Místní poplatky v roce 2018
Poplatek za likvidaci odpadu občan/rok: 520,- Kč
Poplatek za likvidaci odpadu chata/rok: 550,- Kč
Poplatky hraďte osobně v kanceláři OÚ, nebo převodem:
č. účtu: 23927-781/0100, VS: 1340, SS: č. p. domu nebo č. ev.
Místní poplatek za psa činí 100,- Kč/rok, za každého dalšího 150,- Kč/rok.
č. účtu: 23927-781/0100, VS: 1341, SS: č. p. domu.
Upozorňujeme občany, kteří neuhradili poplatek za likvidaci odpadu za rok 2017,
aby tak urychleně učinili.

Kompostéry
V termínu od 03.04.2018 do 30.06.2018 si mohou občané, na které se v roce 2016
kompostér nedostal, přijít v úřední dny tj. pondělí a středa od 8,00 – 16,00 hod. sepsat
bezplatnou Smlouvu o zápůjčce do kanceláře obecního úřadu.V případě, že po
30.06.2018 nebudou všechny kompostéry vydány, si mohou přijít sepsat Smlouvu
o zápůjčce i občané, kteří již jeden kompostér mají a mají zájem o další. Tato informace
bude zveřejněna na webových stránkách obce Košařiska.

Očkování psů
Upozorňujeme všechny majitele psů, že dne 9.4.2018 (pondělí) proběhne
očkování psů proti vzteklině, které je povinen majitel psa na základě zákona č.
166/99 Sb., 1 x ročně zajistit. Poplatek v částce 120,- Kč se bude hradit hotově
na svodovém místě, kde bude dále možno provést očkování proti psince a dále
bude možno zakoupit odčervovací a odblešovací přípravky.
Svodová místa :
- U Řepy
-8:30 hod.
- Hostinec nad Kopytnou -9:00 hod. a odpoledne -17:00 hod.
- Vodárna
-9.20 hod.
- Milíř
- 9:30 hod.
- Gruníček
- 9:45 hod.
Očkování bude provádět MVDr. Jan Bojko, kontakt : 558 369 012,
602 728 828.
INFORMÁTOR obce Košařiska vydává OÚ Košařiska, tel: 558 362 821 evid. Číslo MK ČR E 10219.
Zodpovědná osoba: Vítězslav Dyrčík.
Náklad 150 ks. Zdarma. Číslo 1/18, březen 2018.

INFORMÁTOR OBCE KOŠAŘISKA
- BIULETYN GMINY
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD KOŠAŘISKA PRO INFORMACI OBČANŮ.
ČÍSLO 1 BŘEZEN 2018.

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám příjemné prožití
velikonočních svátků a
všem občanům naši obce,
kteří slaví své narozeniny a svátky
v jarních měsících
vše nejlepší.

Kolektiv obecního úřadu

STATISTIKA v obci k 1.1.2018
K datu 1.1.2018 je evidováno k trvalému pobytu 386 občanů.
Narodilo se: 1 dítě
Zemřeli: 2 osoby
Přistěhovalo se: 7 osob
Odstěhovalo se: 6 osob

Vážení občané,
Po Vánočních svátcích a Novém roce jsme se vrhli do posledního roku
čtyřletého funkčního období současného zastupitelstva a vedení obce,
které bude na podzim ukončené komunálními volbami.
V loňském velikonočním informátoru jsem předeslal, že existuje záměr
stavby chodníku v centru obce od nového mostu k místnímu hřbitovu. Na
stavbu chodníku je vydáno pravomocné stavební povolení. U tak
nákladné investice (cca 3,2 mil. Kč) jsme samozřejmě chtěli využít
dotačních možností, což se v prvním kole nepovedlo a žádost u Státního
fondu dopravní infrastruktury nebyla úspěšná.Na podzim však byla
podána žádost o dotaci z programu IROP prostřednictvím Místní akční
skupiny Jablunkovsko a obec získala na stavbu chodníku dotaci cca 1,9
mil. Kč. Byly již zahájeny práce na výběrovém řízení zakázky malého
rozsahu, aby vítězná stavební firma mohla v době letních prázdnin stavět.
V tomto období bude na staveništi více klidu a bezpečí.
Letos jsme také nuceni rekonstruovat podlahu tanečního parketu v
„Dolku“, na které zub času vykonal své. Pro bezpečnost účinkujících a
návštěvníků to musíme stihnout do naší hlavní kulturní akce v obci,
kterou je 19.5.2018 Košařišťanský jarmark.Jménem zastupitelů obce a
místních spolků Vás srdečně zvu. Současně s výměnou podlahy parketu
budou rekonstruovány zpevněné plochy a celkové náklady na tuto
investici jsou cca 380 tis. Kč. Žádost o dotaci u Moravskoslezského kraje
z programu obnovy a rozvoje venkova na rekonstrukci v „Dolku“
bohužel nebyla úspěšná.
Také se pokusíme získat z dotací prostředky na opravu komunikace
„Knosple“ s rozpočtem ve výši kolem 2 mil. Kč. Zde již je zpracována
projektová dokumentace, a nakonec po novelizaci stavebního zákona a
vyjádření stavebního úřadu při MěÚ Třinec není potřeba řešit stavební
řízení.
V části obce „Sobuloky“ se pokračuje na vyřizování stavebního
povolení a povolení k odběru pitné vody u vrtané studny. Také tam
budou v nejbližší době zahájeny práce na opravě 2 propustků na obecní
komunikaci.
Závěrem Vám přeji vážení občané krásné, pohodové Velikonoce prožité
v kruhu svých rodin a přátel.
Vítězslav Dyrčík, starosta obce

