?????
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostal
úvodní pokus o vytvoření
obecního zpravodaje.
Pevně věřím, že se co
nejdříve stane nedílnou
součástí obecního dění a
bude neodmyslitelným a
hlavně příjemným
komunikačním nástrojem
nejen mezi Vámi a
Obecním úřadem.

Zastupitelstvo zahájilo nové volební období
Téměř staro-nové zastupitelstvo se
poprvé sešlo na ustavujícím zasedání
10.11.2014.
Byla provedena veřejná volba starosty,
místostarosty a předsedů výborů.
Následovalo naplánování nejbližších
veřejných zasedání na 18.11. a 12.12.
V diskuzi byly stručně projednány
největší investiční akce, které čekají
obec v roce 2015.
Zmínit je třeba zejména renovace
veřejného osvětlení v Konecchlumí
(více o této invest. akci na straně 2),
dokončení zázemí sportovního areálu,
investice do budovy MŠ, rekonstrukce
střechy „pekárny“ v areálu sběrného
dvora atd.

Zastupitelstvo Obce Konecchlumí:
Aleš Hlawatschke

starosta

Rostislav Němec

místostarosta

Zdeňka Kunčíková

předsedkyně
kontrolního výboru

Tomáš Zachoval

předseda finančního
výboru

Eva Lánská

předsedkyně sociálněpamátkového výboru

Jiří Měsíček

předseda výboru pro
sport a kulturu

Jiří Kunčík

předseda výboru pro
životní prostředí

Vzhledem k blížícímu se
závěru roku, si Vám,
Vážení spoluobčané,
dovoluji popřát mnoho
zdraví, lásky, štěstí a
úspěchů, pokud možno
v symbióze s obcí
Konecchlumí a
Kamenice.
Aleš Hlawatschke
starosta obce

2. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Konecchlumí
Po ustavujícím zasedání, proběhlo úvodní
pracovní zasedání zastupitelstva Obce
Konecchlumí. Zastupitelstvo řešilo hned
několik bodů, které budou ovlivňovat
život v naší obci příští rok. Na pořad dne
přichází kabelizace el. sloupového
vedení a s ním spojená rekonstrukce
veřejného osvětlení v Konecchlumí. Mezi
méně příjemné body patřilo řešení
neuspokojivého stavu ohledně
umisťování přenosných reklamních
poutačů na chodníku u Pohostinství U
Patřínů a prodejny lahůdek. Podobný
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problém se odehrával i na chodníku u
bývalého zemědělského dvora, kde byly
umístěné palety se stavebním materiálem.
Po jednání se všemi zainteresovanými
došlo k nápravě. Jako nelichotivé bylo
shledáno i znečišťování silnice v Kamenici
zemědělskou technikou. V tomto případě
bude problém teprve řešen. V diskuzi byla
opět otevřena otázka možnosti realizace
tzv. úsekového měření rychlosti v
Konecchlumí na hl. silničním tahu.
Zastupitelstvo podnikne další kroky v
průběhu prvního čtvrtletí roku 2015.

Kostel sv. Petra a Pavla v Konecchlumí

portréty nebo fotografie z rodinné dovolené.
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přátelům, pokud byste se s nimi mohli setkat.

Nakládání nejen
s bio-odpadem

Náves v Kamenici se zvoničkou a sochou
sv. Jana Nepomuckého

3. veřejné zasedání
zastupitelstva
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce
Konecchlumí se bude konat v pátek
12. prosince 2014 od 17:00 hod. v
budově Oú Konecchlumí.

Výroční členská schůze
SDH Konecchlumí
V pátek 19. prosince 2014 se bude
konat "Výroční členská schůze SDH
Konecchlumí". Začátek je v 19:00
hodin a vše se odehraje ve velkém
sále v Pohostinství U Patřínů. Srdečně
jsou zváni jak stávající členové, tak i
případní zájemci o vstup do jednoho
z nejúspěšnějších sborů našeho okrsku.

