Čeliv, Kokašice, Lomy

Vážení občané,
letošní rok uběhl nějak velmi rychle a my jsme nestačili ani vydat jarní Kokašický zpravodaj,
za to se moc omlouváme.
V lednu jsme podali na Plzeňském kraji žádost o dotaci na opravu povrchu místní
komunikace v Lomech. K dotaci bylo zapotřebí zajistit souhlasy všech vlastníků, kterých se oprava
týká. Toto jsme zajišťovali v jarních měsících. Dotace byla obci nakonec schválena ve výši
500.000,- Kč. Celková cena za opravu povrchu místní komunikace v Lomech, dle projektové
dokumentace, činí 1.714.300,70 Kč. Během této opravy mohou ale vzniknout vícepráce a konečná
cena může být vyšší. V současné době se čeká, až firma, která zakázku vyhrála ve výběrovém
řízení, začne s pracemi. V souvislosti s touto opravou jsme také požádali správu silnic o opravu
silnice vedoucí přes Lomy. Ta nám vyšla vstříc a silnice se již opravuje a to už od odbočky do
Lomů, přes obec až ke kapličce.
V průběhu jarních a letních měsíců jsme průběžně opravovali povrchy polních cest a
místních komunikací v Lomech, Čelivi a Kokašicích. Také bylo opraveno parkoviště pod hradem,
cesta za stodolou k Ovčímu vrchu a bylo vybudováno parkoviště u bytovek. K opravám byl využit
materiál z frézovaného asfaltu, který jsme dostali za uskladnění. Tyto opravy vyšly na 250.000,- Kč
a prováděla firma Zemní práce Kučera.
V rámci komplexní pozemkové úpravy v Kokašicích jsme museli nechat vypracovat pasporty
na rybníky v Kokašicích.
Vzhledem k potížím s topením na obecním úřadě měla obec v úmyslu instalovat tepelné
čerpadlo. Ale protože vznikly problémy s jeho umístěním, obec od tohoto úmyslu odstoupila a
nakonec zakoupila nový automatický kotel na tuhá paliva, který byl na jaře instalován.
Dne 25.května začal platit zákon o ochraně osobních údajů (GDPR). V rámci příprav na
tento zákon byla Obec nucena vypracovat analýzu, zpracovat různé směrnice, vybrat pověřence a
zajistit proškolení zaměstnanců a zastupitelů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi náročné věci,
o kterých ještě nebylo pevně stanoveno jak mají být, uzavřela obec smlouvu s firmou Galileo
Corporation, s.r.o. Chomutov, která se tímto zabývá a tato firma nám vše zajistila a zpracovala.
V měsíci květnu proběhla na obci kontrola hospodaření obce Kokašice za rok 2017. Kontrola
byla bez závad.
Během roku obec také projednávala žádosti o koupi obecních pozemků. Jednalo se
pozemky, které občané užívají nebo je mají zaplocené, ale přitom jsou obecní (jedná se o část
zahrad, předzahrádky apod.). Znovu upozorňuji, že je nutné tyto pozemky vypořádat.
Od ledna se obec zabývala projednáváním běžné administrativy a to hlavně ke GDPR. Obec
byla také informována VaK Kralovy Vary a.s. o stavbě nového vodojemu u Popeláka pro
zásobování vodou na Bezdružicku. Tato událost se bude týkat hlavně osady Čeliv, po dokončení
bude tato osada napojena na centrální systém vody. Návrh vodného a stočného na rok 2019 je
stejný jako v letošním roce. Také probíhaly kulturní akce jako Maškarní rej, stavění máje, Den
matek, Den dětí, pouť a Historické slavnosti na Krasíkově. Na podzim nás čekají Slavnosti jablek a
volby do Zastupitelstva obce, které se konají 5.10. – 6.10.2018. V Kokašicích byla podána pouze
jedna kandidátka.
Závěrem vám přeji pohodu a pěkné dny.
Václav Panoš
starosta obc

OZNÁMENÍ
Dne 18.7.2018 od 17,00 hodin proběhlo veřejné zasedání
Zastupitelstva Obce Kokašice.
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Program jednání
Ověřovatele zápisu, návrhovou komisi zapisovatele
Pronájem pozemků v k.ú. Kokašice

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

kontrolu usnesení č. 42
informace p. starosty ohledně smlouvy na poplatek za produkci hudebních děl s fa OSA
informace p. starosty ohledně upřesnění hranic pozemků – silnice v k.ú. Kokašice
informace p. starosty ohledně podání trestního oznámení o krádeži závaží od nůžkového stanu
na Policii ČR

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
1. Poskytnutí finančního daru firmě Lunaparky Ludmila Schmiedová, Karlovy Vary

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

Vyvěšeno dne: 19.7.2018

Sejmuto dne:

OZNÁMENÍ
Dne 22.8.2018 od 17,00 hodin proběhlo veřejné zasedání
Zastupitelstva Obce Kokašice.