U P O Z O R N Ě N Í
na svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Termín pro odložení odpadu je 20.04.2018 pátek (celý den)
Stanoviště sběru:
Řepovice – u cyklozastávky
Gruniček – u trafa
Milíř - (prostor skládky dřeva nad autobusovou zastávkou u točny)
Vodárna – u autobusové zastávky
Centrum – u boudy pro uskladnění PB láhví-pod točnou autobusů
Na stanoviště sběru můžete odložit tento nebezpečný a velkoobjemový
odpad:
Barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice,
kyseliny a hydroxidy, čistící a odmašťovací prostředky, oleje, fotochemikálie, monočlánky a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly se
zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, televizory a rádia,
počítače, ledničky, pračky, bojlery, pneumatiky, matrace, vyřazené věci
z domácností apod.
Pozor! Při odložení nebezpečného odpadu je nutno dbát na to, aby
nedošlo k rozlití a úniku nebezpečných látek do okolní půdy.
Dále je nutno zdůraznit, aby byl odpad odložen nejpozději v pátek
20.4.2018, protože je možné, že firma bude svážet odpad v sobotu dne
21.4.2018 už v ranních hodinách.

Změna územního plánu
Z důvodu novely stavebního zákona platné od 1.1.2018 a vzhledem
k množství podaných žádostí o změnu územního plánu zastupitelé obce
na svém posledním jednání schválili zahájení přípravných prací ke změně
územního plánu. Všechny důležité informace budou zveřejňovány
formou úředních oznámení, a to jak na informačních tabulích, tak
webových stránkách obce.
Ačkoli je zatím dostatek času je vhodné v případě, že uvažujete o změně
využití svých pozemků podat na obecním úřadě žádost. Předběžná
uzávěrka žádostí bude k 30.6.2018. Podle počtu podaných žádostí o
změnu a nabídnuté ceny za projekční práce pak zastupitelé rozhodnou o
způsobu financování. Náklady na změnu územního plánu mohou být
hrazeny z rozpočtu obce nebo se rozdělí mezi úspěšné žadatele.
Vítězslav Dyrčík, starosta obce

OBEC KOŠAŘISKA VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
,, KOŠAŘIŠČANSKÝ JARMARK "
GMINA KOSZARZYSKA ZAPRASZA NA
,, JARMARK KOSZARZYSZCZAŃSKI"

Jarmark se bude konat dne:
19.5. 2018 od 10.00 hodin v areálu ,,Dołek".