Kultura a akce v obci

Podzimní období je tradiční čas úklidu
zahrad a přebytku bio-odpadů z nich.
Existuje mnoho způsobů, jak s tímto
naložit, ale ne všechny jsou
akceptovatelné. K nejméně vhodným
patří odvoz kamsi "za vesnici" a o další
kategorii horší způsob likvidace, je jeho
pálení. Oba uvedené způsoby jsou
zbytečným zatěžováním životního
prostředí nejen v naší obci, ale i
výrazným negativním faktorem v našem
vzájemném spolužití.
Naprosto nenásilnou formou likvidace
bio-odpadu je jeho kompostování.
Další varianta je jeho odvoz do sběrného
dvora v Mlázovicích. Obec Konecchlumí
má smluvně nastavené podmínky tak, že
pro občany Konecchlumí i Kamenice, je
příjem nejen bio-odpadu ve sběrném
dvoře v Mlázovicích, ZDARMA!
Odpad je přijímán vždy v úterý od 14:00
do 16:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
11:00 hodin. Sběrný dvůr se nachází po
levé straně na konci Mlázovic při výjezdu
směrem na Choteč.

Hledáme editora web
stránek obce
Obec Konecchlumí hledá editora
obecních webových stránek.
Zájemci se mohou hlásit na tel.:
607 679 584 nebo e-mail:
starosta@konecchlui-obec.cz

Kulturní a společenské dění bude i v roce 2015 velmi
pestré a každý by měl mít možnost vybrat si akci dle
svého gusta.
S počátkem nového volebního období, převzal
patronát nad kulturou Jiří Měsíček, který se stal
předsedou kulturního výboru, kde v minulém období
působil Aleš Hlawatschke.
Právě minulé volební období byl kulturní život obce
velmi pestrý a vysoko hodnocený nejen v nejbližším
regionu, čehož bylo důkazem i získání Modré stuhy
v roce 2012. Ocenění bylo uděleno v rámci účasti
obce v soutěži Vesnice roku.
Společenský život v naší obci by měl i nadále
probíhat v nastaveném měřítku, neboť je to
neodmyslitelná součást a jedna z nejdůležitějších
hodnot, které máme možnost užívat. Současně to je i
jakási přidaná hodnota, rozdělující náš každodenní
běžný kolorit a vytvoření nevšedních okamžiků,
dávající nejen všem spoluobčanům pocit úniku od
všech starostí.
Pro kulturní dění v obci bude v nastalém volebním
období nejdůležitější rok 2016, kdy by měla
proběhnout slavnost (sjezd rodáků) u příležitosti oslav
790 let od první písemné zmínky o obci.
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Název zpravodaje?
První číslo zpravodaje je úmyslně
bez uvedeného názvu.
Navrhněte prosím název pro
tento občasník Vy, Vážení
spoluobčané. Autor vítězného
návrhu obdrží permanentku ke
vstupu do sportovního areálu
(vodní nádrž) v Konecchlumí na
rok 2015.
Návrhy posílejte na e-mail:
starosta@konecchlumi-obec.cz
Návrhy budou přijímány nejdéle
do 20. prosince 2014. Poté bude
zastupitelstvem vybrán „nej“
návrh názvu našeho
občasníku/zpravodaje.

Rekonstrukce veřejného
osvětlení v Konecchlumí
Akce bude provedena v rámci
kabelizace el. vedení za stejných
podmínek, jako před nedávnem
v Kamenici (v rámci výkopových
prací investičně zajištěných firmou
ČEZ, bude provedena instalace
kabelového vedení pro veřejné
osvětlení). Firma ČEZ zatím plánuje
kabelizaci od trafo-stanice u
prodejny se smíšeným zbožím,
směrem do Kozlince a dále směrem
na hoření konec. Realizace
renovace veřejného osvětlení bude
tyto oblasti kopírovat. Firma ČEZ
plánuje kabelizaci stávajícího
sloupového el. vedení v uvedených
úsecích již v roce 2015.

Přehled kulturních a společenských akcí v roce 2015
6. února
7. obecní ples Konecchlumí a Kamenice
7. března
XII. zájezd Neexistující cestovní kanceláře
14. března
Hasičský tematický ples
30. dubna
Pálení čarodějnic
16. května
Tajný turistický výlet
6. června
XIII. Zájezd Neexistující cestovní kanceláře
13. června Dětský den
25. července 7. ročník nočního turnaje v beach volejb.
5. září
12. ročník Konecchlumské traktoriády
26. září
XIV. zájezd Neexistující cestovní kanceláře
3. října
4. Konecchlumská drakiáda a stezka odv.
Aktuální informace o jednotlivých akcích hledejte na webu:

www.konecchlumi-obec.cz
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