
 

 

OBECNÍ 
ZPRAVODAJ 
leden - únor 2023 
 
SLOVO STAROSTY 

Vážení občané, 
    dovolte mi, abych Vás informoval o dění v obci. 
Pomalu končí zima, která byla poměrně milosrdná, 
sněhu moc nebylo, mrazy byly prakticky jen před 
Vánocemi a skončily velkou ledovkou.  
Zde bych ještě jednou chtěl vyzdvihnout práci 
místních hasičů, kteří dlouho do noci sypali ulice 
v obci pískem, a práci zaměstnanců obce, kteří od 
časných hodin v dešti sypali chodníky solí. Byli 
jsme jedinou vesnicí v okolí, která měla již ráno 
v mezích možností ošetřeny všechny komunikace, 
a já jsem byl šťastný, že se nikomu v obci na náledí 
nestal úraz. Jen mě trochu mrzela kritika, že posyp 
není rovnoměrný, ale bylo to maximum možného, 
čeho jsme byli v místních podmínkách schopni 
dosáhnout. 
    V obci se dokončují výkopy posledních částí 
kanalizačního řádu a bude následovat pokládka 
asfaltů. V okolí kostela a směrem k Dobročce měly 
být komunikace opraveny již na podzim, ale 
obalovny nebyly schopny uspokojit všechny 
zájemce, přednost dostaly opravy silnic první a 
druhé třídy. Podle posledních informací by se 
mělo začít s asfaltováním v dubnu.  
Při tom budou všechny komunikace v obci 
zameteny a vyčištěny.  

V čistírně odpadních vod běží zkušební provoz, 
zde připomínám povinnost občanů připojit své 

nemovitosti ke kanalizačnímu řádu a uzavřít 
smlouvu o odvádění odpadních vod do konce 
března. 
    V době vegetačního klidu došlo v obci 
k pokácení několika nebezpečných jehličnanů, 
které ohrožovaly sousední nemovitosti. Je 
samozřejmě plánována náhradní výsadba a 
celková revitalizace parku na návsi v Košticích. 
Zde bylo požádáno o dotaci na výsadbu tradičních 
vesnických druhů dřevin.  
    O další dotace bylo požádáno na částečnou 
rekonstrukci ulice Říční v Košticích, na výměnu 
vrat v hasičské zbrojnici, na pomůcky pro 
jednotku SDH Koštice a na přípravu rozvojového 
dokumentu obce. V současnosti ještě probíhají 
konzultace k možnostem zateplení školní budovy. 
    Zastupitelstvo obce projednalo na svém 
minulém zasedání kromě běžné agendy příspěvky 
na činnost v roce 2023 pro jednotlivé spolky 
působící v obci, objednání pasportu místního 
značení, dále vyhlášku o zákazu podomního 
prodeje v obci, vyhlášení konkurzu na místo 
ředitelky ZŠ a MŠ Koštice, převod části 
katastrálního území Želevice (u nádraží) na 
katastrální území Koštice a pronájem zahrad v 
Želevicích u mostu, kde dvě zahrady byly 
pronajaty k rekreačním účelům, jednu 
k provozování zemědělství a další dvě zahrady 
jsou ještě volné. V případě zájmu kontaktujte 
obecní úřad. 
     Obecní úřad ve spolupráci s úřadem práce 
nabízí možnost zaměstnání pro znevýhodněné 
uchazeče (matky s dětmi, částečný invalidní 
důchod, vyšší věk apod). V případě zájmu 
kontaktujte obecní úřad. Také nabízíme pomoc při 
zpracování žádostí z programu Zelená úspora 
Light určenému pro důchodce k odstranění 
tepelných ztrát domů /více na stránkách obce 
nebo na OÚ/. 

