Termíny svozu odpadu zima 2011-212

Autorka: Šárka Kunertová

Pro připomenutí:
želechovické úřední hodiny
Kaţdé první pondělí a středu
v měsíci od 16:00 do 17:00 hod..
Termíny do konce roku:
3.10.2011

7.10.2011

Popelnice

20.1.2012

Tříděný odpad

14.10.2011

Tříděný odpad

27.1.2012

Popelnice

21.10.2011

Popelnice

3.2.2012

Tříděný odpad

28.10.2011

Tříděný odpad

10.2.2012

Popelnice

4.11.2011

Popelnice

17.2.2012

Tříděný odpad

11.11.2011

Tříděný odpad

24.2.2012

Popelnice

18.11.2011

Popelnice

2.3.2012

Tříděný odpad

25.11.2011

Tříděný odpad

9.3.2012

Popelnice

2.12.2011

Popelnice

16.3.2012

Tříděný odpad

9.12.2011

Tříděný odpad

23.3.2012

Popelnice

16.12.2011

Popelnice

30.3.2012

Tříděný odpad

23.12.2011

Tříděný odpad

6.4.2012

Popelnice

30.12.2011

Popelnice

13.4.2012

Tříděný odpad

6.1.2012

Tříděný odpad

20.4.2012

Popelnice

13.1.2012

Popelnice

27.4.2012

Tříděný odpad

5.10.2011
2.11.2011
7.11.2011

Sběrný dvůr Čížkovice

Sběrný dvůr Želechovice

Středa 14:00 - 19:00 hod.

Čtvrtek 15:00 - 17:00 hod.

5.12.2011
7.12.2011

Sobota 8:00 - 14:00 hod.

Čtvrtletník vydává OÚ Číţkovice
Reg.č. MK ČR E 14803.

Kronika XIV.část
V červenci 1937 zanikl po trvání více neţ
300letém kdysi významný hospodářský podnik
zdejší, pivovar. Poslední dobou vařil jiţ jen as 2.000
hl piva ročně. Předválečný výstav činil 30.000 hl,
tehdy byl zdejší pivovar druhý největší výrobce piva
v okrese. Strojní zařízení pivovaru bylo nejmodernější a posledně bylo obnoveno r.1925. Montéři,
kteří stroje odmontovávali, vyjadřovali sami, ač
cizinci, lítost nad zrušením tak dokonalého podniku.
Tím tíţe připadla ztráta zdejším občanům, je
ochuzena obec o dávky a několik rodin ztratilo opět
pracovní příleţitost. Z pivovaru se stalo skladiště
pro obilního kommisionáře. Za převzetí kontingentu
piva, tj. převzetí dosavadních odběratelů,
hostinských, získal velkostatek peněţní náhrady od
pivovaru lovosického 1,100.000 Kč. Protoţe jakost
zdejšího piva zvláště v poslední době byla výborná a
„znalcům“ nová piva, lovosické a jiná, nechutnají,
nesli zrušení pivovaru zvláště oni těţce.
Nezaměstnanost, špatné výdělky a jistě také
výchova sportem a vliv školy způsobily, ţe úhrnná
spotřeba piva v obci klesla do té míry, ţe ţivnosti
hostinské jen ţivoří, u jednotlivých poklesl výčep na
desetinu výčepu předválečného. I kdyţ pokles ten
lze částečně vysvětliti zmenšením početního stavu
dělnictva v továrně velmi zracionalisované, lze míti
za ti, ţe pokles byl způsoben všeobecným odklonem
od pití piva vůbec. Pití kořalky vůbec pak se stalo
zjevem jiţ zcela výjimečným.
Po prázdninách 1937 odešel do výsluţby
P. Frant. Šrámek, dlouholetý zdejší duch. správce
(od 1.VII.1908)
Dne 14.IX.1937 ráno došla smutná zvěst o skonu
T.G.Masaryka. Vzbudila jak u Čechů, tak u Němců
opravdovou účast. Obecní zastupitelstvo se
poklonilo jeho památce smuteční schůzí, kde
usneseno vyjádřiti zármutek písemným podáním
prostředn. okr. úřadu. K uctění památky presidenta
Osvoboditele usnesla obec podarovati chudé děti
české i německé školy penízem po Kč 1000 -.
Dne 19. září uspořádaly české spolky v

