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INVESTIČNÍ PLÁNY
Jedna z bolestivých záležitostí je vodní nádrž v
SLOUPEK STAROSTY
Kunraticích,
na které se zub času a hlavně
povodeň z roku 2010 podepsala dost velkou
měrou. Jelikož nejsme schopní dosáhnout na
Vážení spoluobčané,
dotaci celkové rekonstrukce nádrže, pokusíme se
prostřednictvím tohoto článku bych vás rád
opravu rozdělit na dvě části. V první části bychom
informoval o sloupku starosty.
se soustředili na výtokovou část nádrže, která je ve
Zpravodaj píšu většinou sám. Domnívám se,
značně špatném stavu stejně jako koryto a
že není důvod, abych vyjadřoval své názory
následující komunikace. To by znamenalo snížení
ve zvláštním sloupku.
nákladů a poté co by vyšel nějaký dotační titul,
Cílené informace vám mohu sdělit
obec by měla určitou naději se finančně na opravě
prostřednictvím jednotlivých výtisků, nebo
podílet. To ale samozřejmě znamená oddálení
jiným způsobem. Rozhodl jsem se tento
opravy druhé části nádrže (opěrné zdi a samotné
sloupek zrušit. Nezbývá tedy, než se tímto
rekultivace vodní plochy).
způsobem důstojně rozloučit s touto
Otázka opravy obecních komunikací – musíme
dlouholetou ikonou hlavní strany v našem
čekat na finanční prostředky od kraje. Peníze se
zpravodaji.
budou rozdělovat až v prvním čtvrtletí roku 2016.
Pak počítáme s plnohodnotnou opravou
komunikací (představuji si zejména opravu
S přáním pěkných dní.
vodovodu a to hlavně v „Růžové ulici“, přípravu
na kanalizaci a povrch jako takový). Tento rok
Váš starosta Pavel Kryštůfek
nám nezbývá než použít nejlevnější variantu,
kterou je naše oblíbená broušenka. Tyto drobné
opravy se provedou i na dalších problematických
místech v naší obci.
Už jsme také proběhli potřebné úřední kolečko na to, abychom mohli pokračovat v opravě budoucího
obecního úřadu. Drobné projektové změny už prošly různými schvalovacími procesy tak, aby budova
splňovala účely veřejné budovy. V polovině června budeme mít vše papírově připravené, tak snad se
práce zase trochu pohnou. Pro vaší představu finančně nás toto úřední kolečko schvalování vyšlo na
cca 40 000 Kč.
…k zamyšlení
Cítím také jako dobré vás seznámit s úskalími, které různé kulturní akce přinášejí.
Konkrétně s akcemi na hřišti, je dobré vědět, že jsou zde lidé, kteří pomáhají, ale také ti, kteří škodí.
Na hřišti jsme opravili přívod vody, někdo už stihl nový ventil na vodu ukrást. Přívodní kabel, který
byl vedený z bývalého obchodu někdo vytrhl přímo s kotelny a asi deset metrů kabelu si odnesl.
Z obecního stanu někdo uřízl kotvící provazy a to je jen výčet zničených nebo ukradených věcí.

Asi by se někdo z této obce měl zamyslet a to hlavně sám nad sebou.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve čtvrtek 14.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
celoroční hospodaření obce, závěrečný účet a roční účetní závěrku včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
• zvolení členů jednotlivých výborů: - kontrolního: pp. Šafaříka Jiřího, Fidlerovou Danu
- finančního: pp. Božikovou Květu, Zemanovou Janu
- kulturního: pp. Švehlíkovou Lenku, Nechybovou L.
• vzdání se odměny za funkci zastupitele od 1.6.2015 a to jmenovitě: Svobodová Eva, Lacinová
Olga, Hlavnička Miroslav, Moudrý Jaroslav, Švehlík Jakub.
• zaměstnat pracovníka VPP a to Jiřího Schneidera ml. od 1.6.2015 do 31.5.2016.
• uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování právní pomoci s advokátkou paní Mgr. Martou
Hrubešovou.
•

