
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice - říjen 2021

Vážení občané,
blíží se zima a plískanice, do toho se zvyšuje počet covidových onemocnění, ale také se blíží 
adventní čas. Najděme si chvilku na své blízké, radujme se z každého obyčejného dne a těšme se 
z drobných maličkostí, aby nám ty negativní skutečnosti nekazily život. 

Společenská kronika   
   

V měsíci říjnu významné životní jubileum oslavili: 
paní Ilona Hencová – 65 let
paní Jaroslava Hroudová – 75 let
paní Miroslava Šanderová – 75 let

         Blahopřejeme!  

       V uplynulých dnech se narodily tyto děti:
rodičům Andree Kořánové a Danielu Dalla Villa se narodila 21.9.2021 dcera 

Sofia 

        Blahopřejeme!

Komunální odpady 2022
V lednu 2022 vstupuje v účinnost zákon č. 541/2020 o odpadech, proto bylo nutno přepracovat 
předpisy a ceny za likvidaci směsného komunálního odpadu. S touto skutečností a souvisejícím 
razantním navýšením ceny byli občané seznámeni již na společné schůzce minulý měsíc.

Zastupitelstvo obce Koštice po zvážení všech možností dané novým zákonem o komunálních 
odpadech zvolilo variantu platby, která je nejblíže současnému způsobu úhrady.

Byl schválen poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity 
soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad v litrech připadajícího na poplatníka, a to 
ve výši minimálně 40 l na osobu trvale hlášenou v nemovitosti a cenu 1 Kč za litr x 26 svozů za 
kalendářní rok.
Frekvence svozů poskytovaná svozovou firmou Marius Pedersen bude od 1. 1. 2022 pouze 1 x 14 
dní. Kombinovaný svoz již tato firma od roku 2022 neposkytuje.

Minimální velikost nádoby na komunální odpad bude vypočítána dle trvale hlášených osob 
v nemovitosti a zaokrouhlena směrem nahoru dle nabízených nádob (popelnic) svozovou firmou. 
Maximální velikost nádoby není stanovena a je na majiteli nemovitosti, jakou velikost zvolí.



Majitelé nemovitosti v katastru obce sloužící k rekreačním účelům, v kterých není hlášená žádná 
osoba k trvalému pobytu, jsou povinni dle zákona uhradit minimálně poplatek za 1 osobu, tzn. 480 
Kč na 1 rok.

                            Tabulka minimální nádoby dle počtu osob hlášených v nemovitosti 
k trvalému pobytu a cena za rok 2022

počet osob minimální velikost nádoby cena 
1  60 l 1560 Kč
2  60 l 1560 Kč
3  60 l 1560 Kč
4  80 l 2080 Kč
5 120 l 3120 Kč
6 120 l 3120 Kč
7 140 l (80 + 60) 3640 Kč
8 160 l (2x80) 4160 Kč

Poskytovaná sleva za tříděný odpad. 
samostatně žijící občan  - minimálně 3 pytle / rok                                                       sleva 100 Kč / 
rok
samostatně žijící občan  - minimálně 6 pytlů / rok                                                       sleva 200 Kč / 
rok
ostatní minimálně 8 pytlů / rok                                                                                     sleva 200 Kč / 
rok

Požadavky na změnu velikosti nádob pro rok 2022 hlaste u p. Hoblíková do 10.12.2021 osobně na 
OÚ Koštice nebo emailem kancelar@obeckostice.cz 

Uplynulé akce
Želevické posvícení se uskutečnilo v sobotu 25. 9. 2021. Již tradičně se podívalo zabíjačkové 
občerstvení. Část odpoledne byla věnována programu pro děti – sportovnímu soutěžení (šplh, 
kotrmelce, skoky, silová výdrž apod.), poté si děti mohly vybarvit překližková zvířátka a ozdobit 
perníky. V průběhu odpoledne hrála kapela P.D.F.
V sobotu 2. 10. se uskutečnil další ročník Nočního pochodu pod Házmburk. Tentokrát šlo okolo 
45 účastníků, na které čekalo na parkovišti pod Házmburkem překvapení. Místní hasiči oslavovali, 
a tak se naši poutníci mohli k oslavám připojit a občerstvit se. Velké poděkování patří členům SDH
Koštice za čaj a něco na zahřátí v průběhu cesty a za odvoz domů.
Konec měsíce října byl ve znamení několika akcí. Vše začalo 28. 10. pálením Masarykovy vatry, 
kterou zorganizovalo SDH Koštice. O den později členky Šatníku paní mlynářky rozsvěcely 
svíčky na opuštěných hrobech na koštickém hřbitově. 1. 11. se sešlo několik jednotlivců na 
Dušičkové slavnosti. Bohužel pršelo, tak se program zúžil na rozsvícení svíček okolo kostela a u 
pomníku padlých a na zapálení a vypuštění vodních lampionů po Ohři.

Nepřehlédněte
 Paní Kateřina Ptáčková poskytuje od 1. 11. 2021 každé úterý v prostorách kadeřnictví na 
OÚ Koštice pedikérské služby. Objednávky na telefonním čísle 601 393 551.
 Pošta Koštice od 1.11.2021 nabízí službu Balíkovna i pro podání zásilek. 

mailto:kancelar@obeckostice.cz


 Den s květákem – vzhledem k očekávaným opatřením kvůli velkému nárůstu nemocných 
covidem se tato akce ruší.
 Advent a Mikulášská  v našich obcích proběhnou v termínech stanovených v plánu akcí na
rok 2021 s tím, že může dojít k jejich omezení podle aktuálních proticovidových opatření. Bude 
upřesněno před akcemi.

Předpokládané akce – informace k akci budou zveřejněny na plakátech
27. 11. Rozsvícení stromů ve Vojničkách, Vojnicích a Želevicích
28. 11. Advent v Košticích
4. 12. Mikulášská
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