    Dále bych chtěl upozornit na množící se 
upozornění na kácení stromů v okolí obcí. Každý 
pozemek a stromy na něm rostoucí mají svého 
vlastníka a vystavujete se trestně právnímu 
postihu. Upozorňuji, že obecní úřad nikomu 
povolení k těžbě dřeva na svých pozemcích 
nevydal. 
      V poslední době dochází v ulici Říční 
ke vhazování igelitek s netříděným odpadem do 
kontejnerů na tříděný odpad a obec musí následně 
platit za jeho dodatečné třídění. Situace bude 
řešena pomocí fotopastí. Pokud někomu nestačí 
jeho popelnice, není problém si domluvit na 
obecním úřadu větší. 
     Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat 
místním hasičům za organizaci hasičského plesu a 
masopustu, obě akce byly vydařené a bez jejich 
nezištné pomoci by se neuskutečnily. 
     Naše obec zpracovává v současné době svůj 
program rozvoje, který je nezbytný pro získávání 
dotací v příštích letech a ve kterém chceme 
vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout 
jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. 
Protože si uvědomujeme, že Váš názor je velmi 
důležitý pro vyjasnění priorit budoucího rozvoje 
obce, obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření 
názoru na otázky uvedené v přiloženém 
dotazníku. Výsledky průzkumu budou použity 
jako podklad pro zpracování programu rozvoje 
obce a umožní nám lépe využít finanční 
prostředky a získávat dotace k uskutečnění 
vybraných rozvojových záměrů. Děkujeme Vám za 
spolupráci a za věnovaný čas. V případě zájmu 
prosím doručte vyplněný dotazník do 31. 3. 2023 
do schránky před obecním úřadem, aby byla 
zaručena Vaše anonymita.  
S pozdravem Mgr. Vladimír Jaroš, starosta 

 



 

 

 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

 
V uplynulých měsících oslavili 
svá životní jubilea:  
 
Marie Rážová, Alena Hlavatá, 
Jiřina Zajícová, Zdeňka 
Smržová, Alena Valinová, Marie 
Hlavničková,  
Marie Pattová, Vladimíra 

Pfaiferová, Anna Kricnerová, Jaroslav Firstl a 
Antonín Jaroš  
                                                          Blahopřejeme!                                    

                                                 
Tereze Povové a 
Vladimíru Povovi se 
narodil syn Vladimír 

Ivaně Svobodové a 
Josefu Pernetovi se 
narodila dcera Anna                             

Blahopřejeme! 

 
V uplynulých měsících zemřeli pan 
Vladimír 
Větrovec, pan Josef Dvořák a paní 

Jiřina Srbová  
                                   Upřímnou soustrast!  
___________________________________________________ 

MÍSTNÍ POPLATKY 
 
Poplatek za odstranění komunálního odpadu: 

 
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. Toto platí i pro chatové oblasti 
Dobročka a Hajka. 
Způsob úhrady poplatku: 
 bezhotovostně na číslo účtu: 3025481/0100 
(každá nemovitost má svůj VS, který se skládá z 
označení obce Koštice 1, Želevice 2, Vojnice 3, 
Vojničky 4, Dobročka 5, Hajka 6 + 1345 + číslo 
nemovitosti.  
 hotově na Obecním úřadě Koštice. 
Splatnost 30. 6. 2023. 
 
Poplatek ze psů: 

___________________________________________ 
INFORMACE O ZŠ a MŠ Koštice  
Ve škole proběhl den otevřených dveří, kde děti 
z MŠ ukázaly vše, co se doposud naučily. Poté byly 
ukázány třídy a interaktivní vybavení školy. 
MŠ a 1. – 3. ročník ZŠ navštívily v Křesíně Sférické 
kino na téma Velké podmořské dobrodružství.  
Škola také navštívila lounskou knihovnu, děti si 
zde užily akci Hladová housenka, která byla 
zaměřena na přírodovědu. 

Prvního března navštívil 1. – 3. ročník přednášku o 
Masopustu a druhého března absolvují děti opět 
v lounské knihovně besedu Kniha a její tvůrci.  

