Koštický zpravodaj č.1/2015

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – leden 2015
Vážení občané!
V tomto čísle přinášíme přehled třídění odpadů v našich obcích. Nově jsou zavedeny šedé pytle
na kovový odpad. Podrobnosti najdete v rozsáhlém článku.
Společenská kronika
V měsíci lednu významné životní jubileum oslavují:
pan Karel Podaný – 86 let
paní Helga Doušová – 77 let
paní Zdeňka Smržová – 80 let
pan Miroslav Kricner – 81 let
paní Irena Haklová – 60 let
paní Anna Pfeiferová – 65 let
Blahopřejeme!
Nepřehlédněte.
 V pátek 30. ledna 2015 se uskuteční akce s názvem Legománie = několikahodinové
skládání různých objektů z lega. K dispozici bude cca 100 setů různých legosestav. Od 8
hodin je připravena pro zájemce výtvarná dílna, v 9 hodin začneme stavět z lega. Odpoledne
je připravena pohádka a potom různé hry.
Akce je určena dětem různého věku.
 V době koštické pouti se uskuteční druhý ročník Setkání rodáků. A protože je letošní rok
zároveň rokem výročí školy v Košticích, prosíme Vás, abyste nám zapůjčili různé fotografie
ze školního vyučování a předměty týkající se školy. Děkujeme!
 V sobotu 24. ledna 2015 se uskutečnil již tradičně Hasičský ples. Bohatá tombola a dobře
hrající kapela zpříjemnili výborně zorganizovanou akci.
 Dne 14. února se uskuteční tzv. Dračky – tedy vzpomínkový večer na oblíbenou činnost
hospodyněk, kterým bylo draní peří. Bližší informace na plakátech.
Tajemství domů v Košticích - dům č. 6 a 7 (dnes čísla 6, 7, 80, 82, 93, 95, 96, 103,129,130)
Tyto domy byly původně jedním hospodářstvím. Byl to rozsáhlý statek, jeden z největších
v Košticích. Skládal se z dnešních výše jmenovaných domů, dále z části pozemku, kde je dnešní
panelák na dolní návsi. Cesta z návsi ke Karfíkovým neexistovala. Rozsáhlost statku vidíme
z rozpisu současných čísel domů. Roku 1693 byl statek rozdělen na část od dnešní cesty vlevo a
druhou od cesty vpravo.
Statek vlastnil od r.1602 do roku 1618 Bartoloměj Melichar, který dostal půllán od vrchnosti.
R.1618 ho koupil Jan Neužil za 300 kop, v roce 1650 na něm hospodařil Jiří Melichar, zvaný
Melcer, a jeho syn Jan. R. 1654 při sepisování Berní ruly je uveden sedlák Matěj Linhart, od
r.1681 jeho syn Václav Linhart s druhou manželkou Annou. Ten prodává r.1692 statek s jedním
lánem za 170 kop Jiřímu Hayde s manželkou Magdalenou Klementovou (svatba 27.11.1691).
Měli děti Jana (6.1.1693), Kryštofa (26.7.1694), Dorotu (12.3.1697) a Josefa (24.5.1702). V
r.1693 je statek rozdělen, část vpravo kupuje od majitelky Koštic Zuzany Proyové
z Geiselbergu Jiří Šturm za 240 kop. V těžké pobělohorské době měla vrchnost snahu parcelovat
i stávající statky, aby pole obdělávalo co nejvíce poddaných.
Část vlevo, pro zjednodušení ji nazveme č.6, po otci převzal Kryštof Hayde za 300 kop. Dalším
majitelem byl od 9.12.1750 Jakub Hayde za 300 kop, který statek prodal 1.3.1765 Antonínu

