Koštický zpravodaj č. 7 a 8/2017

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – červenec a srpen 2017
Vážení občané!
Toto číslo Zpravodaje je věnováno informacím o výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod
v Košticích a Želevicích. Pokud budete mít dotazy či připomínky k realizaci, ptejte se zastupitelů.

Společenská kronika
V měsíci červenci a srpnu významné životní jubileum oslavili:
pan Jiří Grund – 70 let
pan Josef Mareš – 78 let
pan Karel Kubáč – 78 let
paní Mária Beránková – 75 let
pan Petr Grund – 70 let
pan Jiří Láník – 60 let
pan Václav Jaroš – 75 let
pan Václav Kalita – 77 let
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřela paní Věra Krausová ve věku nedožitých 85 let
a pan Jaroslav Dvořák ve věku 58 let.
Čest jejich památce!

Želevický volejbalový turnaj dvojic
V sobotu 22. července se v Želevicích uskutečnil na nově vybudovaném sportovišti u Ohře
volejbalový turnaj dvojic, který pořádali přátelé želevické hospůdky. Velké poděkování za velice
úspěšnou sportovní akci patří manželům Kovaříkovým, O. Suchému a dalším organizátorům!

Nepřehlédněte
·
Na Vinci se rozrůstá černá skládka. Upozorňujeme občany, že odvoz odpadu do této
lokality je zakázán a bude pokutován. V nejbližších dnech zde dojde k instalaci
kamerového systému. Veškerý odpad se může odevzdat ve sběrném dvoře!
·
Výměna podlahy na sále KD Koštice zdárně pokračuje. K malému zdržení došlo
vzhledem k nutnosti odstranit skryté vrstvy pod parketami.
·
Návštěva výstavy v Litoměřicích se uskuteční v úterý 19. 9. 2017. Odjezd bude v 9.00
od Obecního úřadu v Košticích. Zájemci se hlásí u paní Mikovcové do 11. září – potom

·

·

budou případná volná místa nabídnuta občanům okolních obcí. Občané přihlášení do
tohoto termínu budou mít zajištěnu vstupenku se slevou.
V sobotu 9. září 2017 se uskuteční na fotbalovém hřišti oslavy 120. výročí vzniku SDH
Koštice,
na které Vás srdečně zveme! Podrobný program najdete na plakátech.
V průběhu podzimu dojde k obnově trávníku na fotbalovém hřišti v Košticích, proto se
všechna fotbalová utkání odehrají na hřišti v Křesíně, kam vás fotbalisté zvou k návštěvě a
podpoře J!

Přehled nejbližších akcí:
25. srpna
stezka odvahy
upřesněno)
26. srpna
rybářské závody Vojnice
plakátech
9. září
oslava 120. výročí koštických hasičů
30. září
posvícení v Želevicích

Koštice – ostrov (bude
program je upřesněn na
program bude upřesněn
program bude upřesněn

Kotlíkové dotace
Další kolo vyhlášení kotlíkové dotace se připravuje na září tohoto roku. Žadatelem může být
fyzická osoba vlastnící rodinný dům, který je vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.
Výše dotace se pohybuje od 75 000 do 120 000 Kč a je navázána na zvolený druh nového zdroje.
Seminář, kde můžete získat informace kvůli kotlíkové dotaci, se uskuteční dne 13. 9. 2017 od 17
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Lounech. Podrobné informace najdete
na www.kr-ustecky.cz/kotlikovédotace.

Kanalizace ve Vojnicích a Vojničkách
Toto číslo zpravodaje obsahuje podrobné informace o výstavbě kanalizace a čističky odpadních
vod pro občany Koštic a Želevic. Tato investiční akce ale zasáhne také občany Vojnic a Vojniček,
proto je nutné, aby také oni měli informace, které se budou týkat řešení odpadních vod.
V těchto našich obcích se kanalizace ani čistička odpadních vod budovat nebude (vzhledem
k malému počtu nemovitostí), odpadní vody budou řešeny svozem do ČOV do Koštic.
Každá nemovitost bude dle zákona muset mít uzavřený neprosakující septik, který bude dle
potřeby a rozpisu pravidelně vyvážen. Občané budou tedy také platit poplatek za stočné
(pravděpodobně stanovenou paušální částku na osobu) stejně jako občané Koštic a Želevic.
Vodoprávní úřad - odbor životního prostředí MÚ Louny je oprávněn kontrolovat způsob
nakládání s odpadními vodami. Provozování nedostatečně izolovaných septiků a jímek, případně
vypouštění odpadních vod do jiných nepovolených míst (potoka), je v rozporu s platnými právními
předpisy. Cena stočného bude nižší než cena za pravidelné vyvážení jímek.

