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Čeliv, Kokašice, Lomy

Vážení občané,

v tomto zpravodaji Vás v krátkosti seznámím s tím, které naplánované úkoly se nám podařilo
splnit v tomto roce dle možností schváleného rozpočtu.
Letošní rok byl ve znamení výročí 790.let od první zmínky o obci. V rámci oslav, jsme na
památku darovali občanům suvenýry v podobě pamětních medailí a hrnečků. Kulturní akce byly také
zaměřeny k danému výročí.
S velkou radostí musím konstatovat, že ovocné stromky, které jsme vysázeli na podzim
loňského roku, jako novou ovocnou alej pod Ovčím vrchem, se nám ujmuly.
Obě plánované stavební práce se nám podařilo splnit. Jako první proběhla rozsáhlá oprava
místní komunikace na dolní návsi v Kokašicích, která byla druhou etapou výstavby chodníku. Někteří
se asi divíte, proč nebyl dostavěn chodník. Je to z toho důvodu, že převládal většinový názor na
vyasfaltování. V rámci této opravy bylo na dolní návsi vybudované i malé parkoviště pro 2 auta. Opravu
provedla firma PROMONASTA, s.r.o. a celkové náklady činily 647.769,- Kč. V rámci této opravy byla
také opravena příjezdová cesta ke klubovně v Kokašicích.
V listopadu byla ukončena oprava opěrného pilíře kostela sv. Máří Magdalény na Krasíkově.
Tato oprava byla velice nutná, protože opěrný pilíř byl z větší části rozpadlý. Bližší informace máte
uvnitř zpravodaje včetně fotografií.
Zásluhou loňské výstavby chodníku, Krajský úřad se Správou silnic přislíbily opravu silnice
II/201, která vede přes Kokašice. V současné době tato oprava probíhá, ale jsou potíže s firmou, která
práce neustále protahuje, což trápí občany nečistotou, prachem a hlukem. Ukončení akce má být
k 15.12.2017. Prosím Vás o trpělivost.
Koncem října i nás postihla větrná bouře, která napáchala škody, hlavně na elektrickém vedení.
Nejvíce to postihlo osadu Lomy, kde občané byla 3 dny bez elektrické energie.
V dalším období nás čeká zima, na kterou se musíme připravit a pěkně v teplíčku se
budeme těšit zase na jaro.

Václav Panoš
starosta obce

OZNÁMENÍ
Dne 18.10.2017 od 17,00 hodin proběhlo veřejné zasedání
Zastupitelstva Obce Kokašice.

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Program jednání.
Ověřovatele zápisu, zapisovatele.
Rozpočtové opatření č. 6/2017
S platností od 1.1.2018 změnu funkce starosty z neuvolněného na uvolněného.
Odměňování zastupitelů s platností od 1.1.2018.
Přijetí dotace z Ministerstva kultury na opravu pilíře kostela na Krasíkově.
Zpracovaný Lesní hospodářský plán obce Kokašice na období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

kontrolu usnesení č. 33
přípravu rozpočtu a výhledů
formace p. starosty ohledně pronájmu a prodeje pozemků
informace p. starosty ohledně nabídek na pověřence - GDPR
informace p. starosty ohledně zahájení řízení vedení el. Napětí V490/491
informace p. starosty ohledně probíhající komplexní pozemkové úpravy v Kokašicích
informace p. starosty ohledně vypuštění rybníka v Kokašicích (koupaliště)
informace p. starosty ohledně přípravy setkání s důchodci

Zápis z veřejného zasedání Obce Kokašice je k nahlédnutí na
Obecním úřadě v Kokašicích v úředních hodinách.

Vyvěšeno dne: 25.10.2017

Sejmuto dne:

OZNÁMENÍ
Dne 15.11.2017 od 17,00 hodin proběhlo veřejné zasedání
Zastupitelstva Obce Kokašice.

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Program jednání.
Ověřovatele zápisu, zapisovatele.
Rozpočtové opatření č. 7/2017
Poupravenou kupní smlouvy na pozemky v k.ú. Kokašice a případnou smlouvu o výpůjčce
na tyto pozemky.
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Lomy u Domaslavi.
Přijetí pracovníka na údržbu zeleně na dobu určitou.
Jmenování inventarizační komise a příkaz k inventarizaci.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

-

kontrolu usnesení č. 34
informace k návrhu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na období 2019 - 2021
formace p. starosty ohledně pronájmu a prodeje pozemků
informace p. starosty ohledně příspěvku na dopravu v roce 2018
informace p. starosty ohledně příslibu SÚS PK – oprava komunikace v Lomech
informace p. starosty ohledně jednání VSOZČ, SOČ, MKL
informace p. starosty ohledně aplikace GDPR
informace p. starosty ohledně probíhající pozemkové úpravy v Kokašicích

Zápis z veřejného zasedání Obce Kokašice je k nahlédnutí na
Obecním úřadě v Kokašicích v úředních hodinách.

