Koštický zpravodaj č.4/2013

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – duben 2013
Vážení občané!
Jaro je konečně po dlouhé zimě tady, tažní ptáci přilétají ze svých zimovišť a s nimi opět další
ročník Vítání ptačího zpěvu, bezesporu největší koordinované akce svého druhu u nás – v tomto
čísle Zpravodaje najdete bližší informace o akci. Ve stejný den se uskuteční také závody mladých
hasičů, určitě je přijďte povzbudit a vytvořte tak pravou domácí atmosféru!

Společenská kronika
V měsíci dubnu významné životní jubileum oslavují:
pan Jaroslav Fišer – 85 let
paní Bohuslava Vodáková – 65 let
pan Vratislav Novák – 70 let
pan Vladimír Hoblík – 76 let

V uplynulých dnech oslavila významné životní jubileum dlouholetá pracovnice obecního úřadu
paní Božena Ajksnerová. Přejeme jí hodně zdraví a pohody do dalších let!
Všem srdečně blahopřejeme!
___________________________________________________
Koštický fotbal
Zájemci o fotbal se dvakrát sešli k projednání podrobností, aby se mohla od září obnovit účast
v soutěži okresního přeboru. Prosíme Vás, pokud jste ještě nekontaktovali hlavní organizátory
pana Dubena a pana Smrže, co nejdříve tak udělejte. Zároveň si v želevické hospůdce
vyzvedněte přihlášku za člena Fotbalové asociace ČR (kdo chce od září hrát, musí být registrován
a mít zaplacený registrační poplatek ve výši 200 Kč), kterou vyplněnou s registračním poplatek a
vratnou kaucí ve výši 1 000,- Kč přineste na obecní úřad do 25. května 2013. V případě, že bude
dostatečný počet zájemců, vše zaregistrujeme a podnikneme další kroky k obnově fotbalu.
Nepřehlédněte
·
·

·

V pondělí 29. dubna od 19 hodin se uskuteční veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Koštice. Jste srdečně zváni!
Svatební výstava – v době pouti chystají členky VOŽEKOVA sdružení svatební výstavu,
a tak prosí všechny, kdo mají doma uschovaná svatební oznámení, blahopřání, šaty,
závoje, fotografie…prostě vše, co nějak souvisí se svatbou, aby pomohli s výstavou a
exponáty zapůjčili. O programu výstavy se intenzívně jedná a zatím to vypadá, že budeme
moci vidět zajímavé věci. Hlavní organizátorkou je paní Irena Hellerová, s ní se
domlouvejte na spolupráci (telefon: 728 157 600). Děkujeme!
Po naší obci jde zase jedna fáma! Kultura stojí 1,5 miliónu – to je ale hrůza, takové
peníze za nic! Rádi bychom upozornili, že v rozpočtu je opravdu tato částka uvedena, ale je
určena na opravu prostor po policii, zateplení stropu na sále KD, topení na sále a na
balíčky k životnímu jubileu občanů. Za samotné kulturní akce platíme minimum, protože se

·
·

·

nám zatím dařilo sehnat nějaké dotace. Pokud máte zájem o bližší informace, přijďte se
zeptat J!
Zájemci o sjíždění řeky 2013 se sejdou na informační schůzce ve středu 1. května 2013
v18 hodin na sále KD Koštice.
U lávky na ostrov se začal proměňovat suchý strom na zajímavou dřevěnou sochu,
která bude slavnostně odhalena v době pouti za účasti autora – řezbáře pana Jana
Švadlenky a významného herce pana Jana Přeučila. Akce je financována firmou T-mobile,
prostřednictvím Nadace Via.
Dne 11. května proběhne svoz veškerého textilu. Pytle s nechte stát před domem,
firma si je v průběhu dne odveze.