Klementovi z Týnice s manželkou Annou za 802 zl. a 40 kr. 17.1.1790 se jejich
dcera Dorota vdala za Václava Štětinu z Evaně. Dcera Anna Alžběta si vzala v lednu
1783 Bernarda Melcera z Levous. Ten statek přebírá v lednu r.1783 za 500 kop. Brzy - 23.2.1783
- Bernard zemřel a Alžběta si pak bere Josefa Jandu (1765-20.5.1835), syna Tomáše
Jandy, který statek přebírá za 500 kop. Měli syna Josefa (29.8.1790), dcery Barboru (zemřela
pětiměsíční 30.5.1788), Barboru(28.1.1789) a Marii Annu (24.11.1791-6.12.1791). Anna Alžběta
Jandová zemřela 2.12.1791 ve věku 28 let. Druhou manželkou Josefa Jandy byla dcera Václava
Vorlíčka Dorota
Vorlíčková,
kterou
si
vzal
8.1.1793.
Josef
s Dorotou
měli
děti: Václava (19.11.1793,
zemřel
ve
věku
3
měsíců), Kateřinu (13.1.179527.4.1802), Václava(25.11.1796), Rozálii (16.6.1797-16.7.1797), Františka (8.2.1799-11.7.1854),
Marii Annu (27.10.1792), Terezii (13.5.1801, byla druhou ženou Jakuba Karfíka z č.40),
Antonína (3.7.1803-29.10.1803), Kateřinu (7.6.180521.6.1805). Dorota
Jandová zemřela
11.8.1805 ve věku 38 let. Se třetí manželkou Annou Marií Hauptvogel, dcerou Josefa
Hauptvogela a Kateřiny
Fohri z č.39, měl
děti Antonína (22.11.180621.11.1808), Kateřinu (28.2.1807-23.3.1807), Kateřinu (29.1.1808),
dvojčata Barboru (28.1.1809-28.2.1809)
a Antonína (28.1.1809-26.2.1809),
dvojčata Antonína (14.4.1810-28.4.1810) a mrtvě narozené dítě (14.4.1810), mrtvě narozené dítě
(26.3.1812), mrtvá dvojčata (6.5.1813), dvojčata Antonína (24.7.1814-11.3.1815) a Annu
Marii (24.7.1814-6.9.1814), Annu (1815-15.3.1830), dvojčata - mrtvě narozené dítě (6.3.1818)
a Josefa Xavera (6.3.1818-5.1.1833), mrtvě narozené dítě (29.7.1821). Krátce po narození
posledního mrtvého dítěte Anna Marie Jandovázemřela (2.8.1821) ve věku 42 let.
Dcera Kateřina si vzala Matěje Matějíčka z Pátku (jejich dcera Barbora sloužila v č.18 a vzala
si tam Františka Rebhana), Terezie se 14.3.1828 vdává za Josefa Šimoníčka. Statek dědí syn
z prvního manželství Josef Janda a r.1831 přebírá hospodářství jeho bratr Václav Janda, oba
byli postupně též majiteli domu č.41. Od r.1852 pravděpodobně svobodný a bezdětný Václav
hospodařil na statku č.41 a dům č.6 převzal syn Josefa s Dorotou František
