SRPŠ při ZŠ a MŠ Košařiska
srdečně zve širokou veřejnost na tradiční
RODIČOVSKÝ PLES
19.1.2019

PZKO Milíkov-Pila

19:00

Hudba DJ LABAJ
Vystoupení tanečního páru
Domácí kuchyně, bohatá tombola

MK PZKO Milików – Pasieki oraz Macierz Szkolna Koszarzyska
serdecznie zapraszają na tradycyjny

INFORMÁTOR OBCE KOŠAŘISKA
- BIULETYN GMINY
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD KOŠAŘISKA PRO INFORMACI OBČANŮ.
ČÍSLO 4/18 PROSINEC 2018

PF 2019

BAL OSTATKOWY
PZKO Milików – Pasieki, 23. luty 2019 19:00

Oprava oděvů
Nabízím opravy a úpravy oděvů.
Šití záclon, závěsů atd.
Místo: Košařiska
Volejte na tel.: +420 603 519 643
INFORMÁTOR obce Košařiska vydává OÚ Košařiska, tel: 558 362 821 evid. číslo MK ČR E
10219. Zodpovědná osoba: Janusz Klimek.
Náklad 150 ks. Zdarma. Číslo 4/18, PROSINEC 2018.

Příjemné prožití
vánočních svátků a šťastný nový
rok 2019 Vám přejí pracovníci
OÚ Košařiska

Svoz odpadů 2019
Vážení občané, právě čtete první informátor nového
volebního období, kde na základě Vašich hlasů došlo k některým
změnám. Máme zde nové zastupitele s novou vizí, s novými nápady
a chutí dělat v naší obci něco nového, ale jsou zde i zastupitelé, kteří
dobře znají dění v obci a mají přehled za léta působení
v zastupitelstvu. Jsem přesvědčen, že tato sestava zastupitelů obce
Košařiska povede k prospěchu nás občanů i celé naší podhorské
obce.
Během tohoto volebního období se chceme zaměřit na
dokončení rozpracovaných investic, ale stejně intenzívně chceme své
úsilí vložit do nových projektů.Tady jsou některé projekty většího
rozsahu i větších finančních nákladů, na kterých jsme se společně
shodli:


V dnešní době je stále aktuálnější otázka vypouštění a likvidace
odpadních vod a splašků. Budeme se snažit připravit projektovou
dokumentaci /realizaci/ kanalizace v centru obce.



Stejně důležitá je otázka pitné vody pro domácnosti. V tomto
směru se snažíme pomoct v oblasti Sobuloki, kde bude napojen
na vodovod Sobulanka hlubinný vrt.



Stále aktuální je i oprava komunikace „Do Knospla“, kde
se cesta nebezpečně naklání.



Po projednání obce a vedení školy máme v plánu postavit dětem
venkovní altán, který přispěje ke zkvalitnění výuky.



Mnoho již bylo uděláno a opraveno v našem kulturním areálu
Dołek, ale pořád je co vylepšovat. Tentokrát chceme zlepšit
komfort pro obecenstvo a zastřešit část pro publikum.

V roce 2019 bude navýšen počet termínů svozu odpadů.
Komunální odpad bude vyvezen celkem 22 krát, tříděné plasty
budou vyvezeny dvanáct krát za rok.
Tříděný papírový odpad bude vyvážen z 1000 l modrých nádob ze
čtyř stanovišť v obci celkem šest krát.
Kontejnery na tříděný odpad jsou v obci umístěny:





U školy
U budovy č. 100- Požární zbrojnice
Na parkovišti v centru obce- směr škola
Na Milíři u sběrného místa

Místní poplatky za likvidaci odpadů v roce 2019
Občané: 520,- Kč/osoba
Chataři: 550,- Kč/objekt k rekreaci
Administrativní pracovnice a
knihovnice OÚ Košařiska
Zuzana Gillová

Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a proto vás chceme
seznámit s plánovaným uzavřením Obecního úřadu v Košařiskách a
to ve dnech:
Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út

24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
01.01.2019

zavřeno – státní svátek
zavřeno – státní svátek
zavřeno – státní svátek
zavřeno – dovolená
zavřeno – dovolená
zavřeno – dovolená
zavřeno – státní svátek

V případě mimořádné události volejte starostu Janusze Klimka na
mobilním čísle: +420 728 936 920.

Termíny svozu odpadů v roce 2019

Měsíc

Komunální
odpad

Plasty

Sklo

Papír
1 000 l
nádoby

Leden

9.1.
30.1.

Únor
Březen

20.2.
6.3.
21.3.

6.2
15.3

Duben

12.4.
24.4.
8.5.
24.5.
5.6.
26.6.

10.4.

Červenec

3.7.
19.7.

10.7.

Srpen

7.8.
30.8.

14.8.