Číţkovicích i Ţelechovicích za účasti všech úřad i
něm. hasičů i velikého mnoţství občanů na smutečně vyzdobeném hřišti české školy smuteční tryznu k
uctění presidenta-Osvoboditele. Smuteční projev
učinil p.Karel Mádlo, profesor Jungmannova
gymnasia z Litoměřic, účinkovalo přes 60 zpěváků
litoměřického spolku Lumíra.
Mnoho občanů zdejší šlo vzdáti poslední poctu
presidentu-tatíčkovi do Prahy na pohřeb.
V den stát. svátku súčastnilo se obecní
zastupitelstvo slav. sluţeb Boţích. Večer se konal v
Ţelechovicích sokolský sraz a potom sehráli na
oslavu stát.svátku ochotníci spolku „Vrchlický“ z
Malých Ţernosek Vrchlického hru „Noc na
Karlštejně“.
Vtipnou povídku o jednom rodáku přinesl
Pr.Tagblatt v prosinci 1937. Zde je její obsah:
- Lev Erich Neuburg: „Vandovnická knížka Josefa
Püšchela.“ Háček nad „s“ ve jméně není chybou
tisku, nýbrž autentický, neboť „Direktorský úřad“ v
Čížkovicích propůjčil toto utrakvistické unikum
mlynářskému pomocníku Josefu Püšchlovi do jeho
vandrovnické knížky kolem 1840.
Vandrovnická
knížka;-vandrovnická
knížka
mlynářského z času Biedermeieru, člověka přeběhne
trochu romantické hrůzy. Když rozevře kožené
desky. Romantika je poněkud utlumena oněmi 44
policejními razítky, které mlynářský s pihklem a
sukovicí vyvandroval, až se po posledním razítku
jeho soud ztrácí. Jsou to jen policejní záznamy,
suchá data příchodu a odchodu s místa na místo, od
mlýna ke mlýnu; celý potulný život tohoto
řemeslnického tovaryše oživuje z těchto dat, život
dávno zapadlé romantické doby.
„Vandrovnická knížka dle nejvyššího patentu z
24.února 1827“ stojí (německy) nad velmi
porazítkovaným dvojhlavým orlem. A pod ním
švabachovým tiskem „Wandrownická knýžka“.
České i německé písmo je stejné. Myslím, že to bylo
písmo, které tehdy nedalo nacionálním protivám
povstáti.

