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Název občasníku
Název KOmetKA byl zastupiteli vybrán, jako ten nejlepší. Autorkou a současně i výherkyní permanentky na letošní letní
sezónu v místním sportovním areálu je Martina Měsíčková II (od Aldy). Zastupitelé do finálového rozhodování zvolili
kromě vítězného ještě Konecchlumský Kameňák a Vilémoviny. Vítězný návrh v sobě obsahuje i charakteristiku občasníku
(kometky nelétají pravidelně) a člověku je hezky a je šťastný, když ji vidí. Snad tomu tak bude i v případě našeho „plátku“.
Grafiku loga vytvořil Stanislav Chudoba ml., grafickou úpravu občasníku realizuje David Bařtipan.

Veřejný rozhlas
Bohužel, hromadí se stížnosti na fungování veřejného rozhlasu na mnoha místech v naší obci. V rámci již zmiňované
rekonstrukce veřejného osvětlení v části Konecchlumí, budou na nové sloupy osvětlení přemístěny hlásiče veřejného
rozhlasu. Na toto bude navazovat zkouška a následná snaha o seřízení jednotlivých tlampačů, tak aby bylo pokrytí tímto
komunikačním prostředkem, co největší, ale i nejkvalitnější. Děkujeme za pochopení.

Zimní údržba komunikací
Paní zima definitivně ohlásila svůj příchod a s ní i řečnická otázka: „Až se zima zeptá...“. Bohužel, na konci loňského roku
došlo ke zranění našeho pracovníka vykonávající VPP Petra Suchánka, vyžadující dlouhodobější rehabilitaci. Na dobu
léčby Péti Suchánka, se na vykonávání zimní údržby chodníků nabídl Jaroslav Suchánek st. O chodníky se dále bude v případě sněhové nadílky starat Jaroslav Turbo Rajtr a Jiří Měsíček (obsluha traktůrku s radlicí). Komunikace budou chemicky i přírodně ošetřované nově nakoupeným posypovým zařízením, umístěným na traktoru, který bude řídit Jiří Kunčík.
Pluhování vozovek je zajištěno dodavatelsky od společnosti Lužanská zemědělská. Traktor v tomto případě pilotuje Jiří
Poldi Polák. Žádáme spoluobčany, aby v případě větších sněhových nadílek, co nejvíce umožnili činnost výše uvedeným
pracovníkům, zejména správným parkováním nebo snahou o údržbu chodníků před svým domem. Děkujeme!

7. Obecní ples Konecchlumí a Kamenice za dveřmi!
Již sedmé pokračování jednoho z vrcholů každé plesové sezóny se bude konat zanedlouho. V pátek 6. února 2015
ve 20:00 hod. hudební duo Pavel Šejn a Zdeněk Pelc rozezní sál Pohostinství U Patřínů v Konecchlumí. Předprodej vstupenek bude probíhat každý čtvrtek od 17 do 19 hod. v budově Oú Konecchlumí, počínaje 15. lednem. Vstupenky budou
tradičně i místenkami a samozřejmostí je i jejich slosování o hodnotné dary. Informace o volných/prodaných vstupenkách bude na obecním webu www.konecchlumi-obec.cz Jste srdečně zváni!

Na výroční členské schůzi SDH Konecchlumí
proběhla volba nového výboru i tématu hasičského plesu
Konec roku je všeobecně vždy ve znamení bilancování a hodnocení úspěchů i neúspěchů. Nejinak tomu bylo i u SDH
Konecchlumí. Letošní výroční členská schůze byla zároveň i volební, neboť dosavadním členům výboru vypršel mandát.
Nový výbor byl navržen a zároveň i zvolen v následujícím složení: Jiří Polák (starosta SDH, preventista a strojník), Lukáš
Fišar (velitel), Jiří Měsíček (pokladník a jednatel), Jarda Turbo Rajtr (zástupce starosty SDH), Radek Smolík (zástupce velitele), Lada Smolíková, Jitka Hlawatschke a Štěpánka Kolcová (revizní komise). Vedle souhrnu roční činnosti a plánům na
rok 2015, proběhla i volba tématu oblíbeného hasičského plesu. V sobotu 14. března 2015 se v Pohostinství U Patřínů

uskuteční od 20:00 hod. Hasičský ples na téma: „Jdeme do školy“. Současně bylo i odsouhlaseno, že každý člen SDH Knc
poskytne jeden dar do tomboly, kde má každý tématicky oblečený host, nemálo kusů lístků do soutěže zdarma! Tímto
jsou všichni srdečně zváni!

