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SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
sluníčko už se snaží a tak se těšíme na jaro.
Máme před sebou mnoho úkolů na zlepšení
našeho okolí, zejména na údržbě komunikací,
deštěvých struh podél cest, rozvoz palivového
dřeva a mnoho dalších úkolů. Odborná firma
provede skácení dvou rizikových stromů a
prořezání větví, které zasahují do elektrického
vedení a do průjezdného profilu.
Každého z vás určitě čeká spousta práce na
zahrádce, kolem domu, drobné opravy po zimě
apod. Trávník a záhony je vhodné nyní,
posypat mletým vápencem, který se spolu s
tajícími zbytky sněhu vsákne a půdě prospěje.
Sazeničky paprik a rajčat už se vám jistě
zelenají za oknem a tak přeji všem drobným
zahradníkům hodně pěstitelských úspěchů.
Vaše starostka
Květa Božiková

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Důrazně upozorňuji všechny občany,
aby si řádně zajistili své psy a
zabránili jejich volnému pobíhání.
Pes musí být zabezpečen na vlastním,
kvalitně oploceném pozemku, případně
v uzavřené voliéře nebo uvázán.
V poslední době se množí stížnosti na
volně pobíhající psy, kteří již zadávili
slepice, prokousali se do králíkárny a
ohrožují
občany
na
veřejném
prostranství. A rozhodně to nejsou jen
psi "ze dvojky". Můžete stokrát říkat, že
váš pes je hodný a nekouše. Psovi do
hlavy nevidíte a nikdy nevíte jak se
zachová, jak bude reagovat na
kolemjdoucí, když je bez dozoru svého
pána. Slepici či králíka oželíme, ale co
když pokouše dítě !!!

ÚKLID OBCE PO ZIMĚ
Nadcházející jaro přináší spoustu práce. Je potřeba pravidelně čistit kanály, aby voda z tajícího
sněhu a deště odtékala a nevytvářela na silnici velké louže. Až sleze sníh, bude potřeba posbírat též
odpadky z příkopů podél komunikací a zkontrolovat, zda se v lesích neobjevily černé skládky
odpadu. Musíme zamést z komunikací posypový materiál a uložit jej pro příští zimu. Čeká nás
přiblížení palivového dřeva ke komunikaci, pořezání a rozvoz zájemcům z řad občanů. K tomu
bude každá silná ruka dobrá a proto jsem ráda za příležitost, která se nám naskytla.
Zprostředkovatelská firma "Republikové centrum vzdělávání" nám pomohla se žádostí o dotaci z
peněz EU na nově vytvořené pracovní místo dělníka na údržbu obce. S platností od 1. března přijala
obec nového pracovníka - Pavla Barčáka z Kunratic, který byl, jako dlouhodobě nezaměstnaný,
zařazen do programu "Práce bez překážek". Hrubá mzda včetně odvodů na sociální a zdravotní
pojištění nově přijatého dělníka bude po dobu 12-ti měsíců plně dotována z prostředků Evropského
sociálního fondu. Obec tak získá další pracovní sílu a to zcela zdarma. Udržitelnost tohoto místa je
minimálně 6 měsíců, abychom splnili podmínky dotačního projektu. Pokud by byl s panem
Barčákem ukončen pracovní poměr dříve, dodá nám agentura jiného uchazeče, zařazeného do
projektu.

PALIVOVÉ DŘEVO
I nadále trvá nabídka na odprodej
palivového dřeva.
Rozvážet začneme hned, jakmile to
dovolí počasí.
Cena včetně dopravy je 850 Kč za
prostorový metr

.
Ve čtvrtek 7.března 7 -14 hod. v
Kunraticích

NEPŮJDE
ELKTRICKÝ PROUD
ČEZ bude prořezávat stromy.

PŘIPOMÍNKA - POPLATKY
Připomínáme, že k 31.březnu jsou splatné poplatky za psa, předplatné Zpravodaje a 1. splátka
poplatku za odpad. Poplatek za odpad činí 500 Kč/osobu (rekreační objekt), poplatek za psa 80 Kč
(důchodci 50 Kč, každý další pes 100 Kč), předplatné Zpravodaje 36 Kč/rok, nájem pozemku dle
nájemní smlouvy, zimní údržba soukromých pozemků 550 Kč/hod.

KULTURNÍ KOMISE VÁS ZVE:
– na oslavu Mezinárodního dne žen, pořádanou v sobotu 9. března od 19 hod. v pohostinství
"U Pavla" v Kunraticích. Příjemné posezení při "babském klábosení" a občerstvení, které
si sami napečete a vzájemně ochutnáte.
– na Dětský maškarní karneval, pořádaný v sobotu 30. března od 15 hod. na velkém sále v
pohostinství "U Pavla" v Kunraticích. Každá maska bude odměněna.