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Program jednání
Ověřovatele zápisu, návrhovou komisi zapisovatele
Rozpočtové opatření č. 6/2018
Směrnici č. 3/2018 – provozní řád výpočetní techniky
Vnitřní předpis č. 1/2018 – pracovní řád

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

kontrolu usnesení č. 43
informace p. starosty ohledně průběhu komplexní pozemkové úpravy v Kokašicích
informace p. starosty ohledně pasportů rybníků v Kokašicích
informace p. starosty ohledně podzimního mobilního sběru
informace p. starosty ohledně fotosoutěže pořádanou MKL

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

Vyvěšeno dne: 23.8.2018

Sejmuto dne:

Přehled jednotlivých akcí za volební období 2014 -2018
Rok 2014 –

Během roku byl zadán k vypracování projekt na výstavbu chodníku v Kokašicích.
Také započala přestavba vodárny na klubovnu a byla zahájena komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kokašice. Na jaře byl proveden ozdravný ořez stromů a
výsadba 2 nových stromů v parku na návsi v Kokašicích. V rámci dotace z Programu
rozvoje venkova proběhla oprava kostela sv. Máří Magdalény na Krasíkově, kdy byla
zasklena okna, opraven vstup do hrobky, nově se položila podlaha v lodi a presbytáři
a byly zhotoveny nové vstupní dveře a mříže. Celkové náklady činily 658.183,- Kč,
z toho 473.238,- Kč byla dotace a 184.945,- Kč (13% podíl + DPH) hradila obec. Také se
zakoupila multikára za 150.000,- Kč. V říjnu byl schválen Územní plán Obce Kokašice a
Strategický plán rozvoje obce. Obec také získala bezúplatným převodem z Pozemkového
fondu do svého majetku cesty v Lomech a v Kokašicích.

Rok 2015 –

V tomto roce byla dokončena přestavba vodárny na obecní klubovnu a 5. května
proběhlo slavnostní otevření. Celkové náklady na přestavbu činily
1.109.363,- Kč a vybavení klubovny stálo 92.000,- Kč. Dokonce roku
pak proběhly terénní úpravy kolem klubovny, bylo instalováno oplocení a veřejné osvětlení. Během roku byla vybudována nová elektrická přípojka na horní návsi v Kokašicích za 35.560,- Kč a byly
zakoupeny pozemky od St. statku Jeneč za 15.000,- Kč. I v tomto
roce se pracovalo na projektu chodníku v Kokašicích.

Rok 2016 -

V roce proběhla oprava povrchu místní komunikace v Kokašicích. Celkové náklady
na opravu činily 244.000,- Kč.

Na jaře obec provedla pokácení starých ovocných
stromů v aleji na Ovčí vrch. Na podzim pak byla provedena
výsadba nových ovocných stromů, které poskytl Plzeňský kraj v rámci projektu „Tisíc stromků pro Plzeňský
kraj“. Celkové náklady byly 10.890,- Kč.

Ve spolupráci s Mikroregionem Konstantinolázeňsko obec pořídila mulčovač
za 178.900,- Kč, z toho obec zaplatila 101.062,- Kč a dotace přes MKL byla 77.838,- Kč.
V zimě pak obec přikoupila radlici na mulčovač za 12.800,- Kč na zimní údržbu.

V roce 2016 roce byl také vybudován chodník v Kokašicích. Na tuto akci byla obci
poskytnuta dotace z Plzeňského kraje. Celkové náklady byly 826.000,- Kč, z toho 426.000,- Kč
zaplatila obec a 400.000,- Kč činila dotace. Pozemek pod chodníkem pak byl převeden na obec
bezúplatným převodem z Plzeňského kraje.

Rok 2017 -

V tomto roce obce získala od Plzeňského kraje dotaci ve výši 44.331,- Kč na
Lesní hospodářský plán a dotaci ve výši 76.788,- Kč na obnovu lesů. Obec zakoupila
od místní čerpací stanice pozemky za účelem zřízení přístupu k obecní klubovně v Kokašicích
za cenu 205.086,- Kč a prodala pozemky v Kokašicích a Lomech cenu 200.840,- Kč. Dále
zakoupila nové vchodové dveře na obecní úřad v ceně 55.882,- Kč.

