
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – listopad + prosinec 2021

Vážení občané,
rok rychle utekl a blíží se konec prosince. Na konci roku se vždy bilancuje, vzpomíná na to, co se podařilo,
i na to, co způsobilo něco nepříjemného. Pojďme se krátce za rokem 2021 ohlédnout: 
     Tento rok se střetly v obci tři  veliké stavby:  nový železniční  most  přes Ohři,  rekonstrukce a nová
výstavba dvora na horní návsi a stavba kanalizace a ČOV. To s sebou neslo různá omezení a nepříjemnosti
(prach,  bláto,  omezení  používání  komunikací,  kamiony  v postranních  uličkách…)  výsledkem  jsou
poškozené chodníky, plot, zábradlí. Přestože obec opakovaně žádala o pomoc Policii ČR v Lounech, psala
dokonce  i  na  Krajské  ředitelství  v Ústí  nad  Labem,  přesto  se  nepodařilo  zabránit  hrubému  porušování
dopravních předpisů a následným škodám. Ale nejhorší snad máme za sebou. Stavební firma řešila také
vypouštění odpadu do kanalizace, která ještě nefunguje, vše se šetří a náklady bude muset viník zaplatit.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost při stavebních pracích!
      Velkou pozornost si zasloužilo pohádkové zákoutí,  které vzniklo u můstku přes potok směrem na
Želevice. Vše vymyslel, nádherně vytvořil a instaloval pan Antonín Jaroš. Na pohádku (zejména vlka) se
chodí dívat děti z daleka a všem se to moc líbí. Místo se stalo cílem procházek s dětmi. Všichni obdivujeme
a oceňujeme zručnost a kreativitu pana Jaroše. Moc děkujeme!
       V průběhu roku se i přes různá omezení uskutečnily kulturní, společenské i sportovní akce, o kterých 
jsme vždy průběžně informovali. O dění v obci se zasloužily všechny spolky: SDH Koštice, TJ Sokol 
Koštice, MS Žejdlička, Šatník paní mlynářky, přátelé želevické hospůdky, VOŽEKOVO sdružení, místní 
knihovna Koštice.
 Děkujeme jejich členům za práci, zajímavé nápady a aktivity!
     Poděkování za práci patří i zastupitelům obce.
       
     Společenská kronika      

V měsíci listopadu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                               paní Venuše Gruntová – 78 let
                                                                               pan Pavel Daněk – 70 let

     pan Antonín Pfeifer – 75 let
     pan Karel Vocetka – 75 let
     paní Eva Bělochová – 77 let
     pan Zoltán Mirga – 77 let

V měsíci prosinci významné životní jubileum oslavili:
paní Vlasta Kredbová – 83 let
paní Jana Moulisová – 76 let
paní Uta Karfíková – 82 let
paní Věra Peterková – 82 let

                                                          Blahopřejeme!  

V uplynulých dnech se narodil Veronice Vykročilové a Petru Nossovi syn Oliver
a Petře Bočkové a Markovi Vykročilovi syn Hynek.
                                                             Blahopřejeme!  

              
                  V uplynulých dnech zemřela paní Emilie Schovancová ve věku 85 let.

Upřímnou soustrast!



Ohlédnutí za akcemi
   V sobotu 27. 11. se postupně rozsvítily vánoční stromy ve Vojničkách, Vojnicích a Želevicích. Ve všech 
našich obcích se vzhledem k přijatým opatřením krátce setkali občané, popřáli si hezký adventní čas a při 
čaji si chvilku popovídali. V Želevicích předvedly děti nacvičenou stínohru na motivy Oscara Wilda Šťastný
princ, která se setkala s velkým ohlasem. Následoval již tradiční ohňostroj, který byl odpálen u vánočního 
stromu na křižovatce. Sponzorem akce je pan Zbyněk Kunst.
    V neděli 28.11. jsme se sešli v Košticích. Vedle vánoční výzdoby se mohli přítomní podívat opět na 
stínohru v provedení koštických dětí a přítomní si popřáli klidný advent.
     O týden později se venku, v prostoru před obecním úřadem, uskutečnila Mikulášská. Děti se sice trochu 
bály, ale všechny Mikuláši něco zazpívaly nebo zarecitovaly, aby si zasloužily sladký balíček za odměnu.
     Od 6. do 20. 12.se mohly děti zúčastnit venkovní hry Adventní putování. V našich obcích byla pro děti 
připravena stanoviště s úkoly. 

.Nepřehlédněte
 Sběrný dvůr bude v době vánočních svátků (do konce roku) uzavřen. Otevřen bude v sobotu         

8. 1. 2022 a potom již zase pravidelně každý týden.
 Upozorňujeme na změnu úřední doby na Obecním úřadě v Košticích v době mezi svátky:

Pondělí  27. 12.2021  8 - 10     13 - 16
Středa    29. 12. 2021    8 - 10     13 - 16

 Silvestrovské setkání se tentokrát uskuteční jinak. Reagujeme na žádosti občanů o zrušení 
ohňostroje kvůli jeho negativnímu vlivu na psy a ostatní zvířata. Setkání ale proběhne, přijďte se 
rozloučit se starým rokem (31. 12. 2021 v 19 hodin u OÚ Koštice).