Janda s manželkou Františkou, dcerou Josefa Antropiuse a Anny Marie Vorlíčkové. František,
jinak též kupec a majitel statku č.6 v Hostivicích, zemřel 11.7.1854 ve věku 55 let. V r.1855 statek
dědí jeho syn Jindřich Janda.
6.11.1848 se narodil Josef (zemřel brzy po narození) a 14.3.1864 Josefa (zemřela
25.12.1865), děti šafáře Václava Richtra, nemanželského syna Kateřiny Richtrové z č.45,
a Kateřiny Kuncové z Mnichova Týnce. Druhou manželkou Václava Richtra byla Alžběta
Richtrová, která jako vdova r.1878 statek kupuje, byla už majitelkou vedlejšího č.7. Hospodářství
po obou stranách dnešní cesty se opět spojují.
28.2.1836 v č.6 zemřela roční Rozálie, dcera Václava Rulfa. Rulfovi tehdy statek spravovali,
neboť majitel Václav Janda hospodařil na statku č.41. 19.1.1845 se narodila Anna
Anežka, dcera Antonína a Marie Kafkových. 25.7.1864 zemřel v tomto domě dvouletý Vincenc
Zíval, syn čeledína Václava Zívala (syna Jana Zívala z č.8 a Barbory Neumannové ze Želevic
č.3) a Rozálie Mendlové z Křesína. Měli ještě syna Vincence Josefa (10.3.1864-25.7.1864), otec
Václav Zíval je pak uveden jako hospodský z Vraného. Manželům se 24.6.1865 narodil ještě
syn Václav. Dům obýval r.1856 Josef Jičínský, bratr koštické mlynářky. V r.1870 na statku bydlel
panský luční hajný Jan Mates.
Dům
číslo
7 vlastnil
od
r.1693 Jiří
Šturm s manželkou Ludmilou.
Měli
děti Kryštofa (14.11.1694) a Jana(28.5.1697) V r.1699 statek prodávají za 400 kop Kryštofu
Richterovi s manželkou Ludmilou. Ti měli děti Annu Marii (4.6.1696), Jiřího (3.11.1697)
a Matěje (25.8.1701). Kryštof 15.4.1739 zemřel, statek převzal 18.12.1739 syn Jiří. 23.1.1758
přebírá hospodářství jeho zeť Antonín Erlich (1716-23.5.1793) s manželkou Terezií (17291.10.1809). Měli dcery Kateřinu a Annu Marii. Kateřina zemřela 28.12.1794 ve věku 16
let, Anna Marie (1741-8.10.1821) si vzala v roce 1773 Josefa Karfíka (1735-11.8.1827) z Koštic
č.19.
Dcera
Josefa
a Anny
Marie Kateřina se
10.7.1792
vdala
za Antonína
Šimoníčka, syn Václav se
oženil s Rozálií
Černou (1777-21.4.1831)
ze
Lkáně.
Měli děti Václava (25.11.1796,
brzy
zemřel), Václava (14.10.1797), Rozálii (7.6.1796), Štěpána(25.11.1801), Josefa (15.11.180322.2.1812), Marii (10.3.1806-23.5.1806), Antonína (2.8.1807),
Annu (20.6.1809-19.8.1809),