Vyvěšeno dne: 20.11.2017

Sejmuto dne:

Obecní úřad informuje

Od 1. prosince 2017 je možno zakoupit na obecním
úřadě v Kokašicích nové vydání knihy „Bezdružicko na starých
pohlednicích II.“. V knize najdete další staré fotografie a
pohlednice obcí Bezdružicka. Cena knihy je 400,- Kč. Na obci
je též k mání i první díl této knihy, který stojí 300,- Kč.

Dále je možnost zakoupení keramických
hrnečků s motivem kostela a nebo hradu Krasíkova za
cenu 100,- Kč/hrneček, skleničku s motivem památníku a rotundy na Ovčím vrchu za 80,- Kč a pamětní
medaili za 150,- Kč k 790. výročí obce Kokašice.

Hlášení poruch při výpadku elektrické energie
Při výpadku elektrické energie občané většinou volají na obecní úřad nebo panu
starostovi. I když tam zavoláme, je nutné, abyste si v první řadě zavolali sami na ČEZ
poruchy. Je to z toho důvodu, že ČEZ po nás požaduje pro identifikaci zákaznické číslo
odběrného místa, kde je porucha a to my neznáme. Na obec to můžete nahlásit
následovně a obec tam pak zavolá také. Tím bude mít ČEZ potvrzenou pravdivost
poruchy. Nové telefonní číslo na ČEZ poruchy je bezplatná linka 800 850 860.
Děkujeme za pochopení.

Nové smlouvy na hroby
V letošním roce mnoha lidem skončila smlouva pro nájem hrobového místa na
hřbitově v Čelivi. Prosíme, zkontrolujte si nájemní smlouvy a v případě, že ji máte
prošlou, dostavte se na obecní úřad uzavřít novou. Děkujeme.

Dřevo – samovýroba
Upozorňujeme občany, že požadavky na samovýrobu
dřeva je nutné v první řadě nahlásit na obecním úřadě.
Následně pak bude s panem místostarostou uzavřena
smlouva na zpracování. Je to z důvodu bezpečnosti a
ochrany zdraví.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Kokašice – výsledky
Ve dnech 20. a 21. 10.2017 proběhly v obci volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Na seznamu voličů v okrsku Kokašice jsme měli zapsáno 201 voličů.
Dalších 11 voličů přišlo volit na voličský průkaz. Celkem v obci odvolilo 119 voličů,
což je 56,13 %. Je to zatím nejvyšší procento voličů za posledních 10 let. V obci bylo
celkem voleno 13 stran. Hlasování skončilo takto:
1.
2.
3.
4.

ANO 2011 s 38 hlasy
KSČM s 21 hlasy
ODS a ČSSD s 11 hlasy
SPD s 10 hlasy

5.
6.
7.
8.

TOP 09 se 6 hlasy
KDU-ČSL s 5 hlasy
Rozumní se 2 hlasy
ŘN-VU, Radostné Česko, Starostové a
Strana svobodných občanů s 1 hlasem

V příštím roce nás pak čekají dvoje volby. Ty první hned v lednu – volba
prezidenta České republiky, konané ve dnech 12. a 13.1.2018. Případné druhé kolo
proběhne ve dnech 25. a 26.1.2018. A druhé volby, do zastupitelstev obcí, se budou
konat na podzim 2018. Termín zatím není znám.

Oprava pilíře kostela sv. Máří Magdalény na Krasíkově
V letošním roce proběhla za finanční podpory Ministerstva kultury nutná oprava
pilíře kostela sv. Máří Magdalény na hradě Krasíkově. Během opravy byl dostavěn a
zpevněn opěrný pilíř kostela. Oprava byla obtížná vzhledem k přístupovému terénu,
jelikož základy pilíře se nacházejí v příkopě. Ale vše dobře dopadlo a pilíř je
opraven. Celkové náklady byly 225.734,- Kč včetně DPH. Dotace z Ministerstva
kultury byla 169.000,- Kč.

RECEPTY

Šlehačkové cukroví:
500 g polohrubé mouky, 1 Hera, 1 šlehačka. Vypracujeme
těsto a necháme odležet. Vykrajujeme různé tvaryt a
upečeme. Ještě teplé obalujeme ve směsi moučkového
a vanilkového cukru.

