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13. února 2007

Vážení občané!
Dostává se Vám do rukou další číslo Koštického zpravodaje – je to poslední číslo před novými
volbami do místního zastupitelstva. Nevíme, jak volby dopadnou, a tak se může stát, že je toto
možná také číslem posledním. Chceme Vám poděkovat za naši vzájemnou spolupráci, za
trpělivost při řešení Vašich problémů, neboť víte, že jsme pracovali v provizorních podmínkách.
Věřte, že jsme se snažili, abyste Vy – občané trpěli touto situací co nejméně.
Chceme Vás ale zároveň upozornit, že jsme nezaháleli, podali jsme několik žádostí o finanční
podporu z různých krajských a ministerských grantů. Uvidíme, zda se podaří nějaké finance
získat.
Volby se blíží, pečlivě vybírejte a zvažujte, kdo si Vaši důvěru zaslouží. Kdo něco pro obec dělá
a koho není vůbec vidět. Kdo obětuje svůj volný čas, a naopak, kdo chce sice do zastupitelstva,
ale pro ostatní lidi neudělá nic. Dobře vybírejte, protože koho si zvolíte, ten tam další roky bude
sedět a bude o Vás rozhodovat.
Vaši současní ( ještě 14 dní) zastupitelé

Společenská kronika
V březnu oslavují: Emilíe Nápravníková
Josef Fryč
Jiřina Šafaříková
Alena Valentová
Blahopřejeme!
Nespalujte odpad doma
Letošní topná sezóna se pomalu chýlí ke konci. Nejčastější formou topení v našich obcích je
uhlí a dřevo. Jen málo občanů volí vytápění dražší, ale pro obec a její občany ekologičtější – tedy
plyn a elektřinu. Když se projdete během zimy obcí, hned poznáte, že poměrně velké množství
našich spoluobčanů pálí v kamnech také odpad. Jako palivo ale odpad nelze použít
( zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.)! Při spalování odpadu v kamnech vzniká daleko více
škodlivin než v průměrné spalovně. Hlavní příčiny jsou dvě:
1. teploty, při nichž hoření probíhá jsou nízké
2. palivo je nedostatečně okysličováno

Výsledkem je nedokonalé hoření. Spalujeme-li odpad doma, uniká z našeho komína čpavek,
fenoly, kyanidy, dehet…Tyto látky nepříjemně páchnou, dráždí sliznice horních cest dýchacích,
mohou působit jako nervový jed. Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce
prvními látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný účinek! Dalšími nebezpečnými látkami jsou
tzv. dioxiny – ty způsobují vývojové vady, neplodnost, imunitní poruchy!
Věcí, které do kotle nepatří, je mnoho, pokud doma přiložíte kousek plastu, dřevotřísku,
překližku, gumu nebo staré oblečení, vězte, že to, co vychází z vašeho komínu je jed, který my
všichni dýcháme ( mimochodem Vy také!!!). Při pálení odpadu prostě vzniká příliš mnoho
škodlivin a navíc odpad není ani moc výhřevný. Zbavte se odpadu jinak! Ulevíte přírodě,
nepřipravíte své blízké a sami sebe o zdraví a navíc odpad může být i dobrou surovinou pro další
výrobu.
Třeba taková PET láhev. Pokud ji hodím do popelnice mezi netříděný odpad, bude se rozkládat
1000 ( slovy přes tisíc let!) na skládce. Když tuto láhev vhodíte do kontejneru na tříděný odpad,
vše se slisuje, rozdrtí a znovu použije pro výrobu počítačů, kabelek, bot, obalů, součástek do auta
apod. Jen pro zajímavost uvádíme v tabulce přehled odpadu a jeho čas rozkladu.
PET láhev

1 000 let

Plechovka

100 let

Papír
Umělohmotný
kelímek

5 let
100 let

Listí, stará tráva

2
roky

Odborníci zkoumali, co je ekologičtější – používat vratné skleněné láhve, nebo PET láhve?
Spočítali vše – vodu, spotřebu energie, dopravu, pracovní síly….A jak to dopadlo? Jednoznačně je
výhodnější pro přírodu používat skleněné vratné láhve! Jejich opakované použití je levnější a
ekologičtější. Máme tedy na výběr…!
Od tohoto týdne jsme pro Vás připravili další možnost, jak třídit odpad. Tentokrát se jedná o
staré použité baterie, které jsou chápany jako nebezpečný odpad. Ve škole, na Obecním úřadě
Koštice, v obchodě U Františka a v obchodě U Rudlů jsou připraveny malé nádoby s patřičným
označením. Prosíme Vás, třiďte další druh odpadu. Nic vás to nestojí, jen trochu času. Přírodě a
tedy i nám všem tím hodně pomůžete.

