
KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – prosinec 2020

Vážení občané,
doba je složitá, panuje velká nejistota, situace ve společnosti se mění každým dnem. Vánoční
svátky  jsou  ale  stále  ve  stejnou  dobu,  tak  si  je  užijme  v klidu  a  míru  � �!  Snad  nám
připravované očkování v příštím roce pomůže zvládnout situaci a vše se vrátí  do „starých
kolejí“. Těšíme se na akce s vámi, na setkávání a popovídání si… Přejeme vám hodně pohody
a lásky a v nové roce hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů!

Společenská kronika      
V měsíci prosinci významné životní jubileum oslavili: 
                                       paní Vlasta Kredbová  – 82 let

paní Karla Fišerová – 65 let
paní Eva Krejčí – 65 let
paní Jana Moulisová – 75 let
paní Uta Karfíková  – 81 let
paní Věra Peterková – 81 let
paní Růžena Šalounová – 78 let

                                                          Blahopřejeme! 

V uplynulých týdnech se manželům Majarovým syn Jakub.
                                                          Blahopřejeme! 

                

V uplynulých týdnech zemřeli paní Věra Johanovská ve věku 67 let, 
pan Milan Klokočník ve věku 67 let a pan Josef Mareš ve věku 81 let.

                                Čest jejich památce!

Velký úspěch spolku Šatník paní mlynářky
 
     Spolek Šatník paní mlynářky Koštice získal v listopadu 2020 certifikát jakosti "Dolní 
Poohří regionální produkt® v kategorii jedinečný zážitek.
     Po zaslání potřebných dokladů o činnosti, výpisu z rejstříku a fotografií zasedala komise, 
tentokrát ne v žateckém Chrámu chmele a piva, ale výjimečně online, aby posoudila 
přihlášené produkty. Šatník paní mlynářky certifikát získal za svoji sbírkovou činnost, 
přehlídky dobových oděvů, výstavy, přednášky a propagaci řemesla z období 1910 -
1970. Spolku náleží právo používat logo Dolního Poohří a logo Regionální produkt. 
Certifikát platí na dva roky a poté musí být znovu obhajován.
                                                                                                                  Irena Hellerová
A my k tomu dodáváme: „ Blahopřejeme � �!“



Ceny za odvoz směsného odpadu
Aktuální ceny za odvoz směsného odpadu na rok 2021 stanovila svozová firma takto:

                                             kombinovaný svoz           1x 14 dni (sudý pátek)      
nádoba 60 l                                1550,-/rok                           1230,-/rok
nádoba 80 l                                1760,-/rok                           1380,-/rok
nádoba 120 l                              2240,-/rok                           1680,-/rok

majitelé rekreačních objektů v obci Koštice, Želevice, Vojnice, Vojničky
5 ks pytlů na směsný odpad (bílá barva, množství dle vyhlášky Obce Koštice) 400,-/rok

majitelé rekreačních objektů osady Hajka                             450,-/rok
majitelé rekreačních objektů osady Dobročka                       400,-/rok

Poskytované slevy za tříděný odpad:
samostatně žijící občané  - 2 pytle/rok sleva 100 Kč

samostatně žijící občané  - 6 pytlů/rok 
sleva 200 Kč

ostatní 6 pytlů/rok                    sleva 200 Kč

Nepřehlédněte
 Již jsme informovali, že ke dni 31.12.2020 končí svoji činnost v Košticích praktický

lékař MUDr. Slavík, který omezuje svoji praxi vzhledem k odchodu do důchodu. Lékaře
můžete  v ordinačních  hodinách  navštívit  v jeho  ordinaci  v Třebívlicích.  Pokud  se
dostanete do nouzové situace a výjimečně nebudete mít zajištěný odvoz, můžete se na
odvozu k lékaři domluvit na obecním úřadě. Odvoz bude zajištěn pouze po předběžné
domluvě.

 Sběrný dvůr bude v sobotu 26. 12. 2020 a 2. 1. 2021 uzavřen.

 Obecní úřad funguje v omezené pracovní době:
 28.12.202 a 30.12.2020 od 8:00-10:00 13:00- 16:00. Ostatní dny až do 3.1.2021 zavřeno.

 Platby vlastníků nemovitostí  za projektovou dokumentaci k výstavbě přípojek ke
kanalizaci ve výši 2 000 Kč budou vybírány od února 2021. Stejně jako poplatky za
popelnice, psy a hrobová místa (s podpisy nových smluv).

 Od prosince platí nové jízdní řády vlakové i autobusové dopravy.  

Přehled akcí:
Plánované akce se uskuteční, nebo neuskuteční podle aktuálního stavu a omezení, která 
budou nařízena vládou ČR.

31. prosince – Silvestrovský ohňostroj 19 hodin
(Pokud ohňostroj proběhne, prosíme návštěvníky, aby dodržovali aktuální nařízení vlády ČR 
– rozestupy, roušky)
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