V létě proběhla revitalizace dolní návsi v Kokašicích,
kde byly opraveny místní komunikace a vjezdy k obytným
domům, vybudováno malé parkoviště a opravena příjezdová
cesta k obecní klubovně. Celkové náklady činily 647.769,- Kč.

Obec také získala z Ministerstva kultury dotaci ve výši
169.000,-Kč na opravu pilíře kostela sv. Máří Magdalény na hradě
Krasíkově. Celkové náklady na opravu byly 225.734,- Kč

Na podzim proběhly opravy místní komunikace za stodolou
a cesty na Ovčí vrch a parkoviště pod hradem Krasíkov. Celkové
náklady byly 19.360,- Kč

Rok 2018 -

V tomto roce obec opravila většinu místních komunikací, převážně v Lomech,
Kokašicích a částečně v Čelivi. Opravy vyšly na 246.256,- Kč. Také proběhne oprava
povrchu místní komunikace v Lomech, kdy náklady by měly činit 1.714.300,- Kč,
z toho 500.000,- Kč je dotace poskytnutá Plzeňským krajem. Na jaře proběhl
ozdravný ořez stromů v Lomech, Kokašicích a na hřbitově v Čelivi. Obec také
zakoupila nový automatický kotel za cenu 128.390,- Kč.

Obec během volebního období prováděla údržbu veřejné zeleně a veřejného prostranství,
běžné opravy veřejného osvětlení, čištění studny v Lomech a Kokašicích apod.. Pořádala a
spolupodílela se na různých akcích pro občany.

UPOZORNĚNÍ NA NOVÝ SYSTÉM SVOZU
Na poslední členské schůzi SOČ Černošín byla schválena nová pravidla pro mobilní sběr.
Ty spočívají v tom, že se bude dodržovat v uvedeném rozsahu časový harmonogram mobilního
sběru.
Pokud bude na některém ze stanovišť velká hromada odpadu, kterou nebudeme schopni
v určeném časovém rozsahu zlikvidovat, naloží se do určených shromažďovacích prostředků pouze
to, co se stihne. Zbytek odpadu zůstane na místě a bude likvidován jako černá skládka v nebližším
možném termínu dle volných kapacit provozovatele.

PROTO VÁS PROSÍME, ODPAD VOZTE AŽ NA DANOU HODINU A
VHOĎTE HO ROVNOU DO KONTEJNERU, ABYCHOM SE VŠICHNI
VYVAROVALI SANKCÍM ZA ČERNOU SKLÁDKU.

RECEPTY
Houbová krémová polévka
Suroviny
200 - 300 g hub
1 mrkev
1 cibule
2 - 3 brambory
200 g taveného sýra
100 ml smetany na vaření
petrželová nať
sůl a koření

Do hrnce dáme vařit 2 litry vody. Než se voda začne vařit, oloupeme si brambory a
nakrájíme je na menší kousky. Brambory vhodíme do vařící vody, přidáme sůl a povaříme 10 minut.
Oloupeme si cibuli a mrkev. Cibuli nadrobno nakrájíme a mrkev nastrouháme na hrubším struhadle.
Houby omyjeme a nakrájíme na menší plátky. Na pánvi na troše oleje orestujeme cibuli, mrkev a
houby (cca 3 - 4 minuty), potom vše přemístíme do hrnce k bramborům a vaříme 7 – 10 minut.
Nakonec přidáme do polévky tavený sýr, petrželovou nať a smetanu. Osolíme a okořeníme dle chuti
a necháme povařit.

Tvarohové mini šátečky

Suroviny
250 g tvaroh (jemný hrudkovitý)
250 g máslo
300 g polohrubá mouka
1/2 balíčku kypřícího prášku do pečiva (6g)
Švestková povidla na plnění
moučkový cukr
vanilkový cukr

V misce smícháme tvaroh, změklé máslo a mouku s kypřícím práškem. Těsto přendáme na
pomoučený vál a rozdělíme na dvě půlky. Každou půlku rozválíme (cca 2 - 3 mm) a vykrajujeme
kolečka o průměru 5 cm (mohou být i větší). Na každé kolečko dáme půl lžičky švestkových povidel,
kolečko přehneme a kraje přitlačíme vidličkou. Naplněné šátečky poklademe na plech vyložený
pečícím papírem a pečeme do světle růžova na 200°c asi 12 minut. Šátečky nepečte moc dlouho,
nemají být upečeny do hněda. Po upečení je necháme trochu zchladnout a ještě teplé je obalujeme
v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem.
Poznámka: Těsto je bez vajíčka a cukru, šátečky jsou sladké díky bohatému pocukrování.

Dětský maškarní

Stavění máje

Den matek

Den dětí

Pouť

Historické slavnosti na Krasíkově
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