Koštický zpravodaj č.4+5/2016

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – duben + květen 2016

Vážení občané!
V tomto čísle Zpravodaje najdete vedle informací o akcích v obci také přehledné informace o
třídění odpadu. Žádný občan našich obcí nemusí vyhazovat odpad do větrolamů či na Vinec a
vytvářet tak „černé skládky“! Děkujeme, že neničíte životní prostředí našim dětem!
Společenská kronika
V měsíci dubnu významné životní jubileum oslavili:
pan Jaroslav Fišer – 88 let
pan Miroslav Landa – 60 let
paní Zdeňka Šafránková– 60 let
pan Vladimír Hoblík – 79 let
pan Pavel Patta – 70 let
pan Karel Kléger – 75 let
V měsíci květnu významné životní jubileum oslaví:
paní Olga Svobodová – 88 let
paní Jiřina Srbová – 86 let
pan Felix Kučera – 79 let
paní Hana Prosná – 70 let
pan Josef Kredba – 79 let
pan Miloslav Valenta – 65 let
Blahopřejeme!
V měsíci květnu zemřel pan Jaroslav Fišer ve věku 88 let.
Čest jeho památce!

Noc s Andersenem
Celostátní akce Noc s Andersenem se v letošním roce účastnilo 15 dětí, pro které paní Karfíková
a paní Burdychová připravily zajímavý program. Tématem byla tentokrát Zlatovláska – děti kreslily
komiks, vyráběly meče a korunky, za nočního svitu měsíce šly stezku odvahy a nakonec společně
sledovaly film o Harry Potterovi. Děti se rozešly v sobotu dopoledne s příjemným pocitem
zajímavě stráveného času!
Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna se uskutečnilo na fotbalovém hřišti v Košticích tradiční Pálení čarodějnic
2016. Po průvodu čarodějnic byl zapálen kouzelný oheň, který doprovodil divoký rej čarodějnic.

Potom následovaly hry pro děti a připravena byla také výtvarná dílna paní Hoblíkové. Do pozdních
večerních hodin hrála country kapela Parťáci z Loun. O občerstvení se postarali členové TJ Sokol
Koštice. Všem organizátorům děkujeme!
Vítání ptačího zpěvu
V sobotu 30. dubna se uskutečnila ještě jedna akce – Vítání ptačího zpěvu. Tentokrát se zájemci o
přírodovědnou přednášku sešli v Košticích na lávce u ostrova, potom procházkou přešli
k serpentinám na Vojnice, kde ornitologové provedli odchyt několika ptáků, které následně
okroužovali. Opět jsme viděli slavíky, kosy, sýkorky…a našeho nejzajímavějšího ptáčka –
krutihlava (dokonce ve dvojím provedení)!
Vyprávění ornitologů bylo velice poučné a zajímavé!

Závody Mladých hasičů SDH Koštice
Členové SDH Koštice zorganizovali další ročník závodů mladých hasičů O pohár starosty obce,
který se uskutečnil v sobotu 7. května 2016. Počasí přálo – slunce svítilo na desítky mladých
hasičů, kteří plnili jednotlivé disciplíny požárního sportu. Za perfektní organizaci i občerstvení
děkujeme členům SDH Koštice! Koštické soutěžní družstvo se umístilo na 5. místě.

Vítání občánků a oslava Dne matek
V neděli 8. května 2016 odpoledne proběhlo vítání nových občánků – tedy Šimona Tajčmana
(rodiče Vladimír a Blanka Tajčmanovi, roz. Marešová), Petra Chlumeckého (rodiče Petr
Chlumecký a Šárka Landová) a Veroniky Micalové rodiče Petr Mical a Linda Formánková). Kromě
finančního daru a plyšového medvěda dostaly děti také pamětní list obce Koštice. Slavnostní
program zajistily děti ze ZŠ a MŠ Koštice, za což děkujeme nejen jim, ale také učitelkám místní
školy!
Nepřehlédněte.
 Oslavy Dne dětí budou letos probíhat dva dny J! V sobotu 28. 5. 2016 se uskuteční pro
zájemce výlet do dětského zábavního parku Mirakulum Milovice. Odjezd od obecního úřadu
Koštice v 9 hod. Doprava je zdarma, vstupné si hradí účastníci individuálně. Zájemci se hlásí
u paní Mikovcové. (www.mirakulum.cz)
V neděli se uskuteční Pyžamová party – na ostrově u Ohře od 15 hodin.
DĚTSKÁ PYŽAMOVÁ PARTY
29. 5. 2016 v 15 hodin
ostrov u Ohře
Koštice
Program:
15 – 16 hod
16.00
16.30

soutěže + výtvarná dílna
ukázka výcviku psů
opékání buřtů na ohni

Kdo přijde v pyžamu, dostane zvláštní odměnu J!
 Želevická stopa - pořadatelé okolo Želevické hospůdky vás zvou na další ročník
Želevické stopy (dne 21.5.2016). Bližší informace na plakátech před akcí.