Naše lesy
Zdravotní stav nejrozšířenější dřeviny našich lesů - smrku je již delší dobu velice
špatný. Příčiny jeho chřadnutí je potřeba hledat ve změně klimatických podmínek za
posledních 10–15 let. Zejména opakující se periody sucha svědčí obyčejné houbě
václavce smrkové. Ta se dnes pro smrk stala doslova pohromou. Kdysi neškodná houba
je dnes tzv. spouštěčem chřadnutí smrku, což se projevuje jeho postupným vadnutím
vedoucím až k odumření celého stromu. Od fáze napadnutí kořenového systému smrku
václavkou až po jeho odumření může uběhnout různě dlouhá doba, a to od několika
měsíců až po několik roků. Jakmile strom začne pomalu vadnout, je to ideální šance pro
kůrovce, který v takto oslabeném stromě cítí ideální příležitost k dalšímu rozmnožování.
A právě toho jsme dnes v našem okolí svědky. Ten, kdo pravidelně navštěvuje zdejší
lesy, si určitě všimne, že už cca 3 poslední roky stoupá intenzita těžeb právě oněch
kůrovcových stromů. Dnes mluvíme o silné kůrovcové gradaci.Musím zde podotknout,
že s touto situací nebojují lesníci jen na Jablunkovsku, ale kůrovcová kalamita zasáhla
už i Jesenicko, Bruntálsko, Olomoucko a bohužel šíří se dál západním směrem. Nikdo
dnes nemůže a neumí říci, kdy kalamita skončí.
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně některých zákonů (lesní zákon), je
vlastník lesů povinen činit veškerá opatření k zamezení šíření škůdců. Právě proto jsme
dnes svědky zvýšené těžební činnosti, a to nejen u lesů ve vlastnictví státu, ale i u
ostatních vlastníků. S tím, jak stoupá objem těžeb, samozřejmě stoupá i odvoz dřeva.
Tím se automaticky zvyšuje tlak na odvozní cesty. Bohužel, někdy opravdu lesní
odvozní cesty nevypadají příliš udržovaně.Nicméně dokud nedojde k uklidnění
kalamitní situace v lesích, budeme muset tento neutěšený stav strpět. Po odeznění
kalamity je povinností vlastníka lesních cest provést jejich řádnou údržbu. Po dobu
trvání kalamity je vlastník lesních cest povinen udržet jejich sjízdnost pro lesní
techniku. Odvozní lesní cesty jsou využívány i k odvozu dříví ze soukromých lesů,
kterých je v působnosti lesní správy Jablunkov kolem 4 000 ha. Ovšem náklady na
opravy a údržbu lesních cest nesou v naprosté většině případů pouze Lesy ČR, státní
podnik.
Ing. František Lipowski
lesní správce
Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Jablunkov
Jablunkov 900, 739 91 Jablunkov
T: +420 956 111 101
M: +420 724 523 111
E: frantisek.lipowski@lesycr.cz

Africký mor prasat – reálné nebezpečí
Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i
divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus
vyvolávající u postižených zvířat vysokou horečku, krváceniny v játrech, slezině.

Baranek – symbol wielkanocny
Cukrowy, z ciasta czy czekolady. Jak się okazuje, cukrowe zwierzątko, które znalazło
sobie miejsce w naszej tradycji gdzieś pomiędzy półmiskami z jedzeniem, jest jednym z
najważniejszych symboli wielkanocnych. Wygląda więc na to, że świąteczny baranek
zasługuje, by patrzeć na niego nieco łaskawszym okiem, przynajmniej do czasu
smacznego śniadania.

Babcin przepis na Baranka Wielkanocnego
SKŁADNIKI:
Ciasto na baranka /mniejsza forma/:
2 jaja
½ szklanki cukru
½ szklanki mąki pszennej /hladká/
½ łyżeczki proszku do pieczenia

Przygotowanie
Białka ubić, dodać cukier, żółtka, nadal ubijając. Pod koniec ubijania dodać mąkę
pszenną i proszek do pieczenia.
Formę baranka dokładnie wysmarować tłuszczem i wylać do niej zawartość. Włożyć do
nagrzanego piekarnika i piec około 25 minut w temperaturze 160-170 °C. Ostudzić.
Z masła i kolorowych cukierków zrobić oczy i usta. Udekorować baranka czerwoną
wstążką. Całego baranka można także posypać cukrem pudrem. Poukładać kolorowe
jajeczka i inne dekoracje świąteczne.
Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały
się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie
kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas
celem do spełnienia. Wesołych świąt!

