KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – duben 2018
Vážení občané!
V tomto čísle Zpravodaje se zabýváme zachraňováním mláďat v přírodě – doufáme, že vás informace
zaujmout a že v případě nutnosti budete vědět, jak se zachovat.

Společenská kronika
V měsíci dubnu významné životní jubileum oslavili:
pan Josef Hlavatý – 76 let
pan Vratislav Novák – 75 let
pan Vladimír Hoblík – 81 let
pan Karel Klégr – 77 let

Blahopřejeme!
V měsíci dubnu se slečně Andree Kořánové a panu Danielovi Dalla Villa narodila dcera Viktorie,
manželům Simoně a Jiřímu Mikovcovým syn Tadeáš.

Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřela paní Simona Mikovcová ve věku 34 let.

Upřímnou soustrast!
Zachraňování mláďat v přírodě - NEZACHRAŇUJTE ZAJÍČKY ANI VEVERKY!!!
Nezachraňujte mláďata – lidskou pomoc nepotřebují! Záchrana jim většinou přinese smrt!
Jaká jsou fakta? Nejprve informace o zajících.
1. Zaječí matka u svého mláděte nesetrvává, chodí k němu pouze v noci, aby ho nakrmila, jinak ji nikdy u něj neuvidíte.
Je-li tedy mládě „osamocené“, není opuštěné, svoji matku má! (Proč se takto samice chová? Aby mládě ochránila. Samotné
mládě je velmi nenápadné, nemá žádný pach a splývá s okolím. Kdyby u něj samice seděla, objeví podle ní i mládě.)
2. Zajíci žijí běžně ve městech, často i tam, kde je plno lidí a psů. Neberme jim jejich mláďata jenom proto, že si myslíme, že
je to tam pro ně nebezpečné. Tím, že mládě odneseme domů nebo do záchranné stanice, ho nezachráníme. V lidské péči
zaječí mláďata velmi často hynou.
3. Je-li mládě na silnici nebo v její bezprostřední blízkosti, stačí ho poponést v rukavicích nebo v hrsti trávy o kousek dále,
ideálně na nejbližší travnatou plochu a pod keř. Ne však dál, než 20 - 30 m, aby ho matka našla. Bez péče matky mládě
uhyne, proto rozhodně neodnášejte zajíčky daleko od místa nálezu (např. do lesa).
4. To, že se mláděte někdo dotkl nebo ho očichal pes, neznamená automaticky, že samice mládě odvrhne. Samice má k
mláděti silné pouto a jen tak ho neopustí. Navíc města a vesnice (kde lidé zajíčky nejčastěji sbírají) jsou plná lidských pachů a
zajíci jsou na ně zvyklí. Opět platí, že v lidské péči má mládě daleko nižší šanci na přežití, než v péči jeho matky.
Zaječí mládě potřebuje pomoc pouze ve dvou případech: běhá-li aktivně za lidmi (je hladové a asi přišlo o matku)
a je-li zraněné.
Pokud jste přesvědčeni, že mládě zajíce potřebuje pomoc, před tím, než ho odnesete domů, zavolejte prosím do záchranné
stanice (pohotovostní telefon 773772771) a poraďte se o tom. Můžete mu tím zachránit život!
Našli jste ztracené veverče nebo veveřátko vypadlé z hnízda? Ničím ho nekrmte a co nejrychleji nám zavolejte na tel. 606
070 632. Pro mládě si buď přijedeme, nebo vám předáme kontakt na jinou záchrannou stanici, kde se o veverče postarají.
Pozor - mládě ničím nekrmte, snášenlivost na náhradní stravu je u mláďat veverek velmi nízká a špatně
zvolené krmení (např. sunar) může mláděti způsobit vážné zdravotní komplikace a dokonce ho i zabít!
Nalezená mláďata (ročně se k nám jich dostane kolem 100 z celé ČR) správným způsobem dokrmíme, ve velkých
voliérách je později připravíme na vypuštění, a jakmile jsou v odpovídajícím věku pro osamostatnění, vrátíme je
do přírody. Veverky vypouštíme ve skupinách na speciálně připravených výpustných místech, kde mají
připravenu potravu a budky, aby se v prvních dnech a týdnech po vypuštění postupně aklimatizovaly a jejich návrat do
přírody byl co nejsnazší. Řadu našich "odchovanců" pozorujeme ještě několik let po vypuštění při spokojeném
životu v přírodě. Mláďata, která nebudou z důvodů špatného zdravotního stavu či handicapu návratu do přírody
schopná, necháme u nás ve stanici dožít či jim najdeme vhodné umístění v jiné záchranné stanici.