dvojčata Antonína a mrtvě narozené dítě (14.4.1810), Marii Annu (3.3.1813, vzala si Františka
Brožíka), Jana (26.8.1816), Josefa (3.8.1819-4.12.1820), Rozálii. Rozálie si
vzala
16.2.1830 Václava Hrušku ze Lkáně. Syn Antonín s manželkou Marií Annou Jandovou zdědil
statek č.7 za 720 zl. v roce 1828, měli děti Josefa (18.4.1833-6.5.1833), Annu (29.3.183422.1.1835), Václava (24.1.1836), Josefa (zemřel
tříměsíční
20.3.1840), Antonína (18.12.1841), Marii Alžbětu (19.11.1843), dvojčata Václava (zemřel po
narození 27.4.1845) a Antonína(27.4.1845), Václava (18.4.1847), Annu (27.4.1848-28.12.1848)
a Annu (3.2.1850). 12.10.1829 v domě zemřela ve věku 54 let Anna Líšťanská. Antonínův
syn Antonín s manželkou Marií přebírají hospodářství v r.1866 za 3250 zl. Pak je mezera
v majetkových poměrech, ale v r.1875 Vojtěch Šubrt s manželkou Antonií prodali statek
vdově Alžbětě Richterové za 4000 zl. Ta od r. 1881 vlastní dům spolu se synem Janem. Jak je
výše uvedeno, statky se opět spojily. Od roku 1885 vlastní statek č.7 Alžběta Vebrová, statek č.6
přebírá v r.1896.
19.1.1819
se
v domě
narodila Anna, nemanželská
dcera
patnáctileté Terezie
Schubertové, sirotka po Matesu a Barboře Alžbětě Schubertových, žijící z milosti obce.
Zajímavým zápisem v matrice je tento: 3.4.1850 umírá v č.7 ve věku 54 let František
Weiss, penzionovaný lobkovický knížecí revident, syn hospodského z Koštic. Farář zapsal, že byl
zcela dezorientovaný a působil jako smyslů zbavený.
V tomto velikém statku bylo potřeba mnoho čeledi, připomeňme si tedy některé zaměstnance:
24.3.1852 zemřela sedmiletá Anežka, dcera čeledína Josefa Strniště. 17.7.1859 zemřel po
narození Václav, nemanželský syn služebné Rozálie Mackové. V r.1896 tu pracovali Krémrovi,
Záhořík, r.1897 služebná Černá, r.1899 čeledín Dřímal, r.1900 nádeníci Stibal, Jirásek, Řehoř,
Řehořová, Chvalkovská. 9.11.1849 se zde narodila Alžběta,dcera mistra krejčího Eduarda
Prýma, původem ze Solan a Marie Krásové z Duban.
V roce 1907 hospodářství kupuje mlynář Josef Ort s manželkou Antonií. Od ovdovělé
mlynářky v r.1928 dům č.7 kupují Karel a Anna Kubáčovi, hospodářství se opět rozděluje.
V domě byla dlouhou dobu modlitebna církve československé husitské. Ovdovělá Anna
Kubáčová tu bydlela s dcerami Evou a Marií, otcem Karlem Svatošem a tetou Františkou
Válkovou. Dům zdědila po matce Marie Hellerová roz. Kubáčová, darovala ho pak dceři Marii
Koskové. Nyní je v majetku Marie Brabcové. 1.10.2014 byl dům č.7 zbourán a postupně je
nahrazován domem novým. V č.6 později bydleli Kremrovi, dnes ho vlastní Jitka
Kropáčková. Č.80
obývají Brabcovi, č.82 Novákovi, č.95 Karfíkovi, č.93 Brabcovi, č.
96 Kopřivovi, č.103 Krejčovi, č.129 Frontzovi a Soukupovi, č.130 Buchalovi.
Irena
Hellerová leden
2015
Možnosti třídění (separace) odpadů v obci Koštice
Z novely zákona o odpadech mají obce povinnost zajistit oddělené soustřeďování složek
komunálních odpadů, v obci již třídíme papír, plastové obaly a sklo, pro tyto komodity
využíváme barevné kontejnery. Zelený kontejner je určen pro sběr skla, modrý pro sběr
papíru a žlutý pro sběr PET lahví. Pro účely splnění vyhlášky č. 321/2014 rozšiřujeme
oddělený sběr kovů, nápojových kartónů a směsných plastů.
Proč třídit?
Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich
recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Třídění ukládá i zákon o odpadech a mnozí z nás
si neuvědomují, že poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím
více odpadu se vytřídí, o to více by mohla obec a následně obyvatelé ušetřit na poplatku za
odpad.Obec má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která
na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů my občané vytřídíme,
tím více peněz obec obdrží.
Třídění do kontejnerů

