Koštický zpravodaj č.1

KO ŠTI CK Ý

ZP R A V OD A J

pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – leden 2010
Vážení občané!
Naše obce zavalily ohromné hory sněhu. Je ho víc než dost... Děkujeme všem občanům,
kteří opakovaně uklízejí chodníky u svých domů.Buďte opatrní, pozor na zmrazky a
náledí! Pokud někdo z Vás, starších spoluobčanů, potřebuje dojít na nákup, zavolejte na
obecní úřad, zajistíme Vám nákup do domu.

Společenská kronika
V měsíci lednu významné životní jubileum oslavují:
pan Karel Podaný – 81 let
paní Emílie Simrová – 83 let
paní Zdeňka Smržová – 75 let
pan Miroslav Kricner – 76 let
Blahopřejeme!
S velkým smutkem oznamujeme, že v uplynulých dnech zemřela paní Emílie Valinová
Upřímnou soustrast!

Ohlédnutí za vánočními svátky
Vánoce jsou za námi. Adventní neděle, vánoční trhy, společné zpívání ve vojnické kapli...ale také
turnaj ve stolním tenisu, silvestrovský fotbálek či malý silvestrovský ohňostroj – všechny tyto
aktivity se staly už novodobou tradicí našich obcí na konci roku. Děkujeme všem, kdo se podíleli
na zajištění těchto akcí!
Kanalizace v Košticích
Kanalizace v Košticích je zatím velkým problémem. Do roku 2014 má obec povolení vypouštět
odpadní dešťovou vodu do Ohře, ale co bude potom? Podle mínění minulého zastupitelstva bylo
nejlepším řešením vybudovat individuální čističky u každého domu. Bylo by to pro obec opravdu
nejlepší řešení...bohužel to mělo ale jednu zásadní chybu. Odbor životního prostředí nedovolí
vypouštět odpadní vody z těchto individuálních čističek do současné kanalizace! Toto navrhované
řešení tedy nebylo reálné a bylo nutné hledat jiné – náhradní. Zatímco v jiných obcích již žádali o
finanční podporu, my jsme stáli na úplném začátku (jak si jistě dobře vzpomínáte, druhé kolo voleb
se uskutečnilo na jaře roku 2007, což vedlo k dalším průtahům a časovému posunu).

Uvádíme přehled zásadních kroků, které současné zastupitelstvo udělalo, aby vyřešilo skluz v
přípravě vhodného řešení kanalizace v Košticích.
listopad 07 – oslovení firmy (Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha) o vypracování variantní
studie
kanalizace a čističky odpadních vod (ČOV). Cílem bylo zjistit, jaké jsou možnosti
nejvhodnějšího
řešení odpadních vod v Košticích.
leden 2008 – vypracování studie možných variant, získávání informací o různých variantách
březen 2008 – vypracování geodetického zaměření pro kanalizaci a ČOV (bylo zadáno na základě
doporučení
odborníků).

srpen 2008 – kontrolní kamerové zkoušky stávající kanalizace, bylo zjištěno, že stávající
kanalizace je
nevyhovující, místy je hrubě poškozená až propadlá. Výsledky ukázaly, že se v žádném
případě
nedají tyto kanalizační rozvody použít. Tento měsíc došlo – po několikaměsíčních
jednáních
ke schválení konečné varianty řešení kanalizace a ČOV (kdo navštěvuje pravidelně
zasedání
zastupitelstva, víte, jak často byla kanalizace na programu jednání).
Byla schválena varianta kombinované kanalizace (gravitační + tlaková).
březen 2009 – žádost do PRVKUK ( = Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje) na
změnu z
individuálních čističek na kombinovanou kanalizaci a ČOV.
září 2009 – schválení varianty vybraného řešení kanalizace v Košticích zastupitelstvem Ústeckého
kraje
leden 2010 – vyhlášení nabídkového řízení na dodavatele projektové dokumentace.
Předpokládáme, že projektová dokumentace bude připravena na podzim roku 2010, abychom
mohli zkusit štěstí při podzimním kole rozdělování finančních prostředků. Zvolená varianta je sice
dražší, ale nejvhodnější a nejlevnější na následný provoz. Na otázku, kolik to všechno bude stát,
neumíme odpovědět, jen tušíme, že to bude hodně miliónů.
Protože jsou tyto finanční prostředky zcela nad rámec obecních financí, musíme doufat, že se
nám podaří sehnat finance z grantu Ministerstva životního prostředí. Nikde jinde žádat nemůžeme,
protože oblast u Ohře patří mezi významná území NATURA a řídí se speciálními předpisy.

Příprava divadelního představení
Zájemci o amatérské divadlo se sejdou ve čtvrtek 28. ledna 2010 v 18 hodin na sále Kulturního
domu v Košticích. Podle počtu zájemců-herců se společně rozhodneme, jakou divadelní hru
budeme připravovat na březnovou premiéru. Tak nezapomeňte, ve čtvrtek v 18 hodin!!!

Nepřehlédněte
·
Zájemci o přípravu Setkání rodáků 2010 se sejdou ve středu 27. ledna 2010 v 18
hodin v knihovně na OÚ Koštice.

·

V uplynulých dnech proběhl zápis do ZŠ a MŠ Koštice – do první třídy byly zapsány
tři děti..
·
Uplynulou sobotu se konal ples hasičů. Příjemná atmosféra, hudba, tombola – bylo
typické pro letošní hasičský ples. Kromě kultury se ale nyní soustředí členové SDH
Koštice také na pomoc občanům při potížích se sněhem, ucpanými okapy, padajícími
rampouchy. Děkujeme za rychlou a účinnou pomoc.
·
Poplatky za odvoz domovního odpadu a poplatky za psy se mohou platit do
konce února, pro zájemce je stanovena sobota 30. ledna v době 9 – 11 hodin v budově
OÚ Koštice a ve středu 3.února od 15 do 16 hodin ve Vojničkách. Od 1.února se mění
svozový den, odpad se bude odvážet vždy v pátek ráno.
·
Za loňský rok jsme za tříděný odpad dostali od firmy EKOKOM částku 60 000 korun.
Všem, kdo poctivě třídí a nepálí rakovinotvorný odpad v kamnech, děkujeme.
·
Od poloviny ledna je zrušena nemocnice v Lounech. V provozu zůstává dětská
pohotovost, pohotovost pro dospělé je zajištěna v okolních nemocnicích. Odborní lékaři
v poliklinice pracují zatím beze změn.
·
Od 1. ledna 2010 má naše farnost nového pana faráře – Th.Lic. Petra Kubíčka JC.D
·
Zasedání zastupitelstva se koná ve středu 3. února 2010 od 18 hodin v zasedací
místnosti OÚ.
Jedním z bodů k jednání je projenávání návrhu územního plánu a návrh rozpočtu pro
letošní rok.

Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, 415 693541, 415 693540,
www.mesta.obce.cz/kostice
Mailujte: a.skalska@seznam.cz, volejte 725 866 198, 777 842 882, 415 674 996