 Letošní koštická pouť se uskuteční ve dnech 18. – 19. června 2016. Program bude
bohatý (vystoupení paní Marcely Holanové, koncert Strakošů, oslava Stoletých stromů
v obci….přesný podrobný program bude zveřejněn na počátku června).
Přehled nejbližších akcí:
21. května
Želevická stopa
28. května
Výlet Mirakulum Milovice
29. května
Dětský den
10. června
Noc kostelů
4. - 5. červen
Sjíždění řeky na kanoích a raftech (informace v pondělí 16.5. 2016 v 18 hod
na
předzahrádce koštické hospody)
18. – 19. června
Pouťové oslavy
9. července
Pouť ve Vojničkách
Kontakty: ou-kostice@obeckostice.cz, tel.: 415 693 541, www.mesta.obce.cz/kostice
Tajemství domů - Družstevní drůbežárna v Košticích
Budovy drůbežárny už jsou bohužel dávno zbourané.
Koštická družstevní drůbežárna byla zřízena na konci 50. let 20. století za potokem Žejdlíkem,
směrem na Vinec, poblíž dnešního domu paní Hroudové. Byla obklopena nádherným ovocným
sadem, kde rostly švestky a višně, které bohužel skoro nikdo nečesal. Postupně byly postaveny tři
haly – nejstarší dřevěná, kde působila paní Vajglová, pak zděná v působnosti paní Beránkové a
nejnovější montovaná až nahoře – tu dostala na starost po skončení drůbežářské školy Marie
Flajšrová, dnes Jarošová.
Aby se slepičky měly dobře, přes léto se rekreovaly v pojízdné drůbežárně – jezdilo se po
louce, kde se napásly zeleného, nebo po sklizni po poli, kde vysbíraly všechna zrna, která tam
zůstala po žních. Pojízdné drůbežárny byly dvě a většinou parkovaly na rozcestí nahoře na Vinci.
Jednou se stalo, že nepřizpůsobiví obyvatelé Vaňkovny (č. p. 1) vykradli pojízdnou drůbežárnu,
ukradli krmení a vajíčka. Služební pes šel po stopě až k větrolamu u Křesína, tam zloději lup
patrně naložili do auta a zmizeli. Ovšem zástěra paní Jarošové byla viděna právě na jedné z
obyvatelek Vaňkovny.
Chov slepic začínal přivezením 1500 několikadenních kuřátek do odchovny, která byla ve
dvoře, kde dnes stojí benzínka. Kuřátkům se muselo topit – topil střídavě hlídač a chovatelka, pro
uhlí se muselo pod pavlač do sídla družstva. Větší kuřátka byla venku na čerstvém vzduchu. Do
hal za potokem pak šly dospělé slepičky.
Na druhé straně cesty se za potokem chovaly kachny. Měly tam na oploceném pozemku
přístřešek a stálý přístup k vodě, takže byly v dokonalé kondici.
Koncem šedesátých let byly všechny budovy družstevní drůbežárny zbourány, stromy v sadu
vytrhány a zlikvidovány. Chov drůbeže v družstvu tak skončil. Slepice si tak deset let užívaly
přirozeným způsobem celkem spokojeného života, na rozdíl od dnešních klecových chovů měly
podestýlku, volnost a přirozenou stravu.
Ve dvoře se kromě kuřátek chovali ve stájích býci. Ty od jara do podzimu každodenně hnali po
Skalech pan Nápravník s dcerou na pastvu do Dobročky.
Družstevní koně byli ustájeni u Karfíků – Humpourů v č.p. 40, další dobytek v č.p. 14.
Poděkování paní Marii Jarošové a paní Marii Pattové za vzpomínky.
Irena Hellerová

Noc kostelů
Letošní Noc kostelů se bude konat v pátek 10. června. Duchovní a umělecké bohatství
křesťanských chrámů během této tradiční akce každoročně přitahuje pozornost tisíců návštěvníků.
„Tato noc může být připomínkou velikonoční noci, noci osvobození a noci světla, která dává
možnost nalézt a porozumět smyslu vesmíru a života každého z nás. Více vám poví architektura a
umění, které po věky hovoří k návštěvníkům kostelů. Vašimi průvodci budou také samotní
organizátoři, kteří vás uvítají a kterým jsem za jejich službu a spolupráci velmi vděčný,“ říká k Noci
kostelů kardinál Dominik Duky.
Již sedmým rokem se zapojí církve v Čechách do mezinárodního ekumenického projektu, v
němž nejde pouze o prohlídky sakrálních staveb, ale především o přiblížení duchovní a kulturní
tradice vycházející z křesťanství. V roce 2015 se do Noci kostelů zapojilo všech 15 křesťanských
církví, které jsou řádnými anebo přidruženými členy Ekumenické rady církví. V loňském roce se
Noci kostelů zúčastnilo 1 483 kostelů a modliteben a v celé ČR bylo zaznamenáno téměř 500 000
návštěvnických vstupů. (Aleš Pištora)
Noc kostelů v Košticích – program:
17.00 – 20.00 prohlídka výstavy Náš kostel
(fotografie z historie kostela a akcí zde uskutečněných, svaté obrázky rodiny Ortů)
17.00 vernisáž výstavy Náš kostel – koncert koštických dětí (flétny), čtení z bible, prohlídka
kostela

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. Podle vyhlášky č. 321/2014 se uskutečňuje oddělený sběr
kovů, nápoj. 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 pleny,
obvazy,
vložky,
voskovaný papír, kopíráky, nápojové kartony

!!!

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

veškeré obalové sklo a tabulové sklo

Do kontejneru NEPATŘÍ !!!

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

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

Do pytle NEPATŘÍ !!!

znečištěné plasty, plastové obaly se zbytky barev, olejů, léčiv a
potravin

Co se stane se směsným plastem po

výroba spojovacích systémů pro zpevnění travnatých ploch,

třídění - RECYKLACE

parkovišť, vozovek, pytle na odpad

Třídíme NÁPOJOVÉ KARTONY (Tetra Packy)
Do pytle PATŘÍ

krabice od džusů, mléka, vína …

Do pytle NEPATŘÍ !!!

ostatní papírové nebo plastové krabice

Co se stane s kartony po třídění RECYKLACE

výroba papíru a izolačních desek do stavebnictví

Třídíme KOVOVÉ OBALY
Do pytle PATŘÍ
Do pytle NEPATŘÍ !!!
Co se stane s kovov. obaly po
vytřídění - RECYKLACE

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