Nejbližší akce:
30. dubna – pálení čarodějnic ve Vojničkách (19 hodin, park) a v Košticích (fotbalové hřiště).
Průvod
koštických čarodějnic vychází od školy v 19 hodin, zapálení ohně v 19.30 hod.
Občerstvení
připraveno, program se upřesňuje (bude na plakátech).
8. května – uctění památky padlých – položení květin u pomníku (v 10 hodin)
11. května – závody Mladých hasičů SDH Koštice O pohár starosty obce. Přijďte se podívat na
naše mladé
závodníky a povzbuďte je!
11. května – Vítání ptačího zpěvu. Podrobnosti budou upřesněny (cca v 7.30, hned po akci
můžete jít fandit
našim mladým hasičům J!)
12. května – vítání občánků + Den matek. Již tradičně se sejdeme v 15 hodin na sále KD
v Košticích.
24. května – koncert k celostátní akci Noc kostelů. Přijede hudební skupina Karmína, která se
soustředí na
dobovou hudbu a hraje v různých úpravách renesanční skladby a lidové písně. Je to
skupina
hudebníků, která cestuje po Evropě a je velmi uznávaná. Srdečně Vás zveme, bude to
stát za to!
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem
Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu
přicházející jaro. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992.
Na stovce míst v republice jsou připraveny vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde
doplněné o ukázky kroužkování, výstavky ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním
termínem je první květnový víkend (naši ornitologové ale mohou pouze 11. května), některé akce
se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.
Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2013 břehuli říční, menší příbuznou
známé vlaštovky. Břehule je v Česku zcela závislá na lidské činnosti – bez nadsázky se dá říci, že
bez těžby písku není břehulí! Jejich populace se zvolna zmenšuje a záleží jedině na člověku, zda

se tento trend podaří zastavit. Dobrou zprávou je, že k odpovědnosti za budoucnost břehulí se
hlásí mnoho těžebních firem, v jejichž prostorách břehule hnízdí.
Jak již jejich jméno napovídá, břehule říční dříve obývaly především nátrže říčních břehů, ve
kterých si hrabaly své až metr dlouhé nory. „S rozvojem vodohospodářství však divočící řeky z
krajiny zmizely a břehule si musely hledat nová hnízdiště. Tento koloniálně hnízdící pták nově
obsadil pískovny, štěrkovny a hliniště. Dnes dokonce existují pískovny, kde hnízdí i několik tisíc
párů břehulí. Přesto se jejich početnost vytrvale snižuje, v současnosti odhadujeme velikost
hnízdní populace na českém území na 15—30 tisíc párů,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České
společnosti ornitologické.
Úbytek břehulí a jejich lokalit souvisí především se zánikem většiny malých pískoven a s
rychlým postupem rekultivačních prací v těžebnách velkých. Břehule dnes obsazují především
velké štěrkopískovny, kde vytvářejí početné kolonie až mnoha stovek párů. Koncentrace do
velkých kolonií je ale činí mnohem zranitelnějšími – dochází k sesuvům hnízdních stěn po deštích,
na některých místech může intenzivní nešetrná těžba vést až k likvidaci velkých částí kolonií s
vejci i mláďaty.
Břehule je tažný pták, který zimu tráví v subtropické a tropické Africe. Jako většinu
stěhovavých ptáků ji negativně ovlivňuje také stav afrických zimovišť a tahových cest – na řadě
míst se vysouší, dřívější močály se přeměňují v kulturní krajinu. Drastické snížení početnosti
břehulí způsobují i opakovaná sucha v oblasti Sahelu. Na našich hnízdištích se objevují ze všech
vlaštovkovitých nejpozději – od poloviny dubna do května. S břehulí říční se setkáme nejčastěji v
nížinách a pahorkatinách, kde většinou loví nad vodní hladinou větších řek, rybníků nebo
těžebních jezer. Břehule se v hnízdní době většinou nezdržují daleko od své kolonie. Pokud je
vídáme ve větším množství a opakovaně, někde v blízkém okolí je nejspíše pískovna s hnízdními
norami.
Kontakty: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 695 340, 602 680 130, www.mesta.obce.cz/kostice

