosti o
finanční podporu na tyto projekty:
l
rekonstrukce místního rozhlasu v Košticích a Želevicích
l
obnova a výstavba chodníků v Košticích – 2. etapa
l
výstavba víceúčelového sportoviště

Zjišťujeme ještě možnosti získání peněz na zvýraznění přechodu pro chodce. Bohužel více
žádostí o podporu našich projektů nemůžeme podat kvůli velkému finančnímu zatížení na
vytvoření projektové dokumentace kanalizace a ČOV. V jednání jsou ještě možnosti, jak zachránit
kostel v Košticích.

Nepřehlédněte
·
V sobotu se konají masopustní oslavy. Jste zváni, přijďte se podívat nebo pojďte v
průvodu za masky! (Bližší informace podá pan Henc.)
·
Na mimořádném zasedání zastupitelstva obce byl vybrán dodavatel na vytvoření
projektové dokumentace kanalizace a čističky odpadních vod v Košticích. Zároveň byl
také schválen návrh zadání nového Územního plánu Koštic, Vojnic, Vojniček a Želevic.
·
V neděli 21. února zveme občany Vojniček do bývalé školy (od 15 hodin), kde budou
mít možnost vyjádřit se k dalším úpravám místního parku a k plánovanému programu
letošní tradiční pouti ve Vojničkách.
·
Upozorňujeme občany na nutnost zaplacení poplatků za odvoz popelnic do konce
února.

Upozornění na výluku vlaků
Správa železniční dopravní cesty, s.o. uzavře ve dnech 18. a 19. února 2010 denně
od 7.30 hodin do 12.20 hodin trať mezi stanicemi Koštice nad Ohří a Libochovice. Trať bude
kvůli výluce SŽDC, s.o. pro vlaky Českých drah zcela neprůjezdná. Z tohoto důvodu nahradí ČD,
a.s. vlaky 6102, 6103, 6104, 6105 v úseku Koštice nad Ohří - Libochovice autobusovou
dopravou.
Jízdní řád nahrazených vlaků:

6103

6105

6102

6104

Koštice nad Ohří

8:55

10:55 Libochovice

8:27

10:27

Křesín

8:58

10:58

Libochovice
město

8:41

10:41

Dubany

9:02

11:02 Dubany

8:44

10:44

Libochovice město

9:20

11:20 Křesín

8:48

10:48

Libochovice

9:24

11:24 Koštice nad Ohří

8:56

10:56

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Koštice nad Ohří

před staniční budovou

Křesín

na autobusové zastávce v obci

Dubany

na autobusové zastávce v obci

Libochovice město

u zastávky ČD

Libochovice

před staniční budovou

Cestující budou informováni vývěskami na zastávkách ČD, místa zastávek náhradní autobusové
dopravy budou označena tabulemi.

Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, 415 693541, 415 693540,
www.mesta.obce.cz/kostice
Mailujte: a.skalska@seznam.cz, volejte 777 842882, 415 674996

Myslivecké sdružení Žejdlička

Koštice nad Ohří

Naše organizace - občanské sdružení, zařazené do „ neziskového sektoru“, je stále 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 (nově): Pavla Růdla
mladšího, jednatele (nově) Jiřího Mareš 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, pečujeme o ni, jako by byla naše vlastní,
prakticky po celý rok. Budujeme nová a udržují stávající přikrmovací zařízení pro období nouze, s

průměrnou roční spotřebou cca 200 q jadrného krmiva. Další speciální krmení zajišťujeme pro
odchov bažantíků (loni jich bylo opět více jak 250 ks) a koroptviček. Tak jako každý rok
(tentokráte po patnácté) i letos jsme zajistili a podali medikované krmivo pro ozdravení srnčí zvěře
od parazitů. A že nám na našem katastru „zimuje“ nejméně o 50% zvěře z okolních honiteb více,
zakoupili jsme medikamenty i pro ně.
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. Nově to pak je šelmička
ukrutná – psík mývalovitý, který na rozdíl od lišky nezabíjí drobnou zvěř jen pro své
nasycení, ale i pro své potěšení.!!!! Tato šelmička, velikosti malého pejska s typickými
černými „licousy“, je nočním lovce. Proto je většině pozorovatelů skryt a žije
nezpozorován. Pro „ubytování“ mu stačí málo: starý stoh slámy, drenážní trubka či mostek
pod polní cestou. V něm přes den spí. V noci se z něj ale stává doslova „malý ďábel“. Má
výborný čich a sluch, a proto je setkání s ním obtížné. Než se kdokoli k němu přiblíží tak,
aby jej viděl, on je už skryt. Jako by nebyl. Ale on tu je!!! První úlovek této šelmičky se
povedl panu M. Synkovi.
A není to jen výše uvedená škodná, která se neživí jen myškami! Nověji to jsou i divoká
prasata, která se nám do bývalých jabloňových sadů nastěhovala. Ta nepohrdnou vajíčky
v hnízděti, zajíčkem, či nedávno vylíhnutou koroptvičkou nebo bažantíkem.
Je tedy na myslivcích, aby přispěli k enviromentální rovnováze a nebojme se říci i svým způsobem
k záchraně zajíce, bažanta a i koroptve polní, jako původní pernaté zvěře této aridní oblasti a tuto
škodnou/škodící zvěř „tlumili“.
A není to jen lov, proč jsou koštičtí myslivci přesvědčeni, že vykonávají myslivost správně.
Že se také umí dobře i veřejně pobavit, o tom svědčí návštěvnost poslední myslivecké zábavy
– poslední leče v Želevickém pohostinství. A že tombola byla vskutku bohatá a spravedlivá, o
tom se přesvědčili výherci-převážně nemyslivci. Bohužel želevický sálek je příliš malý,
a tak uvažujeme o přenesení poslední leče po „velkém honu“ do Kulturního domu v Košticích.
Jeho pronájem nám pan starosta přislíbil v té nejpřijatelnější variantě. Díky tomu se (věřím, že
v hojném množství) budou moci s námi pobavit i ostatní občané - nemyslivci.

MVDr. Štýbr Josef
předseda

Další informace o činnosti Mysliveckého sdružení Žejdlička můžete nalézt na webových stránkách
obce – pod heslem Spolky – Myslivecké sdružení.

