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Oznámení občanům
Blahopřání spoluobčanům
Přejeme všem občanům naší obce,
kteří slaví své narozeniny a svátky v podzimních
měsících vše nejlepší,
hlavně pevné zdraví a životní optimizmus.
Přejí pracovníci OÚ.

Během září a října 2018 proběhne výstavba chodníků v centru
obce Košařiska.
Výstavbu budou provázet určitá omezení, za což se občanům
předem omlouváme. Zároveň Vás žádáme o dodržování
bezpečnostních nařízení, je to ku prospěchu nás všech.
„Košařiska - chodník v centru obce“
Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečného a
bezbariérového pohybu osob podél často využívané komunikace
a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku.
Výstupy projektu budou tedy určeny zejména obyvatelům obce,
žákům základní a mateřské školy, případně návštěvníkům naší
obce.
Děkujeme.
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UPOZORNĚNÍ NA SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Vážení občané,
Dostává se Vám do rukou poslední informátor čtyřletého
funkčního období současného zastupitelstva. Ve dnech 5.- 6.
října budete mít v komunálních volbách možnost zvolit nové
zastupitele obce pro další 4 roky. Do zvolení nového vedení
obce ale ještě zbývá něco málo času, a tak Vás rád seznámím s
připravenými záměry.
Do konce letošního roku bude vypracována projektová
dokumentace pro stavbu komunikace v lokalitě „Bagna“ a bude
vydáno pravomocné stavební povolení. Jak jste jistě již
zaregistrovali, právě probíhá stavba nového chodníku v centru
obce. Provoz je na úseku krajské komunikace řízen po nezbytně
nutnou dobu světelnými signály. Projíždějte prosím centrem
obce se zvýšenou opatrností. V lokalitě „Tomínová“ bude do
konce září prodlouženo veřejné osvětlení k bývalé poštovní
chatě. Také bychom rádi stihli vyspravit některé místní
komunikace materiálem poskytnutým z Třineckých železáren.
Vážení občané, po 12 letém působení v zastupitelstvu a
vedení obce jsem se rozhodl dále již nekandidovat. Po celou tuto
dobu jsem se snažil v maximální míře vyhovět Vašim
představám. Je samozřejmé, že nelze vždy vyhovět všem a
někdy jsou zájmy jednotlivců neslučitelné se zájmy obce a
přesahují její reálné možnosti.
Děkuji Vám za podporu, spolupráci, toleranci a vstřícnost.
Děkuji za práci pro obec zastupitelům, pracovníkům obce a
personálu základní školy v Košařiskách....
Vítězslav Dyrčík
starosta obce

V pátek dne 5. 10. 2018 je možnost odkládání
velkoobjemového a nebezpečného odpadu na stanoviště sběru.
Odvoz odpadu je v sobotu ráno dne 6.10.2018.
Stanoviště sběru:
Řepovice (u cyklozastávky)
Gruniček (u trafa)
Milíř (nad autobusovou zastávkou u točny autobusů)
Vodárna (u autobusové zastávky)
Centrum (Centrum – u budovy č. 100)
Na stanoviště sběru můžete odložit:
Nebezpečný odpad:
 vyřazené zářivky, vyřazené baterie (např. niklkadmiové), léčiva s prošlou dobou trvanlivosti, některé
chemické látky jako jsou barvy, rozpouštědla, oleje,
zbytky domácí chemie a další předměty, se kterými
denně přicházíme do styku a které přestaly sloužit svému
účelu (např. vysloužilá televize nebo lednička).
S nebezpečnými odpady je nutno nakládat s ohledem na jejich
nebezpečné vlastnosti a složení.
Velkoobjemový odpad:
 nábytek, sanitu (vany, toaletní mísy), koberce, linoleum,
rámy oken a dveří a pod.
Případně dotazů se můžete obrátit přímo na OÚ Košařiska nebo volat na tel.
číslo 558 362 841.
Administrativní pracovnice a
knihovnice OÚ Košařiska
Zuzana Gillová