Na člověka se AMP nepřenáší. Projevy nemoci se objeví od 4 do 19 dnů od nákazy.
Zvíře hyne během čtyř až deseti dnů, ale k úhynu může dojít i velmi záhy, již před
objevením se prvních klinických příznaků. Úmrtnost dosahuje až 100 %. Léčba
neexistuje, v případě výskytu nákazy je nařízena okamžitá, radikální likvidace celého
chovu.Potvrzení ohniska nákazy znamená zákaz exportu živých zvířat, masa i masných
produktů z dané země. V zemích, kde už k propuknutí epidemie došlo, musely být
populace prasat z velké části omezeny – například v Gruzii o 70 %, na Maltě a v
Dominikánské republice byly chovy domácích prasat dokonce zrušeny všechny. Právě
výskyt afrického moru prasat v Litvě byl oficiální příčinou toho, že Rusko zastavilo
dovoz vepřového masa ze zemí EU.V současné době ještě není nikde na světě k
dispozici účinná vakcína proti AMP, na její přípravě se intenzivně pracuje. Současné
oblasti výskytu AMP jsou kavkazské republiky, Ruská federace, Ukrajina, Bělorusko,
Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko, Česká republika - Zlínsko. V souvislosti s výskytem
ohniska AMP na Zlínsku byla státní veterinární správou přijata následná opatření:
vytvoření zamořené oblasti
(k 20.2.2018 40% okresu Zlín) a v ní vysoce riziková oblast vytyčená ohradníky,
vytvoření oblasti s intenzivním odlovem divokých prasat (část východní Moravy a
Slezska) a postupy v těchto oblastech. Jablunkovsko, Třinecko patří do oblasti
s intenzivním odlovem.Jak je situace vážná, dokazuje opatření Ministerstva zemědělství,
ve kterém myslivci mají nárok za splnění předepsaných podmínek nárok čerpat ze
státního rozpočtuv roce 2018 k potlačení nákazy finanční kompenzace ve výši uvedené
v tabulce.
Státní veterinární správasoučasně uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům
lovu v oblasti s intenzivním odlovem nařizuje:
intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví a s
možností využití následujících způsobů lovu
a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní
konstruovaného na principu noktovizorů,
b) pomocí mechanismů pohybujících se po zemi,
c) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin,
a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
d) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti
vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,
e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v
0 metrech vyšší než 300 J,
f) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z
brokové zbraně.
Dále odebrat z ulovených kusů prasete divokého vzorek krve, a není-li to možné, vzorek
sleziny, mízní uzliny a plic, vyplnit objednávku laboratorního vyšetření, jejíž vzor je
uveden v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření; tuto objednávku přiložit
ke vzorku a předat vzorek v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce, které je
nejbližší místu ulovení.
Ing. Jiří Vavřač
Odbor ŽPaZ MěÚ Jablunkov

Školní novinky – wiadomościze szkoły

DzieńBabci i Dziadka w
Przedszkolu, Den babičky a
dědečka v MŠ

PIKOMAT 2017-2018
W tym roku szkolnym w konkursie matematycznym PIKOMAT wzięła
udział uczennica 5. klasy Marysia Sławińska. Po pierwszy metapie
uplasowała się na 2. miejscu, po II etapie - na wspaniałym 1. miejscu, tym
samym zakwalifikowała się do finałowego III etapu, który odbędzie się
25.4.2018 w Centrum Pedagogicznym w Czeskim Cieszynie.

Dětský karneval
Pátek 19. 1. 2018 se konal náš tradiční Dětský
karneval. Toto zábavné odpoledne jsme zahájili
karnevalovým rejem masek. Mohli jsme zde spatřit
nejen princezny, břišní tanečnice, pirátky a jiné
krásky, ale také farmáře, doktory, fotbalisty aj.
Učitelky připravily pro žáky spoustu zajímavých her
a úkolů, všichni se výtečně bavili. Děkujeme SRPŠ
za pomoc při organizaci této akce.

Projekt GlobalSchools
V naší škole učíme světově a v souvislosti s
realizaci projektu GLOBAL SCHOOLS to platí
dvojnásob :-). Opět jsme se aktivně zapojili do
realizace mezinárodního projektu - svět ve výuce,
jehož cílem je vytvořit a ověřit v praxi nové
přístupy a metody začleňování globálních témat
do výuky.Letošní téma: „Vliv klimatických změn
na šíření kůrovce v Beskydech“ jsme měli možnost realizovat v rámci
projektového dne v pátek 26. ledna.Celá událost se neobešla bez vzácných
hostů, a to starosty naší obce pana Vítězslava Dyrčíka a zástupkyně nadace
Člověk v tísni paní Veroniky Sequensové.

Dne 8.2.2018 se konala besídka pro
babičky a dědečky. Děti si připravily
pohádku ,,Jak rozveselit stromeček“, písničky o zimě i o přírodě. Dzieci
najlepiej jak tylko potrafiły wyraziły swoją miłość do dziadków poprzez
prezentacje przygotowanych w poszczególnych grupach występów, po czym
obdarowały swych bliskich własnoręcznie wykonanymi upominkami.

Talentmánie v ŠD
V úterý 20.2.2018 proběhla v naší školní družině
soutěž šikovných žáků Talentmánie. Na programu
bylo celkem 6 vystoupení. Všichni žáci předvedli co
dovedou a byli opravdu skvělí. Porotu nejvíce
oslnilo akrobatické vystoupení ve stylu Parkour.
Zápis do 1. třídy ZŠ - zapisy do 1. klasy SP
se bude konat dne / odbędąsię w dniu
9.4.2018
Zápis do MŠ se bude konat dne - zapisy do przedszkolaodbędąsię w
dniu
7.5.2018
Srdečně zveme – serdeczniezapraszamy!

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ – ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Když jarní květy září a slunce náhle plá,tak příroda svou náruč každému
otvírá. Krásné velikonoce a radost z každého prožitého dne.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych, a także kolorowych
spotkań z budzącą się do życia przyrodą.