Září

13.9.
27.9.

11.9.

Říjen

9.10.
30.10.

11.10.

Listopad
Prosinec

20.11.
6.12.
18.12.

6.11.
12.12.

13.11.

27.11.

Celkem:

22

12

5

6

Květen
Červen

11.1.

4.1.

Velkoobjemový
a
nebezpečný
odpad

16.1.



Nějakou dobu už pracujeme na projektu zástavby v lokalitě
„Bagna“, prioritou je výstavba cesty v této lokalitě.



Přínosem pro větší komfort, ale i bezpečnost nejen našich
obyvatel bude Cyklostezka „Samiec – Milyrz“, tady se budeme
snažit připravit v tomto období projektovou dokumentaci.



Pro toto funkční období máme v plánu rozšířit veřejné osvětlení
od části obce - Vodárna na Milyrz.



Aktuální jsou i investice na místním hřbitově, kde chceme
prodloužit chodník a umístit lavičky. V dezolátním stavu jsou
schody v nové části hřbitova, ty je třeba opravit.



Určitě dobrou volbou je umístění lavičky u nového chodníku,
který vede od mostu ke hřbitovu. Rostoucí lípa úplně vybízí
k tomuto počinu.



Už delší dobu se projednává otázka obnovy stávající budovy
OÚ, nebo stavba nové budovy OÚ. Zastupitelstvo se shodlo na
rekonstrukci sociálního zařízení, které je opravdu ve velmi
špatném stavu.

22.3.
17.4.

27.4.

10.5
12.6.
24.7.

31.7.

18.9.

4.9.

2.10.

Uděláme vše pro to, abychom naše vytýčené cíle splnili a
přispěli tak k lepšímu žití nás všech.
5.10.

2

Nyní je před námi závěr roku a tak bych vám chtěl popřát
krásné Vánoce. Užijte je s lidmi vašemu srdci blízkými, těšte se ze
společných okamžiků a sváteční pohody. Do nového roku 2019 Vám
všem přeji zdraví, štěstí, úspěch v soukromém a pracovním životě,
hodně trpělivosti, ohleduplnosti a tolerance.

Przed nami czas Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nas
przeżywa swięta w sposób indywidualny i nadaje im wiele różnych
znaczeń. Towarzyszą nam głęboko wpisane w serce wspomnienia
radosne, ale często również wspomnienia bolesne. Życzę tedy
wszystkim nadziei, która nie gaśnie, szczęścia, które trwa wiecznie,
zdrowia, powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.
Janusz Klimek
starosta obce

Zastupitelstvo obce 2018- 2022
Starosta obce: Klimek Janusz
Mob.: +420 728 936 920
E-mail: starosta@kosariska.cz
Místostarosta obce: Mazur Daniel
Mob.: +420 723 286 810
E-mail: daniel.mazur@seznam.cz
Předseda finančního výboru: Ing. arch. Vojtechovská Alena
Předseda kontrolního výboru: Kufa Lukáš
Předseda výboru pro národnostní menšiny: Natálie Kantorová
Členové zastupitelstva:
Mgr. Gazdová Lenka
Kantor Karel
Ing. Kufa František
Mgr. Macháčová Eva

W marcu zostaliśmy zaproszeni na wystawę prac ręcznych do
PZKO Milików Centrum. Pod koniec marca na Święta Wielkanocne
piekliśmy kołacze, tym razem było ich 200 sztuk.
Tradycyjnie
pomagamy
w
organizacji
Jarmarku
Koszarzyszczańskiego z jego scenografią, zapewniamy bufet, nie
inaczej było i tego roku.
11. 8. 2018 wyruszyliśmy na wycieczkę, naszym celem była
Czantoria, ale z polskiej strony. Autobusem, pociągiem dotarliśmy
pod kolejkę linową, która wywiozła nas pod szczyt Czantorii no i tam
już piechotą wyszliśmy na sam szczyt a potem zeszliśmy do Nydku i
busem powróciliśmy do domu. Co prawda pogoda nie do końca nam
dopisała, ale bardzo przyjemna atmosfera wycieczkowiczów,
przystanki w schroniskach, sprawiły, że było bardzo fajnie i miło.
Pod koniec września zaczęliśmy z długo planowanym
remontem kuchni, przedpokoju. Wymieniona zastała meblościanka
kuchenna, odnowione i pomalowane zostały ściany. Poprostu
zrobiono kęs dobrej roboty a to przedewszystkim za sprawą Michała
Szlaura i Marka Szlaura.
W listopadzie tradycyjnie pieczemy kołacze.
Chcę tą drogą serdecznie podziękować za przychylność,
wsparcie, nie tylko finansowe, radnym naszej gminy za minioną
kodencję. Nowym radnym życzę dużo powodzenia w rokowaniach
na rzecz naszej wioski. Jesteśmy nadal przygotowani do dalszej
owocnej współpracy z gminą.
Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia, to tradycyjne,
najszczersze życzenia. Wesołych Świąt i roku szczęśliwego.
Niech obficie da, co ma najlepszego!
Wszystkim życzy
Alina Kożdoniowa

