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Vážení spoluobčané,
po delší odmlce se Vám do
rukou dostává další číslo našeho
občasníku KOmetKA. Věřím, že
obsahuje většinu nejdůležitějších
informací, které zajistí základní
přehled Vás všech o aktuálním
dění v naší obci.
Vzhledem k právě zahájeným

Úsekové měření rychlosti, nové parkoviště a bus zastávka
Pravděpodobně poslední šance na
zavedení úsekového měření rychlosti
v naší obci se naskytla v zahájené
spolupráci s obcemi Staré Místo a
Ohaveč. Společně byla podána oficiální
žádost o zavedení úsekového měření ve
zmíněných obcích na Polici ČR.
Spolupráce všech obcí má teritoriální
záměr, kde jedna z mnoha výhod
úsekového měření je monitorování
projíždějících automobilů a každá ze
zmíněných obcí leží na hlavním silničním
tahu vedoucím z a do Jičína po
významné silniční trase.
Současně s tímto je v řešení instalace
betonových svodidel před Myškovými a
před MŠ, které by nejen opticky zúžily
jízdní pruhy a tím by měly přispět ke
zpomalení vozidel, ale také případně
ochránit chodce na chodníku.
Neuspokojivá dopravní situace je také
zejména v průběhu letní sezóny na
vedlejší silnici od Pohostinství U Patřínů
směrem na Mlázovice. Parkující
automobily na kraji vozovky znesnadňují
průjezd vozidel. Obec Konecchlumí

plánuje vybudovat tzv. podélné stání
v daném úseku od hospody až k mostu přes
Bukovku. Podélné stání bude vybudováno
v místě současného zeleného pruhu podél
silnice, čímž dojde k odklonu parkujících
vozidel ze silnice a bezproblémovému
průjezdu uvedeným úsekem. Součást
podélného stání bude i 7 tzv. ostrůvků se
stromy, aby byl v rámci této tvorby výrazně
zlepšen i vzhled lokality. V letošním roce je
v plánu pouze vyhotovení projektové
dokumentace a stavební řízení. Zahájení
samotné realizace je plánováno nejdříve
v roce 2017.
Umístěním téměř návazná na plánované
podélné stání bude nová bus zastávka pro
linku Mlázovice – Hořice. V prostoru před
bývalou pekárnou bude zřízeno nové
nástupiště. Pro druhý směr se jako nástupiště
bude využívat stávající chodník. Zastávky je
snaha zavést od počátku nového školního
roku, ale v tento okamžik není jisté, zda se
vše podaří dokončit z pohledu potřebných
povolení. V opačném případě bude provoz
nové zastávky zahájen v nejbližším možném
termínu. Stávající bus zastávka u hlavní silnice
bude zachována.

prázdninám si Vám dovoluji
popřát co nejvíce báječné léto,
skvělou dovolenou a zkrátka
všechno, co ke standardu
slunečných dnů patří. Bude-li to
navíc vše ve spojitosti s naší obcí,
krása tím bude znásobena. 

Aleš Hlawatschke,
starosta obce

Kultura, sport, zábava o
prázdninách v naší obci





Letní sezóna ve sportovním areálu v Konecchlumí
Vodní nádrž ve sportovním areálu je již několik dní v plném provozu. Vstupné bylo
zachováno stejné, jako v loňském roce, tedy 35,- Kč dospělý, 20,- Kč děti do 15ti let a
děti do 6ti let zdarma. Permanentky se prodávají za 200,- Kč pro domácí rodiny a za
300,- Kč pro chalupáře, kde je navíc podmínka uvedení jmenného seznamu max. 5ti
osob, které budou permanentku využívat. V letošním roce je možnost zapůjčení
sportovního vybavení, jako je míč na nohejbal, volejbal, koule na pétanque (vše za
20,- Kč/hod.). Hřiště na nohejbal, plážový volejbal a nově i pétanque jsou zdarma.
Pouze za osvětlení hřiště na nohejbal nebo volejbal se hradí 50,- Kč/hod.
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8.7. Letní kino ve SA
Knc: Tři bratři
29.7. Letní kino ve
SA Knc: ???
30.7. Noční turnaj ve
volejbalu
20.8. Koncert
v kostele: Karla
Bytnarová a
Lubomír Brabec
27.8. Rozloučení
s prázdninami
v Kamenici
3.9. Konecchlumská
traktoriáda
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SDH Konecchlumí
pojede do Tuře na
noční soutěž

8. ročník nočního
turnaje v plážovém
volejbalu

V sobotu 23. července se
v nedaleké Tuři uskuteční jeden z
celorepublikové série závodů v
požárním sportu „Fire night cup“.
Soutěží se pouze v požárním útoku
ve dvou kategoriích (vlastní stroj a
jednotný pro všechny týmy). SDH
Knc se pokusí uspět v obou
kategoriích…

Oblíbený turnaj se uskuteční v sobotu 30.
července 2016. Z organizačních důvodů
byl termín změněn z původně
plánovaného 23. července.
Začátek turnaje je naplánován v 19 hod.
a jeho ukončení bude závislé na počtu
přihlášených týmů resp. systému turnaje.
Přihlášení bude možné přes obecní
webové stránky www.konecchlumiobec.cz nebo na tel. 607 679 584.
V termínu 6.7. -10.7. bude přihlášení
umožněno přednostně pouze pro
domácí týmy. Od 11.7. bude přihlášení
otevřeno i pro přespolní družstva.
Týmy hrají čtyřčlenné s podmínkou min.
jedné dámy.
Startovné bude 200,- Kč/tým.