MACIERZ SZKOLNA KOSZARZYSKA
Chociaż świadectwa zostały już rozdane i wakacje rozpoczęte, to
my pożegnaliśmy szkołę dopiero na tradycyjnym Festynie
Szkolnym, który odbyłsię 29 czerwca. Pogoda nam dopisała.
Panie nauczycielki przygotowaly atrakcyjny program (jak
zawsze) pt. „Na łące”. Można bylo zobaczyć: kwiatki i
ogrodników, pasikoniki, pszczółki, motyle, muchy i groźne
pająki. Uroczyście pożegnaliśmy piątoklasistów: Ondraszka,
Kubusia, Marysię, Karolinkę, którzy po wakacjach uczęszczać
będą do nowych szkól. Atrakcji dla dzieci było sporo,
niezabrakło zamku dmuchanego, malowania na twarzach,
ściany wspinaczkowej. Rodzice przygotowali smaczny bufet:
placki z blachy, frytki, zbójecką (dzięki za pomoc panom
Ludwikowi i Stasiowi). Dziękuję rodzicom, którzy wzięli udział
w przygotowaniach i sprzedaży na „“Weteranach“ i tym samym
zaslużylisię o tak wyśmienite nagrody w loterii....
Podziękowania również dla pań nauczycielek, DJ Marka
Bartnickiego, dla pani konferancjerki Ewy Kawulok, dla
wszystkich sponsorów, którzy wsparli nas nietylko materialnie,
ale również finansowo. DziękiWas wszystkim i dozobaczenia na
festynie 2019….
Główne imprezy Macierzy na rok szkolny
2018/2019:
Bal ostatkowy: PZKO Milików pasieki, 23 luty 2019
Festyn ogrodowy: Koszarzyska Dołek, 28 czerwca 2019

Prezes macierzy
Urszula Sikora

Děti z včelařského kroužku v Košařiskách
změřily své znalosti a uspěly.
V posledních letech se potýkáme, a nejen v našem kraji, s obdobím
sucha, v lesích schne a odchází smrkový porost, rozkvetlé louky
šetří energii a neprodukují mnoho nektaru, producenti medovice
(mšice, červci a mery) nejsou k nalezení, zdá se, že krajina přežívá
jak se dá a strádají „opylovatelé“ z hmyzí říše, kteří pro svůj aktivní
život potřebují pestrou stravu stejně jako sportovci.
Částečně a možná i morálně můžeme přírodě pomoci i my.
Předchozí generace dobře věděly jak hospodařit, proč udržovat
remízky, kdy kosit louky, jak udržovat pastviny, kolik dobytka
chovat, kde provést drenáž, lidé se více pohybovali pěšky a také se
chodili osvěžit k potoku… Prostě jejich vztah a soužití s životním
prostředím byl mnohem užší. Je na nás, abychom získané
zkušenosti předali mladší generaci, která by se svěřeným darem
mohla dobře hospodařit dál.
Ve dnech 21.-22. dubna se v Mostech u Jablunkova konalo oblastní
kolo soutěže „Zlatá včela“. Této soutěže se zúčastnilo 27
včelařských kroužků z Moravskoslezského kraje se 156 soutěžícími.
Účast přijalo i 10 dětí ze včelařského kroužku mládeže
v Košařiskách. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Mladší kategorie
do 5. třídy včetně se zúčastnilo 85 dětí. V této kategorii obsadil
David Lisztwan krásné 2. místo, Dominik Gill 6. místo, Denisa
Věličková 12. místo, Michal Bojko 13. místo, Vojta Terkovič 24.
místo, Agátka Nováková 26. místo, Eva Terkovič 40. místo. Ve
starší kategorii do 9. třídy se soutěže zúčastnilo 71 dětí, a právě
první dvě příčky obsadily děti z Košařisk – Radek Macháč 1.místo,
Viktor Borski 2.místo a Oliver Borski 44. místo.
Radek s Viktorem postoupili do celorepublikového kola mezi 36
nejlepších mladých včelařů, které se konalo v Nasavrkách.
Soutěžilo se v obhajobě písemné práce před všemi zúčastněnými,
ve znalostech z botaniky, morfologie včely, včelařských pomůcek,
mikroskopování, praktických znalosti ošetřovaní ve včelstvu a psal
se náročný písemný test. A kluci z Košařisk nezklamali. Viktor se
v nabité konkurenci umístil na 16. místě a Radek na 4. místě.
Radkovi chyběl jeden bod, aby postoupil do nejvyšší soutěže, která