KUNRATICE JIŽ NEMAJÍ POSILOVNU
V objektu hasičské zbrojnice byla posilovna, kterou měl v pronájmu pan Imrich Vörös.
Z kunratických občanů ji nikdo nevyužíval, ale jezdili sem „siláci“ z České Kamenice a širokého
okolí. Roční nájem 6 000 Kč nestačil na pokrytí nákladů spojených s el. energií a drobnými
opravami. Navíc byl neustále problém s udržováním pořádku v posilovně a okolí, s vybíráním
poplatků a hlášením závad. Proto zastupitelstvo rozhodlo zvýšit nájemné na 20 000 Kč ročně, na
což uživatelé posilovny nepřistoupili a zřídili si posilovnu v Č. Kamenici. Zrcadla a posilovací
nářadí si pan Vörös a spol. odkoupil za zůstatkovou hodnotu. Uvolněný prostor využije obec jako
zázemí pro své dělníky, kde si mohou usušit pracovní boty a rukavice a uskladnit materiál, který
nesmí zmrznout (už nebudeme musít mít barvy, ředidla, mazání na stromky apod. uloženy v
kuchyňce na obecním úřadu).

********************************
V měsíci březnu oslaví své jmeniny:

Miroslav, Tomáš, Gabriela, Františka, Růžena, Elena,
Vlastimil, Josef, Radek, Leona, Marián, Emanuel.
Životní jubileum oslaví:

Šmirkl Josef
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DĚČÍN VÁS ZVE:
5. 3.

17:00

Hranice v nás a kolem
nás

6. 3.

14:00

7. 3.

17:00

Maminka čte (nejen)
svým dětem
Mont Blanc 2012

9. 3.

9:00

Jarní papírové
vystřihování

12. 3.

17:00

Nepál

14. 3.

14:00

14. 3.

17:00

Čteme z oblíbených
knih
aneb Děti čtou dětem
Vzala jsem si faráře na
vozíku, vzal jsem si
Romku

17. 3.

15:00

O ošklivém káčátku

19. 3.

18:30

Přijďte snít při tónech
andante

21. 3.

17:00

Španělsko a
Portugalsko

23. 3.

9:00

Obrázkový Quilling z
papírových proužků

28. 3.

9:00

Velikonoční prázdniny
s tvořením a
překvapením
Chodba 3. patro – výstava Jiří Hovorka/Nepál (do konce března).

Jak si vytyčit hranice a jak
si je udržet
i v kontaktu s okolím.
Přednáší Zlata Koštejnová.
Čte Andrea Mlatečková. Do
15:00.
Reportáž z nejvyšší hory
Evropy, přednáší Ondřej
Smíšek.
Pořádá ZOO Děčín.
Přijďte si udělat hezký
obrázek do okna, veselé
zápichy nebo ozdobné
kolíčky…
Pro rodiče s dětmi. Do
11:00. Cena: 30,-. Vede
Andrea Beranová.
Cestovatelská přednáška.
Přednáší Jiří Hovorka.
Do 15:00.

Beseda s manželi Natašou
a Danielem Hottmarovými
v rámci pořadu
Křeslo pro hosta. Pořádá
CASD Děčín.
Klasická pohádka na
motivy
H. CH. Andersena.
Loutkové představení pro
nejmenší diváky.
Hraje Divadlo KAKÁ Praha.
Vstup 30,-.
Večer reprodukované
vážné hudby -(Bach,
Albinoni, Mozart,
Rossini,....) Průvodní slovo
Jan Bučina.
Pěšky do Santiaga de
Compostela a dále až na
konec světa. Přednáší Petr
Zámiš. Pořádá CHKO.
Přijďte si vyrobit obrázek,
přáníčko
nebo dárkovou tašku
technikou lepených
spirálek… Pro rodiče s
dětmi. Vede Andrea
Beranová. Cena: 30,-. Do
11:00.
S sebou 20,- Kč (na
tvoření). Do 11:00.

Pel-mel

rad, informací a zábavy
Citát: George Washington

„Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé
rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.“
Životní moudra:
Když si nepřiznáš chybu, uděláš další.
Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům.
Nevyčítej životu co ti nedal. Uč se oceňovat, co ti dal.

Příspěvek pro ponaučení od našeho čtenáře

Zemské magnetické pole je příliš
slabé na to, aby drželo hřebíky
nebo pánve u země.

Ryby jsou mnohem lepší v
dobývání kyslíku z vody, než
jsme my v dobývání kyslíku ze
vzduchu.

Většinu prachu, který utíráte
prachovkou, tvoří buňky
pokožky.

Mezi lety 1850 a 1975 zmizelo
nebo bylo opuštěno asi 200
plavidel mezi New Englandem a
Evropou. Zatím ale nikdo
nepřišel s tím, že by se severní
Atlantik měl nazvat Ďábelským
obdélníkem.

Rozzlobený paúhoř je schopen
vytvořit napětí až 500 voltů při
intenzitě proudu 1 ampér, což
stačí i k omráčení člověka nebo
ke krátkému rozsvícení místnosti
plné žárovek.
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