21. veřejné zasedání
zastupitelstva ve srubu
nad skálou
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Konecchlumí se bude konat v pátek
15. července 2016 od 17:00 hod. ve
srubu nad skálou. Občerstvení
zajištěno. V případě nepříznivého
počasí bude zasedání přesunuto do
budovy Oú v Konecchlumí.

Budova zázemí SA byla
dokončena
Nová budova zázemí sportovního
areálu (viz foto na str. 1) je
dokončena a v plném provozu.
Hostům nabízí komfort v podobě WC,
sprch, převlékáren, šaten a
samozřejmě také bistro s rychlým
občerstvením.

Nová podlaha bus
zastávek v Kamenici
Bus zastávky resp. čekárny
v Kamenici byly opraveny firmou
MKE, kde zejména podlaha byla
v již nevyhovujícím stavu.
Provedena bude také oprava
chodníku k nim navazujícím a
úprava přilehlého prostranství.

Kostelní cesta má nový kabát
Kostelní cesta se po mnoha letech dočkala zaslouženého nového kabátu.
Obec Konecchlumí nakoupila cca 300 tun frézovaného asfaltu, který byl použit
právě na kostelní cestu. S tímto byla renovována také cesta v Konecchlumí za
novými RD.

Zeleň v obci
Byla zahájena spolupráce s firmou Zahradní svět – Talácková, která by měla
realizovat následující projekty.
V tomto roce bude provedena údržba parku pod kostelem a odborné ošetření
všech dřevin v této lokalitě.
Obnova zeleně a plán nové výsadby je připravován v Konecchlumí na návsi na
hořením konci. Součástí tohoto bude i vytvoření dalšího „hnízda“ pro umístění
plastových kontejnerů na tříděný odpad. V tomto prostoru bude také umístěna
socha sv. Jana Nepomuckého, která je v současnosti renovována (dříve byla
nevhodně na křižovatce u hl. silnice před Pohostinstvím U Patřínů).

Kontejnery na bioodpad
Stejně, jako v loňském roce, je
jeden modrý kontejner na
bioodpad umístěn u kostela
v Konecchlumí a nově je druhý
umístěn na fotbalovém hřišti za
Oú. Na hřišti jsou současně ještě
dva menší hnědé kontejnery.
Jeden je určený na větve a
druhý na štěpku. Po naplnění
kontejneru na větve je tento
zpracován na zmíněnou štěpku.
Prosíme spoluobčany, aby větší
větve nevhazovali do modrých
kontejnerů na bioodpad, ale do
hnědého na hřišti. Děkujeme.
Pro připomenutí ještě informace
o materiálech, které do
kontejnerů na bioodpad
patří/nepatří:
Do kontejneru patří: tráva,
plevel, zbytky ovoce a zeleniny,
zbytky pečiva a obilnin, čajové
sáčky, kávová sedlina, zbytky
rostlin, listí, piliny, dřevní štěpka,
zemina z květináčů.
Do kontejneru nepatří: živočišné
zbytky, maso, kosti, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, tekuté
zbytky jídel, oleje, biologicky
nerozložitelný odpad, velké
větve, skořápky od vajec,
znečištěné piliny, popel, uhlí,
nebezpečný odpad, cigarety,
textil.

Nový chodník v
Konecchlumí
Chodník v úseku od Pohostinství U
Patřínů směrem k Šidákovým bude
konečně schůdný a v novém hávu.
V nejbližších dnech bude zahájena
jeho rekonstrukce. Realizace této
finančně nejnáročnější akce v naší
obci v letošním roce, je spojena
s kabelizací el. vedení v daném úseku,
které bylo provedeno na náklady
společnosti ČEZ na jaře. Současně
s chodníkem bude realizováno
vybudování nového veřejného
osvětlení. Stávající na druhé straně
silnice bude poté demontováno.

V prostoru sportovního areálu v Konecchlumí je naplánováno obnovení stávajících
dřevin, neboť břízy jsou již bohužel na hranici životnosti. Realizace kácení a
nahrazování jiným porostem bude probíhat na etapy v průběhu několika let.
Plánovaná výsadba čeká i břeh potoka, kde byly v letošním roce dokončeny
zemní práce po likvidaci náletových dřevin.
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