Pokud byste si chtěli nalezené mládě ponechat, musíte počítat s následujícím:
• Krmení mláďat je pro laika velmi složité a vyžaduje speciální přípravky, které se v ČR nedají koupit. Po několika
dnech zdánlivě bezproblémového krmení se obvykle objeví těžký průjem, dehydratace a mládě rychle uhyne.
• I když mládě "laické" dokrmení náhodou přežije, vlivem nedostatku potřebných vitamínů a minerálů je
nedovyvinuté a celkově slabé. Nedostatky ve výživě se projeví nevratnými změnami jeho zdravotního stavu a
výrazným zkrácením jeho života. Špatná výživa má dopad např. na stavbu kostí, takže při první extrémní námaze
(např. dlouhý skok při útěku před predátorem) se kost zlomí i v situaci, kdy by u zdravé veverky vydržela.
• "Laikem" odchovávané mládě již nikdy nelze vypustit do přírody. Pokud není mládě neustále v kontaktu s
dalšími podobně starými veverčaty (či se k němu chováte jako k domácímu mazlíčkovi), po několika dnech se
nevratně fixuje na člověka, vyhasnou mu přirozené instinkty a návrat do přírody by pro něj znamenal jistou smrt.
Neodevzdáte-li mládě včas, tedy okamžitě po nálezu, odsuzujete ho ke zbytečnému životu v zajetí.
• Každoročně se setkáváme s případy zbytečných úhynů veverčat, kdy se laik - často i v dobré víře - pokusí mládě
dokrmit sám a kontaktuje nás až ve chvíli, kdy je mládě již v beznadějném zdravotním stavu. Přitom jde o mláďata,
která by jinak bez problémů přežila a byla schopná návratu do přírody.
• Veverka je chráněné zvíře, proto pro její chov musíte mít úřední povolení, které vám s vysokou
pravděpodobností nebude uděleno. Za chov veverky bez povolení se uděluje vysoká finanční pokuta.
• Uvědomte si, že po krátkém několikatýdenním období, kdy je veverka roztomilým mazlíčkem, bez problémů
chovatelným i v panelákovém bytě, se z ní stane tvor, který k životu v zajetí potřebuje venkovní voliéru o velikosti
minimálně 2 x 2 x 2 metry. Veverka se v zajetí dožívá i více než 10 let - je nutné se o ní takto dlouhou dobu starat.
• Chov dospělé veverky v bytě je sice teoreticky možný (ve vnitřní voliéře), veverka je ale hlodavec, kterého
nenaučíte základním hygienickým návykům, takže její chov ovlivní životní prostředí v bytě. Voliéra mírně
zapáchá, veverka při vypuštění do volného prostoru bytu značkuje močí, může okusovat nábytek, vyhrabávat
květináče s kytkami a zejména v období puberty s oblibou díky své schopnosti skákat "demoluje" byt.
• Též je třeba si uvědomit, že veverka se jako mazlíček chová jen pár týdnů v dětském věku, poté rychle o kontakt
či hlazení ztrácí zájem a podle individuálního charakteru jedince se zejména samci mohou projevovat i agresivně
(poškrábání, pokousání).
(Zdroj: Záchranná stanice hl. města Praha, www.veveratka.cz)

Nepřehlédněte









Čarodějnice nacvičí svůj tanec před průvodem – tedy od 18 hod před školou (v 18.30 odchází průvod).
Vývoz tříděného odpadu se tentokrát uskuteční ve středu 2. května 2018.
Opět se s jarními měsíci začaly objevovat
erné skládky v katastru našich obcí. Nábytek, pneumatiky, pytle plné odpadků… znovu připomínáme, že se
všechno dá zdarma odevzdat na sběrném dvoře! Původce černé skládky může být pokutován do výše několika
desítek tisíc korun.
Znovu upozorňujeme na zákaz volného pobíhání psů – zejména na dětských hřištích. Není vhodné, aby si
děti hrály mezi psími výkaly!
V sobotu 19. května se uskuteční další ročník Želevické stopy, organizátoři vás srdečně zvou! Časové
rozmezí akce bude na plakátech.
Sjíždění řeky se uskuteční ve dnech 1.- 3. června 2018 – v tomto termínu zájemci pojedou cca 30 km po
nějaké řece (bude upřesněna dle stavu vody). Zájemci se hlásí u paní Karfíkové.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, aby se oprávněné osoby přihlásily
k vlastnictví, kde není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo je jiná oprávněná osoba
označena neurčitě. Nepodaří-li se vlastníka zjistit - po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se
nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.
Pokud osoba zjistí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese
www.uzsvm.cz, může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM.

Přehled nejbližších akcí:
27. dubna
29. dubna
30. dubna
8. května
12. května
13. května
19. května

Noc s Andersenem
vítání ptačího zpěvu
pálení čarodějnic

knihovna Koštice
19.00
rybníček Vojničky
8.00
hřiště Koštice
18.30 průvod od školy
park Vojničky
18.00
uctění památky padlých
park Koštice
19.00
u kaple Vojnice
19.30
závody Mladých hasičů SDH Koštice O pohár starosty obce
bude upřesněno
vítání občánků + Den matek
Koštice – sál KD
15.00
Želevická stopa
Želevice
bude upřesněno

Pozor – změna plánovaných termínů akce! Nový termín:

10. června
18. srpna

dětský den
rybářské závody

Koštice
Vojnice