Čokoládové rohlíčky do formiček:
280 g hl. mouky, 200 g másla, 180 g mletých lískových
oříšků, 60 g cukru moučka, 2 žloutky, 1 vanilkový cukr,
100 g čokolády na vaření (jemně strouhané). Ze všech
surovin vypracujeme těsto, necháme chvíli odpočinout,
plníme do rohlíčkových formiček, pečeme při 180 °C.
Rohlíčky slepujeme kakaovým pudinkovým krémem,
zdobíme čárkami polev odlišné barvy. Krém: 1/4 l
mléka, 1 kakaový pudink, cukr podle chuti. Z mléka a
pudinku uvaříme pudink, necháme vychladit. Máslo
šleháme s moučkovým cukrem a přidáváme pudink.

Kávové kroužky:
250 g hl. mouky, 80 g cukru moučka, 1/2 prášku do
pečiva, 100 g mletých oříšků, 1 lžička jemně mleté
zrnkové kávy, 130 g másla, 2 žloutky, 1 lžíce mléka. Ze
všech surovin vypracujeme těsto, necháme chvilku
odpočinout a pak tence vyválíme. Vykrajujeme kolečka,
do poloviny koleček menším kroužkem vykrojíme dírky.
Pečeme při 170-180 °C. Vychladlé kroužky slepíme
krémem
a
poléváme
čokoládovou
polevou.
Krém: 50 g másla, 100 g moučkového cukru, 1 žloutek,
1 lžička jemně mleté zrnkové kávy, 50 g mletých opražených oříšků. Máslo utřeme se
žloutkem a cukrem, do napěněného másla přidáváme po částech oříšky a mletou kávu.

Pařížské rohlíčky:
3 bílky a 120 g cukru krupice šleháme v páře. Pak opatrně
vmícháme 150 g ml. ořechů a 1 lžíci pol. mouky.
Sáčkem stříkáme na plech rohlíčky, pečeme při 110 °C.
Nastříkáme krém a máčíme do čokolády.
Krém: 3 žloutky šleháme nad parou se 100 g ml. cukru a 50 g
čokolády na vaření. Po vychladnutí vmícháme do 125 g másla,
můžeme přidat rum.

Rafaello:
Rozpustíme 250 g 100% tuku a necháme vychladit.
Vmícháme 1 Salko, 120 g sušeného mléka, 50-100 g ml.
cukru a 2 lžíce rumu nebo citr. šťávy.
Z těsta tvarujeme kuličky, doprostřed dáme oloupanou
mandli. Obalujeme v kokosu.
Rada: než budete tvarovat kuličky, tak těsto nechte
pořádně ztuhnout v lednici. Nebude se vám lepit na prsty.

VYNIKAJÍCÍ LIKÉR Z LEDOVÝCH KAŠTANŮ
250 ml šlehačky, 1 SALKO, 3 ledové kaštany, 4 kostičky hořké čokolády, ½ litru rumu.
Šlehačku vylijeme do hrnce a přidáme čokoládu a nalámané tyčinky ledových kaštanů.
Za stálého míchání povaříme. Poté sejmeme z plotny, necháme vychladnout a vlijeme
SALKO a nakonec rum. Řádně promícháme, aby bylo hladké a lijeme do lahví.
Z jedné dávky je litr likéru.
Je to výborné kvalitní pití, které je zase jiné, než-li známé domácí BAYLESy a vaječné
koňaky. Navíc bez pudingů, vajec a podobných "kazících se" přísad.

Foto z akcí
Stavění máje

Den matek

Den dětí

Kokašická pouť

Historické slavnosti na Krasíkově

Setkání s důchodci

Rozsvícení vánočního stromu a lampiónový průvod

Oprava spodní návsi v Kokašicích a parkoviště pod Krasíkovem

Poslední křtiny v kostele sv. Máří Magdalény na Krasíkově

Ovčí vrch a vesnička pod Krasíkovem - 50. léta

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÝCH SUROVIN BEZDRUŽICE 2017
Otevřeno bude tyto soboty:
JIŘÍ HÝSEK – ÚTERSKÁ ULICE – 349 53 BEZDRUŽICE
TEL.: 603 715 252 – 737 947 464
4. 11.
18. 11.
2. 12.
16. 12.
30. 12.

9:00 – 13:00 hod
9:00 – 13:00 hod
9:00 – 13:00 hod
9:00 – 13:00 hod
9:00 – 13:00 ho
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