V nacionále Josefa Püšchla stojí, že se narodil
(geboren) 1824, jinak nic zvláštního, kromě toho, že v
českém překladu v rubrice „Wlasy“ je sežloutlým
inkoustem poznámka „1979“. Nevěřím, že počet
Püšchlových vlasů byl od čížkovského direktorského
úřadu jako poznávací znamení zaznamenán.
Tištěný služební řád obsahuje již moderní ustanovení,
že o zaměstnanci nesmí býti zapsáno nic nepříznivého.
Zvlášť je přes obě strany natištěno: „Všechny tu-i
cizozemské úřady se žádají, aby ukazovatelé nechaly
sem a tam táhnouti bez překážek (unbeirrt) a poskytly
mu účinného přispění.“
Sem a tam táhl J.P. víc než dost za svého krátkého
života. Byl-podle své „wandrownické knýžky“ nestálý
druh a zdá se, že práci nevynalezl.
V 18-ti letech byl P. vyučen a obdržel dne 19.května
1842 povolení-ještě často prodloužené- „jeden rok v
cís.
královských
rakouských
konskribovaných
provinciích vandrovati“, Dne 20.červa 1842 nastoupil
u mlynářského mistra Floriana Rohra v ………….. .
Zůstává do 12.září 1842. Tři měsíce práce-dosti!
Putuje do Teplic. Odtud kluše žebraje (feehtend) do
Děčína. Z Děčína za den do Lípy, kde jej to nutí opět k
práci. Mlynář Josef Storch z Oparna potvrzuje, že
majitel této knížky od 9. do 31.prosince 1842 v práci
stál. Jeden a dvacet dní-dosti! Přes zimu ještě někam
vklouzne, potom jej to již neudrží.
Jde to přes Planou, odtud za 3 dny do krajského
města Klatov, o tři dny později je P. v Budějovicích,
pak už jde přes Linec a tam stojí velký záznam: „Do
Vídně!“ Nezůstane dlouho, neboť 17.června jest již
zase ve Víd. Novém Městě, kde jej přepadá opět
pracovní zuřivost. Pracuje správně“ od 25. do
30.července“ ve mlýně Maytáše Sonntaga. Odskočení
do Uher-nečitelný záznam-a již je opět v proudu.
Mödling - Brno - Jihlava - Kolín (každá stanice jedno
razítko); potom píše tamnější policejní úřad 12.září
1843 přes (německou) pečeť: „Nr.891…. Nach
Hause!“ „Domů!“ píše o den později pražské policejní
ředitelství.
Josef P., zatím dosáhnuv 20 let, táhne, jak mu
wandrownická knížka dovoluje, „sem a tam“. Teprve
1846 stává se usedlejším. Zůstal vězeti v Děčíně. Je
tam více práce než tovaryšů (společníků), a to má svůj
důvod. Připravuje se rok 1848. Musíme věděti, kdo
tehdy mlynářští byli. V Praze 1848 jsou
nejrabiatštějšími druhy a když již vše bylo v míru, tu
bojovali ještě mlynářští z oken mlýna u Karlova mostu.
P. slouží v této době ve Philipově mlýně ve Starém
městě u Děčína. Až do 24.ledna 1848. Nepokoje
bouřlivého roku započaly v Rakousku zajisté teprve
později, ale u mlynářské chasy už se to vařilo. Odchází
od Phillipa, pravděpodobně po hádce. Ale mlynáři jsou
vzácní, Philip přijímá P. znovu, neboť nejbližší záznam
v knížce hlásá, že od 1.února opět ve Philipově mlýně
pracuje.

Nyní znějí razítka všechna na Děčín. Od mlýna k
mlýnu mění tovaryš, ale zůstává usedlý-pravděpodobně
se tam P. „oženil“. Zůstává, až je 30 let stár. Tu se jej
opět zmocňuje stěhovavý pud.
Místodržící Prahy píše pod č.2674 pas, kaligraficky
provedený: „Visum k vandrování v německých
spolkových státech na dobu jednoho roku. Praha dne
6.III.1856.“
Je to poslední záznam, na listě č.33. Ostatní listy jsou
prázdné. Avšak mezi posledními listy vězí cedulka,
která před konec této životní cesty klade otazník.
Cedulka je jednoduchá „Ohlášení obsahu o zaslání
pojízdnou poštou“ a sice posílá se 1 balíček
C. k. okresnímu úřadu v Lovosicích, který obsahuje
„1 kus wandrownické knížky“, bezcelně. Za porto se
má zaplatit 37 krejcarů. Obeslán byl balíček od
„Ředitelství policie v Brémách“.
Josefa Püšchla vandrovní cesta ukončila. Zde v
Brémách se 35tiletý snad zkazil,-zemřel;-zmizel. Jeho
cesta se ztrácí v mlze. Zajisté mohli knížku poslat zpět
také jako „Vzorek bez ceny.“

Laskavostí majitele dvora zdejšího byla kronikáři
podepsanému zapůjčena k opsání, pokud to pro obecní
kroniku má význam: „Neuere Geschichte der Herrschaft und der Pfarrgemeinde Tschischkowitz“ tj.
„Novější dějiny panství a farní obce Číţkovic“, sestavené třebenickým farářem Josefem Bouchalem asi
krátce před světovou válkou. Z této ručně psané knihy
opisuji následující:
(pokračování v příštím vydání)