ÚKLID OBCE
Dne 23.5.2015 proběhl úklid naší obce. Na akci jsem nepřipravoval žádný speciální program a to i
proto, že to byla vůbec první akce tohoto druhu u nás a sám jsem byl zvědavý kolik dobrovolníků se
dostaví. Nakonec účast překonala mé očekávání. Jsem rád, že jsou zde lidé, kteří chtějí ve svém
volném čase pomáhat i když víme, že mnoho z nás má svých pracovních povinností až dost.
Nakonec jsme zvládli natřít autobusové zastávky v Kunraticích, zasadit pár kytiček do květináčů u
zastávek a projít postranní uličky s pytli v ruce a posbírat pár odpadků. Pod mezičkou v zelené uličce
se vybudovalo místo na lavičku k malému odpočinku.
Pro mě samotného je to další zkušenost do budoucna, jak dál připravovat další podobnou akci. Rád
bych úklid obce opakoval někdy na sklonku léta, kde bychom se mohli soustředit na určité místo.

Děkuji Všem, kteří se této akce zúčastnili a přiložili ruku k dílu.

Dne 31.5.2015 se konal Dětský den na hřišti v Kunraticích za kulturní výbor děkuji Všem, kteří se
podíleli na přípravě pěkného programu. Děti si pěkně zasoutěžily a odnesly si zaslouženou odměnu za
předvedené výkony.

********************************
V měsíci červnu oslaví své jmeniny:

Iveta, Stanislava, Antonie, Milan, Květa, Pavla, Zdeňka,
Jan, Ivan, Ladislav, Lubomír, Petr a Pavel a Šárka.
Životní jubileum oslaví:

Pícha Stanislav
Marcin Vlastimil
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

***** ***************************

Společnost TONDACH Česká republika s.r.o.,
jako výrobce pravé pálené střešní tašky, si nám dovoluje oznámit, že vybrali naši obec do akce:
„TONDACH – první střecha v obci“.
Naši spoluobčané mají v rámci této akce možnost získat mimořádnou slevu, a to ve výši
45% na nákup základní pálené tašky TONDACH pro svůj nový dům či rekonstrukci střechy.
Tímto nás společnost TONDACH požádala o pomoc při propagaci této jedinečné akce.
Více informací o akci získáte na www.tondach.cz/prvnistrecha.
V případě, že byste této nabídky chtěli využít, kontaktujte prosím vedoucího prodeje pana
Karla Svobodu, e-mail: svoboda@tondach.cz.

Akce trvá od 1.6. 2015 do 31.8. 2015.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Ve středu 17. června od 16.00 hod. před budovou obecního úřadu
proběhne
očkování psů proti vzteklině.
Nezapomeňte očkovací průkaz.

Již čtvrtým rokem se koná
Markvartická nota!
Albiss Jazz, Burizon, Dr.Jane, Dixi DC, Pepek
námořník
UDG, Call Tracy, Rány z pádu, 2X a dost, Maniac,
Kelwin, Variola
Vstup 80,- Kč

Zubní pohotovost v Děčíně
Ordinační hodiny: 8:00 - 11:00 hod.
6. – 7. 6. 2015
13. – 14. 6. 2015
20. – 21. 6. 2015
27. – 28. 6. 2015

MUDr. Bolfíková
Renata
MUDr. Křemen
Adolf
MUDr. Hladík Pavel
MUDr. Vojtěch
Vladimír