TJ SOKOL KONeCCHLUMí
Pro mnohé možná překvapení, pro někoho nikoli, v obci stále existuje spolek TJ Sokol Konecchlumí. Min. poslední desetiletí byla jeho činnost spíše formální, bude-li z tohoto vyjmuto cvičení pro děti. Bohužel, možná bohudík, stojí naše organizace před zásadním rozhodnutím. Na základě změn, které přinesl „Nový občanský zákoník“, je nutné provést poměrně
zásadní kroky. Jedním z nich je změna oficiálního názvu, tak aby vyhovoval právě uvedeným právním předpisům a dále je
nutné schválit a příjmout nově upravené stanovy organizace. Vše je nutné zvládnout na valné hromadě, která by se měla
uskutečnit v prvním čtvrtletí letošního roku. Seznam členské základny je umístěn na webu www.konecchlumi-obec.cz
pod odkazem Spolky v naší obci (TJ Sokol Konecchlumí). Tento článek má zejména charakter výzvy členům i nečlenům,
kteří by měli zájem na celkové transformaci spolku s cílem zajistit adekvátní fungování organizace. V případě nulové odezvy, bude nutné zvážit kroky, nad zrušením spolku, jakožto odkazu a tradičního výrazu obecního dění, z dob minulých.
Zájemci o oživení klinicky mrtvého sdružení, prosím hlaste se na e-mail: starosta@konecchlumi-obec.cz nebo na tel.: 607
679 584 (Aleš Hlawatschke) nejdéle do 15.února 2015. Poděkování předem všem těm, kteří tento zájem projeví.

SILVeSTROVSKé OSLAVY
V Konecchlumí i Kamenici se na sklonku roku slavilo a jak jinak, než doslova velkolepě! Nejprve v Kamenici na návsi
o silvestrovské půlnoici proběhlo mnoho let tradiční sousedské setkání, kde prim hrálo občerstvení, zajištěné místním
Klubem týraných mužů. Pomyslnou třešničkou na dortu byl ohňostroj, financovaný částkou 4 000,- Kč z rozpočtu obce
a částkou 1 000,- Kč z příspěvků Klubu týraných mužů. V Konecchlumí se o silvestrovské půlnoci sešla stále se rozrůstající
skupina obyvatel u mohyly Viléma Konecchlumského. Na Nový rok v 18:00 hod., byl odpálen ohňostroj pod mohylou,
sledován občany z centra obce. Ohňostroj v Konecchlumí byl financován částkou 4 000,- Kč z rozpočtu obce a částkou
8 000,- Kč z příspěvků spoluobčanů. Velké poděkování všem, kteří na ohňostroje přispěli, ale další poděkování i všem,
kteří na plánovaná setkání dorazili!

Ze ZASeDáNíCH ZASTUPITeLSTVA OBCe
Na 3. a 4. veřejném zasedání zastupitelstva obce, byl bodem č. 1 rozpočet na rok 2015. Byl schválen i realizován nákup
rozmetadla za traktor na zimní údržbu komunikací. Za velmi výhodných podmínek byl realizován nákup nového žacího
traktůrku, který by měl nahradit již přesluhující stroj. Dále byl zpět odkoupen stavební pozemek čp. 200/29 v kú Konecchlumí od Marka čeřovského a Jany Bockové. Tento pozemek bude k prodeji za podmínek, které zatím nebyly určeny.
Posledním bodem hodným zmínky je znovu projednání řešení nedodržování předepsané rychlosti automobilů v naší
obci. Zasedání se zúčastnil petiční výbor ve složení Miloslav Mádle, Jaroslav Rajtr a Jaroslav Myška, který zastupitelům
sdělil své stanovisko a žádal o řešení neúnosné situace. Současně byla i předána petice, která k řešení dané problematiky
vyzývá. Zastupitelstvo se se členy petičního výboru domluvilo na dalším postupu, s pokračováním v úvodním kvartálu
roku 2015.

5. VeřeJNé ZASeDáNí ZASTUPITeLSTVA
Nejbližší zasedání zastupitelstva Obce Konecchlumí, se uskuteční v úterý 3.února 2015 od 18:00 hod. v budově Oú
v Konecchlumí.

DěTSKý TáBOR V KONeCCHLUMí
Na letní prázdniny je opět plánován tábor pro děti. Termín bude od 13. do 17.července 2015. Další informace budou
následovat.

Obec Konecchlumí, Konecchlumí 81, ou@konecchlumi-obec.cz, starosta@konecchlumi-obec.cz
(Aleš Hlawatschke tel. 607 679 584)

www.konecchlumi-obec.cz