V pátek 7. prosince 2018 proběhlo v kulturním areálu „DOLEK“
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S MIKULÁŠSKOU
NADÍLKOU
Program byl zahájen o 17,00 hodině uvítacím projevem. Následoval
zpěv koled u rozsvíceného vánočního stromu, nadělování dárků od
Mikuláše, anděla a čerta. Na závěr bylo překvapení v podobě
ohňostroje.
Děkujeme všem za pomoc na přípravě v pořadí už jedenácté
Mikulášské nadílky. Těšíme se na příští akci.
Administrativní pracovnice a
knihovnice OÚ Košařiska
Zuzana Gillová

Rozdělení částí obce pro členy obecního
zastupitelstva:
Lukáš Kufa - Lokalita Břeží
čp. 17 , 44, 56, 69, 71, 95, 99, 104, 109
Ing. arch. Alena Vojtechovská – Lokalita Louka
čp. 14, 16, 20, 25, 50, 51, 52, 58, 73, 23, 24, 59, 121
Karel Kantor – Lokalita Milíř
čp. 4, 5, 05, 6, 8, 15, 35, 43, 45, 54, 86, 024, 043, 0125,022, 037
Natálie Kantorová – Lokalita Mlýn
čp. 33, 68, 74, 81, 92, 94, 97, 101, 103, 110, 111
Ing. František Kufa – Lokality Rovnice, Vršček
čp. 9, 10, 12, 13, 36, 57, 55, 0113, 087, 19
Mgr. Lenka Gazdová – Lokalita Střed
čp. 41a, 41 b, 47, 48, 64, 102, 105, 108, 112

Z działalności MK PZKO Koszarzyska za rok 2018
Koło PZKO liczy obecnie 30 członków, aktywnie pracuje w
kole większa połowa z nich. Przy pracy społecznej w kole obecni są
ci najmłodsi jak już i ludzie starsi, którzy służą nam nie tylko
pomocą, ale wielkim doświadczeniem i dobrą radą.
Rok rozpoczęliśmy zebraniem sprawozdawczym, na zebranie
zapraszamy dzieci naszej szkoły i przedszkola z krótkim programem.
My z kolei pamiętamy na „nasze“ pociechy na dzień dziecka i
Mikołaja.

Mgr. Eva Macháčová – Lokality Břízky, Hrádková
čp. 3, 39, 42, 79, 85, 87, 89, 96, 113, 122, 079, 119, 068
Daniel Mazur – Lokality Řepovice, Sobuloky
čp. 30, 31, 32, 37, 38, 53, 65, 66, 67, 77, 82, 83, 91, 93, 106, 107,
114, 0126, 120

ŃKOLNÍ NOVINKY – WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY
Nastal adventní čas. Čas příprav, shonu a také rozjímání. V naší
škole a mateřské škole také rozjímáme a provádíme bilanci všech
akcí, projektů a úspěchů.

15.10. Spotkanie autorskie z panią
ilustrator Katarzyną Kołodziej

pedagogem panem Jiřím Haldou na téma
„komunikace a řešení konfliktů“

W ciągu trzech miesięcy nie spoczęliśmy na laurach. Zresztą
przekonajcie się sami w naszej szkolenej fotogalerii.
Přejeme vńem krásné prožití Vánočních svátků – Wszystkim z serca
życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia

17.10. Setkání rodičů se speciálním

23.10.Święt o poezji
Projekt ZDRAVÍ DĚTEM

20.9.Dzień Latawca i

19.9. Beskydský azimut mládeže –
závody v orientačním běhu

Pieczonego Ziemniaka

31.10. Lampionový průvod a
dílničky v MŠ
9.11.Projektový den – Den
mazlíčků + ukázka canisterapie

16.11. Plazi v ŠD
20.9. Drakiáda v MŠ
20.9. Školní
drakiáda

30.11. Představení „Ať žijí duchové“

3.10. Celodenní výlet MŠ do
areálu Bílá v Beskydech

6.12.Návštěva Mikuláše –
Odwiedziny Mikołaja

7.12.Przedstawienie „Piękna i bestia“
5.10 – 11.10 Podzimní keramické

12.10. Kreativní odpoledne

dílny/Jesienne warsztaty ceramiczne

s dýněmi v ŠD

10.12. – 14.12. W ramach projektu Erasmus +
Uczniowie 5. klas wyjechali do zaprzyjaźnionej
szkoły w Żorach w Polsce