se letos konala ve Francii. Nic však není náhoda a před námi je
nový školní rok.
Všem dětem tímto ještě jednou gratuluji k výsledkům, které si
zaslouží. Zároveň dětem děkuji za nadšení pro dobrou věc, přístup,
vytrvalost a účast v soutěží. Rovněž bych rád poděkoval tímto
způsobem rodičům dětí z VKM v Košařiskách za jejich důvěru,
podporu a spolupráci v loňském školním roce.
Děkuji taky zastupitelům naší obce pod vedením starosty
Vítězslava Dyrčíka, učitelům ZŠ v Košařiskách pod vedením PhDr.
Dalibora Pyszka a předsednictvu ZO včelařů v Bystřici pod
vedením Ladislava Mrózka za to, že jsou s námi a vždy vidí potřeby
včelařského kroužku!
Vedoucí včelařského kroužku
Jaroslav Macháč

Foto Jaroslav Macháč

přání spoluobčanům

Místní poplatky za odpady TKO
 Prosíme všechny občany, kteří ještě neuhradili poplatek TKO
za druhou polovinu roku, aby tak učinili.
Způsob úhrady:
•
bankovním převodem 000000-0023927781/0100
V. symbol:1340, S. symbol: č. p.
•
složenkou
•
na pokladně OÚ Košařiska
pondělí a středa od 8.00 - do 16.00 hodin.
Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději
do 15. 4. a 15. 10. 2018 kalendářního roku.
 Nabízíme k prodeji popelnice z pozinkovaného plechu 110 l.
Cena popelnice je 800,- Kč.

Kompostéry
Občané obce, kteří mají zájem o kompostér i občané kteří již jeden
kompostér mají zapůjčený a mají zájem o další, si mohou přijít sepsat
Smlouvu o zápůjčce do kanceláře OÚ. Po- St: 8 -16,00 hod.

Místní knihovna v Košařiskách
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude knihovna uzavřena ve dnech
26.9.2018 a 03.10.2018. Děkujeme za pochopení.

Volné pobíhání psů po veřejném prostranství
Žádáme majitele, kteří svého psa nechávají volně pobíhat po veřejném
prostranství, a to bez řádného zajištění vodítkem, bez dozoru
zodpovědné osoby, aby učinili nápravu. Tímto jednáním nejen obtěžují
a ohrožují občany obce, ale dopouštějí se také přestupku porušením
obecní vyhlášky.
Administrativní pracovnice a
knihovnice OÚ Košařiska
Zuzana Gillová

ŃKOLNÍ NOVINKY –
WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY
Zahájení ńkolního roku - rozpoczęcie roku
szkolnego 2018/2019
Září je tu. Třída volá. Otevřená naše škola!
Je tady pondělí 3. září a my všichni naplnění optimismem
se setkáváme ve školní tělocvičně. Naše paní zástupkyně
Dorota Koch nás srdečně přivítala, zejména žáky 1.
třídy a naše nové pedagogické posily, paní učitelku
Danielu Sławińskou a asistentku pedagoga Annu Roszka.
Do przywitań dołączyła również zastępca wójta gminy
pani Jana Kohutová. Naszym najmłodszym uczniom
wręczyła wartościowe prezenty. Serdecznie dziękujemy.
No to zaczynamy! Czas na nowe szkolne przygody!

PROJEKTY V NAŃÍ ŃKOLE

V naší škole nejen že se společně vzděláváme, pořádáme
různé školní a mimoškolní aktivity, ale aktivně se také
zapojujeme do různých projektů:
Erasmus+ - Przyjaźń bez granic - Friendship without
borders
OP VVV II - Společné vzdělávání v Košařiskách
Integrovaný regionální operační program – 7 Informační a komunikační učebna
Współpraca z zaprzyjaźnioną szkołą w Bielsko –
Białej,
Młody Dziennikarz – Pisemko szkolne/školní časopis
Ńkolní přírodní zahrada projekt bude realizován v
příštím kalendářním roce
Recyklohraní – enviromentální výchova
Global Schools – současná globální a rozvojová témata