KANALIZACE 
 
Majitele nemovitostí, kteří jsou již napojeni na 
kanalizaci, prosíme, aby přišli podepsat Smlouvu o 
připojení do konce března.  
 
Do stokové sítě nesmí vniknout:  
Látky radioaktivní, látky ropné, látky infekční a 
karcinogenní, látky omamné a hořlavé, jedy, 
žíraviny, výbušniny, pesticidy, biologicky 
nerozložitelné tenzidy, organická rozpouštědla, 
chemikálie, staré barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, 
hydroxidy, detergenty, mazadla, oleje, zbytky 
čisticích prostředků, domácí a zahradní chemie, 
obsah baterií, ropné látky, a další chemické látky 
(patří do stabilních sběrových míst v jednotlivých 
městech), průmyslová a statková hnojiva, zeminy, 
silážní šťávy, látky působící změnu barvy vody, 
neutralizační kaly, hygienické potřeby (patří do 
kontejnerů na směsný odpad), léky a biologický 
odpad, odpady z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, 
zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin, tuky a  
oleje. 
__________________________________________ 
MÍSTNÍ SPOLKY A JEJICH AKTIVITY 

Vožekovo sdružení z.s. je spolkem, který v obci 
pracuje již několik let. V roce 2022 se jeho členky 
podílely ve spolupráci s Obcí Koštice na 
organizování již tradičních akcí jako je Putování 
Tří králů, charitativní sbírka pro Diakonii 
Broumov, Pálení čarodějnic, Vítání ptačího zpěvu, 
Noc kostelů, Noční pochod pod Házmburk či 
Dušičková slavnost s nezapomenutelným   



 

 

vystoupením hudební skupiny Karmína. 
   Také v loňském roce členky spolku zajišťovaly 
dětský karneval a nácvik dětského divadla – na 
jaře hrály děti pohádku Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký, při prvním adventu potom pohádku 
Dva tovaryši. 
Děkujeme všem, kdo nám pomohli (zejména 
rodičům dětí – herců) za spolupráci. 
   Tak jako poslední tři roky se členky spolku i v 
roce 2022 snažily pomoci lidem v nouzi přes 
facebookovou skupinu Severočešky. Za pomoci 
dárců rozvezly potraviny, oblečení, drogistické 
zboží, hračky, nábytek, pračky, lednice, počítače i 
mobilní telefony, sehnaly 56 vánočních dárků. 
Velké díky patří jednotlivým dárcům a 
organizacím, se kterými spolupracujeme (např. 
Potravinová banka Džbáňsko). Všem děkujeme, 
celoročně a opakovaně jsme tak mohli pomoci cca 
30 rodinám. 
   Pokud byste měli zájem pomoci nám s akcemi v 
obci nebo s organizováním pomoci lidem v nouzi, 
rádi vás v našem spolku uvítáme. 

_______________________________________________________ 

OD 1. 3. 2023 PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ VENČENÍ PSŮ 
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI KOŠTICE. 
ZÁROVEŇ TÍMTO ŽÁDÁME VŠECHNY OBČANY, 
ABY PO SVÝCH MAZLÍČCÍCH NA VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍCH UKLÍZELI! 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

ROZPIS AKCÍ PRO ROK 2023 
(termíny akcí mohou být změněny) 

březen 
12. KARNEVAL 
26. VYNÁŠENÍ MORANY 
??   DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – dospělí 
??   VÝSTAVA V KOSTELE 
duben 
1.  VELIKONOČNÍ DÍLNY Vojničky 
8. BESEDA A VÝSTAVA – Velikonoční tradice 
15. WORKSHOP FOTOGRAFIE s Kateřinou Suchou 
22. UKLIĎME SVĚT 
30. PÁLENÍ ĆARODĚJNIC 
??   ZÁPIS ZŠ 
květen 
6. SOUTĚŽ MLADÍ HASIČI 
8. UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH 
?? VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 
14. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
20. ŽELEVICKÁ STOPA 
??  DEN PROTI RAKOVINĚ 
??   ZÁPIS MŠ 
červen 
2. NOC KOSTELŮ 
2. - 4. SJÍŽDĚNÍ ŘEKY 
10. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA VE MLÝNĚ 
17. POUŤ KOŠTICE 
18. POUŤ KOŠTICE 
24. OKRESNÍ ZÁVODY HASIČŮ – TOHATSU 
červenec 
8. POUŤ VOJNIČKY 
22. VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
srpen 
26. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
?? KULIČKIÁDA 
 

