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Vážení občané!
V uplynulých dnech Vás navštívili zastupitelé obce a spolu s přáním všeho dobrého do nového
roku Vám předali kalendář s motivy Koštic, Vojnic, Vojniček a Želevic. Pokud se nějakým
nedopatřením stalo, že Vám kalendář nebyl doručen a že jste ho nenašli ani ve své schránce,
můžete si ho vyzvednout na obecním úřadě.
V příloze tohoto čísla najdete dopravní obslužnost obce – tedy jízdní řády vlakového
i autobusového spojení.
Panenky pro UNICEF
Asi před půl rokem několik místních žen po dva víkendy šilo panenky pro UNICEF. Že nevíte o co
jde? UNICEF je organizace spadající pod OSN, která se stará hlavně o děti z chudého světa.
Očkování proti základním nemocem stojí pro jedno dítě 600 Kč, a tak se rozjel projekt, kterého se
účastnily i naše ženy ( s nápadem přišla paní Hana Hoblíková). Ženy dobrovolně a zadarmo
vyrobí panenku, ta dostane svůj rodný list, má své jméno, adresu „matky“ a poslána do Prahy na
UNICEF. Tato organizace panenky prodává. 1 panenka = 600,-Kč = očkování pro jedno dítě.
Jednoduché, že? Nevíme, zda se prodali všechny naše panenky, ale víme, že paní Eva Kávová a
slečna Lucka Hellerová už dostaly od nových rodičů dopis. A tak jedno velké poděkování všem
ženám a dívkám, které před časem vyrobily naději na lepší život pro několik chudých dětí.
Vánoční cukroví v naší obci
23. prosince jsme se sešli na obecním úřadě na přehlídce vánočního pečiva. Původně to měla být
soutěž, ale sešlo se tolik zajímavých tvarů a dobrůtek, že nakonec malou symbolickou odměnu
dostali všichni ti, kdo se účastnili. Teď ještě udělat tu slíbenou kuchařku! Pracuje se na ní, ale
chvilku to potrvá…
Děkujeme všem za účast, za milé popovídání i za zazpívání koledy. Málokdy se nám stane,
abychom si těsně před Štědrým dnem poseděli při kávě a čaji ( s rumem).
Na podzim plánujeme Den jablka – budeme péci štrúdl, koláče, bábovky…. A ve všem tom pečivu
bude české jablíčko. Už se těšíme!
Kanalizace
Na přelomu roku došlo k nahlášení ucpané kanalizace v dolní části Říční ulice v Košticích.
Zaměstnanci obecního úřadu tuto komplikaci vlastními silami neodstranili, a tak přijela vše vyřešit
firma PATOK. Ta nakonec zjistila, že kanalizace je ucpaná jakýmsi ztvrdlým betonem! Měli bychom
si všichni uvědomit, že místní kanalizace není zrovna v nejlepším stavu, že málokdo v obci má
čističku odpadních vod a že všechno, co vypustíme do odpadů, teče do kanalizace a následně do
řeky. Buďte prosím ohleduplní k přírodě, nám ostatním lidem, ale i k obecnímu rozpočtu, neboť
tento zákrok stál obec 5 600 korun.
Společenská kronika

V lednu oslavují: paní Rážová z Koštic – 65 let
paní Simrová z Vojnic – 80let
pan Adamec z Koštic – 65 let
Blahopřejeme!
Placení odpadu
Každým rokem se v lednu platí poplatek za odvoz odpadů. Jak to bude letos? Firma LIKOR ještě
nemá vytisknuté nové nálepky, ale v průběhu několika málo dnů budou k dispozici.
Výše poplatků: jednoduchý odvoz (celoročně 1x za 14 dní) ………………..………..1 200,kombinovaný odvoz ( v zimě každý týden, v létě za 14 dní)…………1 700,plastový pytel ( osoby bez trvalého bydliště – nutno min.5ks) ….1 kus = 55,Vybírat poplatek se bude v sobotu 27.ledna 2007. Bližší informace budou sděleny místním
rozhlasem.
Nepřehlédněte…
 Politické strany a volební sdružení musí odevzdat veškerou dokumentaci nejpozději 24.
ledna do Loun
 Začíná plesová sezóna, co nás čeká? 20. ledna 07 ples hasičů, 17. února 07 ples sportovců
a potom ještě masopust. Organizátoři akcí Vás srdečně zvou!
 Společenská hra Aktivity se bude konat 14. ledna od 14 hodin. Družstvo složené z jednoho
dospělého a jednoho dítěte se přihlásí u p. Skalské ( Školní 4, nebo tel.: 415674996, mobil
777 842882). Přibližný počet účastníků potřebujeme vědět kvůli odměnám pro děti.
 Návštěva dětského domova je v jednání, bližší informace místním rozhlasem –
předpokládaný termín 28. ledna ( pozor, může se změnit!)
 Zveme Vás na společné jednání o rekultivaci ostrova u Ohře. Jak jistě víte, máme k dispozici
finanční prostředky, které se musí vyčerpat do konce června. Je tedy nutné ujasnit si, jak
bude celá akce probíhat. Jednání se uskuteční…….

100 let pošty
Před 100 lety – tedy v roce 1907 vznikla v naší obci pobočka České
pošty.