Vážení spoluobčané,
původně jsem na tomto místě chtěl napsat několik informací, které jsem říkal na posledním veřejném
zasedání zastupitelstva, abyste byli plně informováni o všem, co víme k mediální kampani kolem spalování
odpadu v cementárně Lafarge. Vzhledem k tomu, ţe nám generální ředitel poskytl vyjádření, ve kterém popisuje celou problematiku přesně a určitě lépe, neţ bych to jako laik dovedl já, přetiskujeme s jeho svolením
toto vyjádření v našich novinách.
Mgr. Arnošt Waschta, starosta obce

Strašák, hrozba či prostě jenom
„ jiná “ paliva?
Váţení spoluobčané,
v poslední době se media
zabývají „nebezpečnými toxickými
odpady“, které se přiváţejí
z Ostravy do Severních Čech a
která údajně ohrozí zdraví obyvatel
i ţivotní prostředí! V souvislosti
s tím se vyskytuje mnoho nepřesností, někdy i polopravd či mýtů,
která mohou u řady z vás vyvolat
zákonitě mnohé otázky či obavy.
V první řadě - cementárna není
spalovna a není v ní rozhodně
moţné pálit cokoliv! Je to závod na
výrobu cementu. A jeho technologické zařízení – cementářská
rotační pec je zároveň ideálním
zařízením k energetickému vyuţívání spalitelných odpadů podle
předem přesně daných pravidel. Při
teplotě plamene 2 100 °C a při
zdrţení hořícího paliva v aţ 15 m
dlouhém plamenu několik sekund
dojde k dokonalému a bezezbytkovému spálení všech organických
látek.
Spalitelný odpad, který lze při
výrobě slinku energeticky vyuţít se
tak
stává
alternativou
k
ušlechtilým,
nenahraditelným
palivům jako je uhlí nebo plyn. Při
spalování v cementárnách rovněţ
nevzniká ţádný další odpad, např.
škvára nebo popel. Ten se stává
součástí slinku a nahrazuje tak část
suroviny. Odpadá tedy nutnost dále
s ním cokoliv udělat.
Jedním z typů paliv, které jsou
pro cementárnu vhodné, jsou

odpady ze starých ekologických
zátěţí. Ty vznikaly především při
zpracování ropy anebo uhlí. Jedním
z nejekologičtějších a nejšetrnějších způsobů odstranění těchto je
právě
jejich
spálení
v cementárnách. Cementárny jsou
jiţ řadu let součástí řešení
odstranění těchto starých ekologických zátěţí. Naše společnost se
mimo jiné podílela na likvidaci
ropných lagun v Koramu Kolín,
Paramu Pardubice a Unipetrol
Livínov.
Energetické vyuţívání odpadů
spolu-spalováním je upraveno
řadou přísných evropských a
českých norem, především zákonem o
Integrované prevenci a
omezování znečištění, tzv. IPPC.
Krajský úřad po mnoha, 18 měsíců
trvajících
analýzách,
velmi
přísných spalovacích zkouškách a
měřeních naší společnosti toto
Integrované povolení k provozu
v roce 2007 vydal. Toto povolení
m. j. stanoví, za jakých podmínek
smíme jednotlivé odpady energeticky vyuţívat tedy spolu-spalovat.
Cementárna kontinuálně měří předepsané ukazatele a Krajský úřad i
Česká inspekce ţivotního prostředí
pravidelně a velmi přísně výkazy
kontrolují. Minimálně 2 x ročně je
k nám posílána nezávislá akreditovaná laboratoř, pověřená Krajským
úřadem k provádění kontrolních
měření emisí.
Můţeme prokázat, ţe nepřekračujeme zákonem dané limity emisí.
A nyní co se týká aktuálně
zmiňovaného paliva Geobal 4.
Z kaţdého vlaku, který materiál
převáţí, se ještě v Ostravě odebírají
vzorky a dělají chemické analýzy,
zaměřené na úroveň škodlivin,