Varšavská 1863/7
Děčín VI

737 501 440

Teplická 270
Jílové

412 550 343

Weberova 1537/7 Děčín
VI
28. října 110
Děčín I

412 539 298
412 151 056

EVROPA JE V PASTI: NEUMÍ ŘEŠIT PROBLÉM UPRCHLÍKŮ
Evropa, a zcela oprávněně, je zaskočena vlnou uprchlíků, která se na ní valí z Afriky a Asie. Reaguje
podrážděně a politici a instituce navrhují řešení, která žádnými skutečnými řešeními nejsou.
Z dlouhodobého hlediska se situace v otázkách migrace naopak zhoršuje a komplikuje. Má to dnes i
politické, ekonomické a sociální dopady na prakticky všechny země Evropy. Roste kvůli tomu také
nesnášenlivost i extremismus na nejrůznějších úrovních.
Že evropský kontinent po desetiletí potřebuje při svém ekonomickém rozvoji pracovní síly, které mu
náš demografický vývoj není schopen zajistit, je známá věc, kterou nemá smysl rozebírat. Jenže není
migrace jako migrace. To už víme a známe pozitivní i negativní důsledky různých imigračních vln.
Jeden příklad: Zmarem zmítaná některá předměstí francouzských měst s většinově muslimským
obyvatelstvem ze severní Afriky. Není totiž pravdou, že třeba i záslužné přijetí lidí z různých
totalitních a válečných zemí, nebude mít v budoucnosti žádné dopady na politiku a sociální systémy
zemí Evropské unie. Není pravdou, že všichni přistěhovalci se v druhé či třetí generaci (jsou to tedy
už naši evropští spoluobčané) přizpůsobili zvykům a tradicím v Evropě. Naopak. Celé skupiny těchto
lidí jdou tvrdě proti normám západní kultury a euroatlantické civilizace. Příkladem jsou radikální
muslimové, kterých jsou jen v západní Evropě desítky tisíc a jejich počet (což je při vzývaném
multikulturalismu paradoxní) se neustále zvyšuje. V tomto směru se část imigračních vln zcela
vymkla kontrole. Musíme si to přiznat a poučit se z toho. Slyší to ale někdo?
Určité napětí, zejména ve Velké Británii i v dalších státech, dokonce způsobuje i smluvně podepsaný
volný pohyb osob v rámci Evropské unie. Ne všichni Angličané, Skotové či Walesané jsou nadšení z
velkého množství Rumunů, Bulharů či Poláků ve své vlasti. A má to opět zásadní dopad na britskou
politiku, není to tak sladké a bezproblémové, jak se to může zdát při pohledu od nás.
Zásadní problémy jsou tyto:
Mnoho států Evropské unie potřebuje novou pracovní sílu a tu může čerpat právě z imigrantů. Jenže
aby to mohlo fungovat, musí příchozí respektovat také zvyky, tradice, normy a zákony hostitelské
země. Jenže to často nedělají, dokonce jdou přímo proti nim. Ano v různosti lze hledat i zdroje
inspirace, ale různost nemůže destruovat evropské politické a sociální systémy. A jak se ukazuje,
civilizačně a kulturně jsou si vzdálené i mnohé členské země samotné Evropské unie, nejenom
uprchlíci z nitra Afriky či rozvrácených částí Blízkého východu. Nemluvě o stále se zvětšujících
rozdílech v pohledu na víru, protože část muslimů je po celém světě jednoznačně na válečné stezce.
Na válečné stezce proti Západu, proti naší civilizaci. Z tohoto pohledu je téměř jedno, zda nám Brusel
přidělí 500 či 1000 uprchlíků. Zvládneme jich lehce i víc. Jenže chtějí ti lidé skutečně k nám? Nejsme
jen přestupní stanice do bohatšího Německa? Jsou ochotni respektovat naše tradice? Učit se pořádně
nový jazyk? Podstoupit rekvalifikaci na práci, která jim může být nabídnuta? Někdo jistě ano, další
rozhodně ne. Rozlišit to nedokážeme a neumíme. Hádáme z kávové sedliny. Takže diskuse o kvótách
Evropské unie je v podstatě bezpředmětná, protože důležitější je to, aby každý příchozí přesně věděl,
proč a kam se stěhuje, co ho čeká, co mu můžeme nabídnout, ale co současně odmítáme a
nepřijímáme. Pokud souhlasíš, přijeď. Pokud dohody porušíš, budeš se muset vrátit domů. Nebo snad
už ani na to nemáme právo?Plochá diskuse se ale dnes vede pouze o číslech, neboť se hasí požár,
který je velký. Jenže za rohem v souvislosti s migrací doutnají další velké konflikty.
Zdroj internet
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