Nepřehlédněte…
·
Střechu na budově školy obětavě opravili dva členové TJ Sokol Koštice – pan
Antonín Žák a Jan Skalský. Pomocníkem jim byl také zaměstnanec obce pan Hubner.
Patří jim naše velké poděkování!
·
V uplynulých dnech byla v obci provedena celková kontrola a oprava pouličního
osvětlení v obcích Koštice, Želevice a Vojnice. Tentokrát patří poděkování hasičům –
panu Hencovi, Valinovi, oběma Josefům Zelinkovým a také
panu Vlasákovi.
·
Tento a příští týden dojde k úpravě a obnově dětského hřiště ve Vojničkách.
·
Do minulého čísla se nám vloudila chyba. V článku o poště jsme psali, že pro poštu
jezdil pan Mařík. Tato informace vznikla omylem, na vaše upozornění opravujeme: pro
poštu jezdil pan Křesálek. Děkujeme za upozornění.

·

Na ostrově pracujeme a pracujeme….Přijďte nám pomoci i Vy! Vždy o víkendu, nebo
kdykoliv po domluvě s námi. Všem, kteří zde pomáháte, děkujeme, Vaše konkrétní
jména budou uvedena při slavnostním závěrečném hodnocení akce, ale i v červnovém
Koštickém zpravodaji ( vlastně teď něco slibujeme a vůbec nevíme, zda-li budeme
v červnu Koštický zpravodaj vydávat J).
A ještě jedna prosba
– na ostrově je označené dřevo, ze kterého uděláme dětem „zvířátkový les“, neberte si
prosím tyto kusy dřeva. Použijeme je!
·
Podle nařízení musí každý, kdo má studni, vyplnit dotazník o jejím využití a
používání. Protože ale zatím nejsou ještě stanoveny přesné prováděcí pokyny, vyčkejte,
vše bude včas oznámeno.
·
Blíží se Velikonoce a s tím spojený dětský karneval a velikonoční zábava. Pozor letos
bude malá změna v organizaci. Dětský karneval proběhne v sobotu 7. dubna od 14
hodin na sále Kulturního domu, zábava tentýž den od 20 hodin.
Srdečně Vás zvou
pořadatelé akce ( TJ Sokol Koštice
a Obecní úřad Koštice).
Masopust
24. února prošel obcí masopustní průvod. Vše začalo ráno – hasiči museli „ ustrojit“ medvědy. Po
desáté hodině se začaly scházet budoucí masky na sále místního Kulturního domu. No a
v jedenáct hodin vyšel průvod. Typické každoroční masky vedle nových neobvyklých. Lidé
v průvodu byli skvělí, je fajn, že si dokáží ze sebe udělat legraci, že dokáží pobavit ostatní.
Zejména medvědi ( J. Zimmermann a V. Vícha) prokázali heroický výkon. Škoda jen, že bylo tak
málo masek!
( Mimochodem občerstvení při cestě bylo vynikající.)
Nové volby
Opět jsou stanoveny dva volební okrsky ( Koštice a Vojničky). Občané Vojnic a Želevic
spadají do okrsku Koštic. Veškeré náklady na tyto volby platí obec ze svého rozpočtu.
Doufejme tedy, že dojde ke zvolení nového zastupitelstva a že nebudeme řešit třetí kolo.
Nejpozději 3 dny před dnem voleb dostanou voliči hlasovací lístky. Den voleb je stanoven
na 31. března 2007, volební místnosti budou otevřeny v době od 7 do 22 hodin.
Způsob hlasování ( my samozřejmě víme, že to všechno znáte, ale přesto několik z vás
špatně vyplnilo hlasovací lístky, a tím byly neplatné):
a) mohu
volit pouze tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva – v našem případě 7.
Pokud zaškrtnete více, váš hlasovací lístek je neplatný.
b) mohu označit křížkem celou kandidátku, pokud zaškrtnu
políčko u jména strany ( v tom případě dávám straně všechny své hlasy, to znamená 7).
Pokud zaškrtnete více stran, je váš hlasovací lístek
neplatný
c) mohu označit křížkem
jednotlivé kandidáty, ale pozor, zase pouze 7, pokud označíte více, váš hlasovací lístek je
neplatný.
Pozor volební lístek nesmí být opravován, různě přeškrtáván, tím se stává opět neplatným.
Pokud se vám stane, že hlasovací lístek poškodíte, zkazíte nebo ztratíte, nezoufejte, u
volební komise jsou připraveny náhradní lístky. ( Pokud byste chtěli vhodit dva hlasovací
lístky do obálky J, vaše hlasy jsou opět neplatné.)
Občané, kterým zdravotní stav nedovolí jít k volbám, mohou také volit. Stačí nahlásit jméno
a bydliště na Obecní úřad Koštice nebo volební komisi. V den voleb navštíví tyto občany
členové volební komise a umožní jim volit do mobilní volební urny.