Třídíme PAPÍR
Do kontejneru PATŘÍ

noviny, časopisy, obaly, lepenka, karton, katalogy,
sešity, knihy, kancelářský papír

Do kontejneru NEPATŘÍ !!!

papír znečištěný potravinami, použité
obvazy,
vložky,
voskovaný papír, kopíráky, nápojové kartony

pleny,

!!!

v kontejnerech by však měl skončit pouze papír čistý,
nikdy ne mokrý, mastný nebo od bláta

Co se stane s papírem po vytřídění ??? …
RECYKLACE

papír se rovnou odváží do dotříďovacího
zařízení surovin v Chomutově, kde se papír po
přetřídění předává do papíren v Pasekách, Bělé,
Žimrovic nebo do Štětí

Třídíme PET LAHVE
Do kontejneru PATŘÍ

pouze sešlápnuté a čisté PET lahve od nápojů

Do kontejneru NEPATŘÍ !!!

nádoby od kosmetiky, nádoby od domácí chemie,
nádoby od olejů, fólie a jiné plasty

!!!

v kontejnerech by však měly skončit pouze čisté
sešlápnuté a víčkem zajištěné PET lahve, nikdy ne
PET lahve znečištěné

Co se stane s PET lahví po vytřídění ??? …
RECYKLACE

PET lahve se na třídičce ručně dotřídí podle barev,
slisují do balíků a pak následně expedují do Silonu
Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané
textilie, vlákna a pásky…nebo se vyvážejí do Číny

Třídíme SKLO
Do kontejneru PATŘÍ
Do kontejneru NEPATŘÍ !!!

veškeré obalové sklo a tabulové sklo
drátosklo, zrcadla, keramika nebo porcelán

!!!

v kontejnerech by však mělo skončit pouze sklo
čisté, v ideálním případě zbavené kovových
uzávěrů

Co se stane se sklem po vytřídění ??? …
RECYKLACE

sklo se skladuje na překladišti, jeho dalším
odběratelem je firma AMT Příbram, jeden
z největších dodavatelů skla pro sklárny v ČR

Svoz vyseparovaného odpadu probíhá klasickým popelářským vozem s lineárním presem
v případě papíru, skla a pet lahví. Toto vozidlo je víceúčelové a dokáže svážet jak odpad
z popelnic, tak po vyčištění i z kontejnerů na tříděný odpad!! Proto nepodléhejte panice
v okamžiku, když uvidíte, že se tříděný odpad sype do popelářského vozu!! Tímto
způsobem se šetří provozní náklady!!!
Třídění do barevných pytlů

Třídíme SMĚSNÉ PLASTY – žluté pytle
Do pytle PATŘÍ

Do pytle NEPATŘÍ !!!
Co se stane se směsným plastem po
vytřídění ??? … RECYKLACE

veškeré vymyté kelímky od jogurtů, másel, salátů apod., láhve a
kanystry od drogerie, plastové hračky, polystyren, kbelíky, apod.,
prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových
(polyethylenových) a mikroten. obalů
znečištěné plasty, plastové obaly se zbytky barev, olejů, léčiv a
potravin
výroba spojovacích systémů pro zpevnění travnatých ploch,
parkovišť, vozovek, pytle na odpad

Třídíme NÁPOJOVÉ KARTONY (Tetra Packy)
Do pytle PATŘÍ
Do pytle NEPATŘÍ !!!
Co se stane s nápoj. kartony po
vytřídění ??? … RECYKLACE

krabice od džusů, mléka, vína …
ostatní papírové nebo plastové krabice
výroba papíru a izolačních desek do stavebnictví

Třídíme KOVOVÉ OBALY
Do pytle PATŘÍ

plechovky od nápojů, použité spreje, osvěžovače vzduchu,
konzervy, zátky od skleněných lahví, plechová víčka, veškeré
menší kovy

Do pytle NEPATŘÍ !!!

ostatní nekovový odpad

Co se stane s kovovými obaly po
vytřídění ??? … RECYKLACE

kovy slouží pro další výrobu

Žluté, oranžové, šedé pytle se vydávají zdarma v úředních dnech na Obecním úřadě v Košticích.
Plné, svázané šňůrkou se budou svážet první úterý v měsíci.
Prosíme, dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Pokud budeme neukáznění a budeme do
nádob a pytlů na tříděný odpad vhazovat to, co do nich nepatří, pak veškeré třídění nebude
k ničemu, odpad se bude muset odstranit jako komunální odpad a nakonec se ještě prodraží.
Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150-200 kg odpadů. Z toho je asi 30 kg papíru, 25 kg
plastů a 15 kg skla. Tyto materiály lze z velké části využít. K získání takto využitelných materiálů je
ale potřeba, aby se každý z nás zapojil do třídění.
Děkujeme Vám, že třídíte odpad!

Kontakty: ou-kostice@obeckostice.cz, tel.: 415 693 540, www.mesta.obce.cz/kostice

Zdroje k článku Tajmeství domu v Košticích: Koštice, Želevice, Vojnice - František Štědrý 1928,
Katastr nemovitostí, Berní rula,
Libri 2003, Marie Čeňková roz.Polívková, Marie Kosková roz. Hellerová, Státní archiv Litoměřice –
digitální církevní matriky