 

září 
2. UKONČENÍ PRÁZDNIN – téma indiáni 
9. VÝTVARNÁ DÍLNA S PILINOU A HOBLINOU – 
výroba dřevěných šperků 
30. ŽELEVICKÉ POSVÍCENÍ 
říjen 
7. POCHOD NA HÁZMBURK 
28. MASARYKOVA VATRA 
28. VZPOMÍNKOVÁ AKCE – LÍPA SVOBODY 
?? SETKÁNÍ SENIORŮ     
?? DUŠIČKOVÁ SLAVNOST 
listopad 
4. HALLOWEEN 
?? MEZIGENERAČNÍ PEČENÍ 
?? DÁMSKÉ ODPOLEDNE – VÁZÁNÍ VĚNCŮ  
?? LEGOMÁNIE 
?? DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – DĚTI 
prosinec 
2. ADVENT – Vojnice, Vojničky, Želevice 
3. ADVENT – Koštice 
4. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
?? VÁNOČNÍ KONCERT 
23.  BETLÉMSKÉ SVĚTLO + BETLÉM 

Pokud by jste se chtěli podílet na organizaci 
budeme rádi! 

FOTBALOVÉ ZÁPASY 2023 - domácí 

19.3. od 15:00 hod Koštice : Měcholupy 

9. 4. od 16:30 hod  Koštice : Lenešice "B" 

23. 4. od 17:00 hod Koštice : Peruc 

30. 4. od 17:00 hod Koštice : Panenský Týnec 

14. 5. od 17:00 hod Koštice : Lubenec 

21. 5. od 17:00 hod Koštice : Chlumčany 
 

 



 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

     Obec Koštice od dubna 2023 přejde na nový 
svozový systém komunálního odpadu, který se 
nazývá Door to door (zkráceně D2D, česky ze 
dveří do dveří). Podstatou tohoto svozového 
systému je, že každá domácnost dostane ke svému 
domu kromě klasické popelnice na tříděný odpad 
ještě zdarma popelnici na plasty a na papír, které 
vám budou dodány během března. Tyto popelnice 
s tříděným odpadem se budou vyvážet vždy 
v týdnech mezi vývozy směsného odpadu, tedy 
jeden týden směsný odpad, další plasty, opět 
směsný odpad, potom papír, atd..  Přesný 
harmonogram vývozů ještě není znám, budete 
včas informováni. Do nádob na plast nově přijde 
veškerý plastový odpad včetně PET láhví. Velikost 
nádob byla stanovena dle počtu osob žijících 
v domácnosti. 

     Cílem tohoto opatření je snížení množství 
skládkovaného směsného odpadu, neboť se velice 
zpřísnily podmínky pro jeho skládkování. 
V loňském roce byla zavedena směrnice, která 
stanovila poplatek 500,-Kč za tunu komunálního 
odpadu, přičemž se počítalo s 200 kilogramy 
komunálního odpadu na jednoho člověka z obce. 
Při počtu 622 obyvatel činí toto množství 124,4 
tuny. Veškerý odpad nad toto množství byl 
skládkován za poplatek 800,-Kč za tunu. Do tohoto 
množství se nezapočítává jen odpad z Vašich 
popelnicí, ale i veškerý velkoobjemový odpad ze 
sběrného dvora. Navíc množství „laciného“ 
odpadu se každým rokem bude snižovat o 10 
kilogramů na občana a „drahé“ skládkovné se 
naopak každý rok bude navyšovat o 100,-Kč za 
tunu. Pro letošní rok tedy činí 190 kg na osobu a 
900,-Kč za tunu nadlimitního odpadu. Tříděný 
odpad se do tohoto limitu nezapočítává. 