v materiálu obsaţených. Cílem je
získat jistotu, ţe všechny hodnoty
jsou v předepsaných limitech před
tím, neţ se vlak vůbec vydá na
cestu. K dnešnímu dni bylo provedeno 36 měření, která jednoznačně
dokazují, ţe zjištěné hodnoty jsou
hluboko pod danými limity.
Například:
Chlor – limit je 1% hmotnosti,
skutečnost je 0,1 % hmotnosti
Olovo – limit je 2000 mg v 1 kg,
skutečnost je 565 mg v 1 kg
Síra – limit je 8 % hmotnosti,
skutečnost je 0,78 % .
V podstatě je většina hodnot
zhruba 10x niţší, neţ dané limity.
Kovy, těţké kovy, a všechny
ostatní anorganické zbytky jsou
všude kolem v nás. V půdě, na
šatech, v potravinách, všude. Jsou i
ve slinku, na který se naváţou při
spalování jakýchkoliv paliv.
Často se zmiňují PCB, neboli
polychlorované bifenyly. V palivu
Geobal 4 jich bylo naměřeno
zhruba 60 x méně, neţ stanoví
norma. A jelikoţ v něm prakticky
není ani chlór a téměř nezměřitelné
minimum PCB látky, nemohou
z tohoto paliva ani vznikat dioxiny.
Z komína se „kouří“ proto, ţe se
v procesu uvolňují vodní páry,
které na komínu kondenzují. 99,9
% prachu zachytí vysoce účinné
elektrofiltry, do kterých společnost
Lafarge v devadesátých letech
investovala značné prostředky.
Pětistupňový výměníkový systém
zajišťuje druhý stupeň čištění
kouřových plynů s mnohem vyšší
účinností.
Veškeré
zbylé
anorganické částice se naváţou na
jemně mletý vápenec, který proti
nim padá z horních částí výměníku.

Geobal 4 bude jen jedním z paliv,
které cementárna pouţívá a bude
pouţívat. Proto bude spalování 110
tisíc tun trvat několik let. Před
kaţdou dodávkou do cementárny
budeme
prověřovat
soulad
jednotlivých naměřených hodnot
s předepsanými limity.
Toto palivo je pro nás samozřejmě levnější, neţ uhlí nebo plyn. To
je – snad pochopitelný - důvod,
proč to děláme. Kromě toho
pouţitím některých odpadů jako
paliv sniţujeme emise CO2 a
přispíváme tak k zlepšení ţivotního

prostředí.
Mnozí z vás se zákonitě ptají,
proč se tento odpad má pálit právě
v našem
kraji. Odpověď
je
jednoduchá. Naše cementárna je
momentálně jediným zařízením
v republice, které můţe tento typ
odpadu bez jakýchkoliv dalších
investic bezpečně spálit.
Společnost Lafarge Cement je
velmi otevřená. Několikrát ročně
pořádáme Den otevřených dveří,
při kterém umoţňujeme nejširší
veřejnosti poznat provoz cementárny a nakonec se i velmi podrobně

seznámit se vším, co se týká
energetického vyuţívání odpadu
včetně měření a jejich výsledků.
Lafarge cement, a.s.
Kdokoliv se na našich webových
stránkách www.Lafarge.cz může
přihlásit na nejbližší termín dne
otevřených dveří.
Ing. Ivan Mareš
Předseda představenstva
Lafarge Cement, a.s.

EVA PILAROVÁ v Čížkovicích
Dne15.9.2011 přijela do Číţkovic
známá zpěvačka, Eva Pilarová. Kdo by
čekal „nafoukanou hvězdu“ velice by se
mýlil.
V
bezmála
dvouhodinovém
vystoupení stihla paní Pilarová třikrát
změnit kostým a ve chvíli, kdy uprostřed
písně zcela odloţila mikrofon dala divákům
znát, ţe playback tedy rozhodně
nepotřebuje.
V samotném závěru pak pozvala na
jeviště svého hosta, a to mládě medvěda
hnědého karpatského, jménem Poca
(=španělsky malá), jejíţ kmotrou se stala v
dubnu letošního roku.

Maxim Turbulenc Rozloučení s prázdninami 4.9.2011