 Upozorňujeme na přílohu Zpravodaje, kde najdete jízdní řád vlaků platný od 12. 12. 2021.
 Charitativní sbírka oblečení, hraček, ručníků, povlečení, dek apod. se uskuteční ve čtvrtek           

20. ledna a v neděli 23. ledna 2022 v salonku KD – vždy od 17 do 18 hodin.  
 Během víkendu 7. a 8. 1. 2022 se uskuteční novoroční sbírka tří králů.
 Z provozních důvodů bude svoz TDO (popelnic) mimořádně ve středu 29. 12. 2021 (místo 

pátku 31. 12. 2021)

Přání
Na adventním svícnu jsme už zapálili čtvrtou svíčku. V pátek 24. 12.  budou v našich domovech zářit světla 
vánočních stromků. Blíží se Štědrý večer. Večer, na který se těší snad všechny děti, večer klidu, dárků a 
pohody, večer, kdy se sejde rodina u jednoho stolu. Chvíle, kdy tiše zavzpomínáme na ty, kteří nás opustili a
které i nadále nosíme ve svých srdcích. Ale smutek nám zmizí z tváří v okamžiku, kdy naše děti, vnuci či 
pravnuci rozbalí první dárek a jejich oči zazáří radostí. 
Přeji Vám, aby ty Vaše vánoční svátky byly plné lásky, radosti, pohody, štěstí a přátelství. A do nového 
roku nám všem přeji mnoho zdraví, štěstí a dostatek životního optimismu (a co nejméně nepříjemností 
s výstavbou kanalizace � �).
                                                        Jaroslav Vlasák

Nejbližší akce:
Organizátoři budou reagovat na aktuální situaci a vyhlášená proticovidová opatření. 
V lednu se sejde kulturní komise a naplánuje se zástupci všech spolků aktivity na rok 2022.



Svoz TDO (popelnic) a místní poplatky pro rok 2022
Jak jsme již avizovali v minulém zpravodaji, frekvence svozu bude od 1. 1. 2022 pouze 1x za 14 dní. Vždy 
sudý pátek.  První svoz proběhne 14. 1. 2022.
Dle zákona č. 541/2020 o odpadech se poplatek vybírá zpětně. Platba za svoz 1. pololetí 2022 bude 
vybírána od 1. 7. 2022 –  30. 9. 2022.
Ostatní místní poplatky – poplatek za psa a poplatek za hrobové místo – lze platit průběžně celý rok.

Ještě k odpadům

Vážení občané,

již několikrát jsme Vás informovali, že začíná platit nová směrnice Evropské unie /New green deal/, která
výrazně zpřísňuje ukládání odpadu na skládky. Pro příští rok stanovuje skládkovné ve výši 500,-Kč za tunu
odpadu, a to za maximální množství 200 kg odpadu na občana. Za veškerý další odpad vyprodukovaný
v obci bude obec platit  skládkovné ve výši 800,-Kč za tunu, přičemž každý další rok se bude množství
skládkovaného odpadu za nižší cenu snižovat o 10 kg na občana a současně bude každý rok narůstat o 100,-
Kč výše poplatku za skládkování odpadu nad uvedené množství. To je opatření, které iniciovala EU a vláda
ČR, my ho musíme respektovat.

V naší  obci  již  několik  let  úspěšně  funguje  systém  třídění  a  shromažďování  komunálního  odpadu  a  v
množství  vytříděného  odpadu  dosahuje  obec  velmi  dobrých  výsledků,  pravidelně  se  umísťuje  mezi  5
nejlepšími v okresu. Množství vytříděného odpadu se samozřejmě do limitu 200 kg na občana nepočítá,
dochází však tím k výraznému snížení množství vyprodukovaného odpadu v obci. Za třídění odpadu všem
občanům moc děkujeme, v příštím roce bychom se do stanoveného limitu měli vejít.

     I  přes uvedené skutečnosti  však bude obec mít  problémy v dalších letech se snižováním množství
odpadu, neboť do stanoveného limitu se počítá i množství odpadu, které odevzdáváte v tzv. sběrném dvoře.
Běžně  používané  označení  „sběrný dvůr“  je  však  nepřesné,  ve  skutečnosti  se  jedná  o  tzv.  „Přechodné
uložiště  tříděného  odpadu“. Sběrný dvůr musí splňovat mnohem vyšší hygienické a další normy. Jak již
sám název napovídá,  měl  by se  zde  shromažďovat  pouze  tříděný odpad.  V tom jsme  byli  v minulosti
velkorysí a brali jsme od občanů mnohdy i odpad, který sem nepatřil a za jehož likvidací musela následně
obec platit, ale brali jsme to jako službu občanům a také jako opatření, aby nevznikaly černé skládky v okolí
obce. Tento zavedený a úspěšný systém se však bude muset změnit, neboť na jeho financování nebude mít
obec peníze.

Od 1.1.2022 bude možné na tzv. sběrný dvůr odevzdat pouze tříděný odpad /papír, plasty, železo, rostlinné a
minerální  oleje,  biologický odpad,  velkoobjemový odpad a v omezeném množství  stavební  suť/.  Odpad
musí  být  viditelný  a  jeho  množství  bude  zapisováno  vždy  na  číslo  popisné.  Odpad v neprůhledných
pytlích nebude přijímán. Provoz dvora bude vždy kontrolován některým z představitelů obce.

Na  netříděný  odpad  si  musí  každá  domácnost  či  rekreační  chata  zakoupit  popelnici  nebo  pytle  dle
předpokládané  kapacity  vyprodukovaného  odpadu.  V případě  stavebních  úprav  nebo  při  mimořádné
nadprodukci směsného odpadu je třeba individuálně objednat kontejner.

Závěrem přijměte prosím naši omluvu za vzniklou situaci, věříme, že zavedená opatření pochopíte a budete
respektovat. Jediným možným řešením je zvýšit množství vytříděného odpadu důsledným tříděním, snížit
tak náklady na likvidaci odpadu nejen sobě, ale i obci,  a přispět tak ke zlepšení životního prostředí nás
všech.

                                                            Jaroslav Vlasák
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