     Obec Koštice v třídění odpadu dosahuje velmi 
dobrých výsledků a vždy patřila do první desítky 
obcí s největším množství vytříděného odpadu na 
okrese. Ani to však nestačí a v prosinci loňského 
roku již platila drahé skládkovné. Nárůst nákladů 
jsme předpokládali, a proto jsme si již nemohli 
dovolit poskytovat Vám slevy za třídění odpadu, 
přesto Vás prosím ještě o důslednější třídění 
odpadu a moc Vám za to děkuji. Slevy byly od 
začátku plánovány jako motivační, aby se lidi 
naučili odpad třídit, což se podařilo. Máme v obci 
většinu uvědomělých lidí, kterým není lhostejná 
péče o životní prostředí. Pokud někdo třídil odpad 
jen pro slevu na popelnici a po jejím zrušení s tím 
přestal, tak by se měl ještě nad vzniklou situací 
trochu více zamyslet. 

      Systém D2D také ulehčí lidem třídění odpadu. 
Popelnice budete mít doma a odpadne Vám cesta 
ke kontejnerům na veřejných prostranstvích, které 
budou zrušeny. Zůstanou zde jen kontejnery na 
sklo, kde se nic nemění. Také zůstane zachován 
pytlový svoz tetrapaků a kovu. Tímto novým 
systémem se také předejde situacím, kdy 
nezodpovědní občané vhazovali mezi tříděný 
odpad igelitky s odpadem netříděným a obci tak 
vznikaly další náklady na jeho následné 
dotřiďování. 

     Současně připomínáme režim shromaždiště 
tříděného odpadu (zkráceně sběrný dvůr). Zde je 
možné odevzdat pouze tříděný odpad, 
elektrospotřebiče, železo, bioodpad, který se 
nevejde do kompostérů, které Vám byly zdarma 
poskytnuty, stavební suť v množství 1 valníku za 
osobní automobil a velkoobjemový odpad. Ve 
svých popelnicích máte předplacenu kapacitu 
(objem) odpadu, za který platíte poplatek obci a ta 
následně svozové firmě za vyvážení popelnic.  

Nelze tedy odvážet do sběrného dvora odpad 
(drobné předměty, textil, netříděný odpad 
v neprůhledných pytlích…), prostě nic, co se vejde 
do Vašich popelnic. Za likvidaci tohoto odpadu 
obec samozřejmě musí také platit a ve své 
podstatě se za něj platí dvakrát. Když nebyla 
v platnosti vyhláška limitující množství 
skládkovaného odpadu, byla obec tolerantní a od 
občanů, když už ho do sběrného dvora dovezli, ho 
brala. Bylo to bráno jako služba občanům a 
předcházení černým skládkám v okolí obce. To 
však již z finančních důvodů nebude možné, každá 
domácnost si může a musí zaplati popelnici dle 
předpokládaného množství vyprodukovaného 
odpadu. Do velkoobjemového odpadu také nepatří 
výrobky, které je možné ještě dále zrecyklovat 
(například okna – je třeba oddělit skleněné výplně 
od dřevěných rámů… apod) a odpad, který nebyl 
vyprodukován na území obce. 

     Věřím že, vzniklé opatření chápete, že jsem jej 
dostatečně vysvětlil, že na nové popelnice najdete 
míst a že se všichni pokusíme množství 
komunálního odpadu snížit. Uspořené peníze 
budou použity na opravu obce po stavbě 
kanalizace a na její další rozvoj. 

                                                                                                                        
Mgr. Vladimír Jaroš, starosta obce 

 


