
KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – říjen a listopad 2020

Vážení občané,
vzhledem k nařízeným opatřením se v obci nesmí konat žádné akce, a tak jsme všichni doma 
a nevyvíjíme žádné aktivity. Zpravodaj tedy nemá o čem psát, a proto vychází opět po dvou 
měsících. 

Společenská kronika      
V měsíci říjnu a listopadu významné životní jubileum oslavili: 
                                       

                                                                       paní Jarmila Zelinková  – 65 let
paní Venuše Grundová – 77 let
paní Jana Fučíková – 70 let
paní Eva Bělochová – 76 let
paní Venuška Nováková  – 79 let
pan Zoltán Mirga – 76 let

                                                          Blahopřejeme! 

                
Hrobová místa na hřbitově
Zastupitelstvo  Obce  Koštice  rozhodlo  na  zasedání  dne  18.11.2020  o  aktualizaci  ceny
hrobového místa na hřbitově Koštice. V souladu s Občanským zákoníkem jsou poplatky za
hrobová místa tvořena dvěma položkami:
1) Nájem z místa (stanoveno Cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR ze dne   12. 12. 
2008, částka 14, Výměr MF č. 01/2009 ze dne 11. 12. 2008)
2) Nájem za cenu služeb (odvoz a uložení odpadů, údržba zeleně atd.)  

STANOVENÍ CENY:
Hrobová místa: 
1) Nájem z místa: u obcí do 1 000 obyvatel činí 5,- Kč za 1m2 a rok
2) Nájem za cenu služeb: je stanoven z nejnutnějších nákladů údržby pronajímatele na 1 m2 
10 Kč a rok 

Výsledná aktualizovaná cena za nájem hrobového místa činí 15,- Kč za m2 a rok. 
Výměry hrobových míst se zaokrouhlují matematicky na dvě desetinná místa.

     Toto stanovení cen je platné od 1.1.2021 a pronájem bude placen na dobu 5 let. K tomuto
datu budou sepsány nové nájemní smlouvy. Od stanoveného poplatku bude odečtena poměrná
část dříve zaplaceného nájemného. 

     Pronajímatel  si  vyhrazuje  právo  provést  úpravu  stanovených  cen  v případě  změn
regulované maximální ceny nájmu z místa nebo výrazného navýšení cen nebo objemu služeb.



Výstavba kanalizace a čističky odpadních vod
Určitě  jste  zaregistrovali,  že  v Želevicích  probíhají  intenzívně  práce  související  s výstavbou
kanalizace. V době sucha byla spousta prachu, v době deště tuny bláta – to čeká postupně všechny
ulice Želevic a Koštic. Musíme to nějak vydržet � �!
Postupně se budují také přečerpávací stanice: u Ohře pod parkem, za potokem směrem na Želevice, 
u přechodu na hlavní silnici a v Želevicích u Landů. Došlo k jednodenní uzávěrce hlavní silnice,
osobní auta mohla objíždět směrem na Želevice, nákladní měla stanovenou objízdnou trasu, což ale
někteří řidiči nedodržovali, a tak jsme řešili problém průjezdu několika kamionů našimi uličkami.
Bezohlednost některých řidičů kamionů je neuvěřitelná!
Při výkopových pracích na čističku došlo k odhalení archeologického naleziště, takže je nyní stavba
monitorována archeology, kteří spolupracují se stavebníky i obecním úřadem.
Od února vám bude předávána projektová dokumentace k výstavbě přípojek nemovitostí k hlavní 
kanalizaci. Cena projektové dokumentace je 3 700, vlastníci domů zaplatí 2000 (zbytek hradí obec 
ze svého rozpočtu). Bližší informace k platbě budou sděleny v novém roce. Děkujeme.

Nepřehlédněte
 Ke dni 31.12.2020 končí svoji činnost v Košticích praktický lékař MUDr. Slavík,

který omezuje svoji praxi vzhledem k odchodu do důchodu. Lékaře můžete navštívit
v jeho ordinaci v Třebívlicích nebo si můžete sehnat jiného lékaře. Náhradu za lékaře
intenzívně hledáme, ale situace je složitá, praktických lékařů je málo a jsou ve starším
věku, takže nechtějí další ordinaci. Děkujeme MUDr. Slavíkovi za dlouholetou péči o
naše občany!

 Mikulášská  nadílka  –  dlouho  jsme  zvažovali  její  organizaci,  to,  jestli  se  má
uskutečnit,  nebo ne.  Nakonec jsme se rozhodli,  že proběhne v neděli  od 15 do 16
hodin před Obecním úřadem v Košticích.  Mikuláš s pomocníky tam bude rozdávat
malé balíčky se sladkostmi. Rodiče s dětmi mohou přijít v průběhu stanovené doby.
Prosím  vás,  abyste  přistupovali  jednotlivě,  dodržovali  potřebný  odstup,  a  pokud
z dálky uvidíte, že je na místě více lidí, projděte se po okolí a přijďte později.  Na
místě bude vždy jen Mikuláš a rodiče s dítětem/dětmi. Děkujeme.

 V následujících  týdnech  proběhne  deratizace  staré  kanalizace.  Deratizace  je
zaměřena proti hlodavcům.

 Od začátku prosince bude možné zakoupit  dálniční známky na místní poště. Naše
pobočka  Pošta  partner  Koštice  také  nabízí  k  využití  zřízení  balíkovny  (něco  jako
zásilkovna).

 Adventní rozsvícení vánoční výzdoby v letošním roce  neproběhne za přítomnosti
veřejnosti  (důvodem  je  zákaz  shromažďování).  Rozsvícení  výzdoby  se  uskuteční
v neděli  29.  11.  2020  postupně  ve  všech  našich  obcích.  Ohňostroj  v Želevicích
samozřejmě také nebude.

Přehled akcí:
Plánované akce se uskuteční, nebo neuskuteční podle aktuálního stavu a omezení, která 
budou nařízena vládou ČR.

6. prosince – Mikulášská nadílka Koštice 
24. prosince – Večerní setkání v kostele v Košticích – 22 hodin
27. prosince – Želevický kruhák
31. prosince - Silvestrovský fotbálek 
31. prosince – Silvestrovský ohňostroj
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