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SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
s počátkem nového roku přeji všem občanům
a rekreantům hlavně zdraví, mnoho štěstí,
lásky a také hodně úspěchů v soukromém i
pracovním životě.
Ekonomická ani politická situace ve státě
není vůbec růžová, ale doufejme, že už jsme se
dotkli dna a nyní již budeme jen stoupat.
Třináctka v letošním letopočtu sice není
mnohými považována za šťastné číslo, jiní ji
za šťastnou mají. Nezáleží na žádném čísle !
Rozhodovat musí každý sám za sebe a za své
rozhodnutí také nést zodpovědnost. To platí
pro obyčejného človíčka a mělo by to stejně
platit i pro ty, kdo rozhodují za nás za všechny.
Vysokou politiku jen velmi těžko ovlivníme.
K tomu nám slouží svobodné volby, ale ty
většinou jen zamíchají balíčkem karet se stále
stejnými jmény. Výsledkem jsou buď úsporná
opatření na obyčejných lidech nebo
populistické zvýšení důchodů a sociálních
dávek na úkor zadlužení příštích generací. Na
své platy a náhrady si politici sáhnout nedají.
A když už se na někoho provalí opravdu
nepřehlédnutelný průšvih, tak ho kamarádi
"uklidí z očí" do nějaké trafiky v podobě
správní rady polostátního podniku, poradce
náměstka apod. Tak si vyberte !
V naší malé vsi si budeme řešit své malé velké problémy v rámci své pravomoci a svých
(zejména finančních) možností. Budeme dál
pokračovat v práci pro zlepšení života našich
občanů, rekreantů a návštěvníků. A budeme
čekat, že v blízké budoucnosti se dočkáme
zlepšení v oblasti politiky i ekonomie.
Šťastné vykročení do nového roku Vám přeje
Vaše starostka Květa Božiková.

JAK JSME HOSPODAŘILI V
LOŇSKÉM ROCE ?
Z upraveného rozpočtu v celkové výši 6 668 000 Kč
jsme podstatnou část, přes tři milióny, vydali na
obnovu posledních tří mostů zničených povodní. V
lesním hospodářství příjmy pokryly náklady. Na
vodohospodářskou činnost jsme doplatili 275 tis. Kč
a na odpadové hospodářství 363 tis. Kč. Elektrická
energie nás stála 252 tis. Kč. Přes půl miliónu nás
stojí údržba veřejných prostranství a 779 tis. Kč
jsou náklady na správu obce. Na kulturu a sport
jsme věnovali 58 575 Kč. Příspěvek na školy a
školky nás přišel na 220 tis. Kč, za výkon agendy
přestupků, za hřbitov a hasiče jsme Č. Kamenici
uhradili 25 tis. Kč, na pojištění a členské příspěvky
jsme vydali necelých 18 tis. Kč.
Výdaje na obnovu majetku po povodni nás hluboce
zasáhly v roce 2011 a táhly se i celým rokem 2012.
Žili jsme, jak se říká "z ruky do huby", ale přežili
jsme bez zadlužení. Protože ke konci roku máme na
účtě téměř nulu a nikde žádnou rezervu, musíme dál
šetřit, ale už můžeme uvažovat o drobných
investicích. Asi o 240 tis. korun by se nám měly
zvýšit příjmy z výnosů daní přerozdělovaných
finančním úřadem. K lepším výsledkům by mělo
dojít ve vodním hospodářství, kdy jsme zvýšili cenu
vodného a odstranili závady na vodovodu. Na
odpady bychom také měli doplácet méňe, protože
byl zvýšen poplatek od občanů. Náklady na správu
obce se příliš snížit nedají, protože mzdové náklady
jsou dány zákonem dle tabulky a ostatní výdaje už
více stlačit nelze. Pro úsporu elektrické energie by
bylo potřeba na veřejné osvětlení nainstalovat nová
osvětlovací tělesa s LEDlampami. S touto investicí
budeme počítat pro nejbližší období a budeme
hledat nějaký dotační titul, který by alespoň
polovinu nákladů pokryl. Stejně tak budeme hledat
další dotace pro opravu komunikací, výstavbu
nového vodního zdroje "Pod mezičkou" a pro další
etapu kanalizace.
Snad se nám už konečně povede lépe.

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola T.G. Masaryka Česká Kamenice bude provádět zápis dětí narozených v období od
1.9.2006 do 31.8.2007 do prvního a přípravného ročníku dne 19. ledna 2013 od 8.00 do 12.00 hod.
v dolní budově školy, Komenského ul. č.p. 360.
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče).
Náhradní termín zápisu je 6. února 2013 od 14.00 do 16.00 hod.
Bližší informace získáte u zástupkyně ředitele Mgr. Zdeňky Kybalové na tel: 412 584 231.
--------------------------------------------------------------------VOLBA prezidenta se bude konat:
případné druhé kolo
11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hod.
25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hod.
12. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hod.
26. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hod.
Volební místnost je v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunraticích čp. 108.
Hlasovací lístky pro I. kolo dostane každý volič do schránky nejpozději do 8.ledna. Pro případné II.
kolo volby obdrží hlasovací lístky volič ve volební místnosti.
K prokázání totožnosti s sebou přineste PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ !!!
--------------------------------------------------------------------Od ledna letošního roku bude osobou pověřenou výběrem poplatku za vodné a stočné paní
Celina Krejzová z Kunratic čp. 50.
První zálohy na vodné a stočné bude vybírat na přelomu ledna a února, druhou zálohu na přelomu
dubna a května a v srpnu pak provede odečet z vodoměru a výpočet poplatku.
Připomínáme, že se poplatek za vodné s platností od srpna 2012 zvýšil na 23 Kč/m3.
---------------------------------------------------------------------

JAKÝ BUDE ROK 2013 PODLE NUMEROLOGIE
Roku 2013 bude vládnout číslo 6, které podpoří hlavně vaše vztahy a rodinné vazby. Vše, co se v
roce 2012 pokazilo, můžete v tomto roce napravit. Osoby, které se rozešly, se k sobě mohou vrátit a
začít znovu a úplně jinak. Není-li návrat z nějakého důvodu možný, vstoupí vám do cesty nová
láska, jedná se totiž o rok nových začátků. V roce pod vibrací čísla 6 lidé často uzavírají sňatky a
rodí se jim děti, posilují zkrátka své rodinné vazby. Počítejte s tím, že se rozvine vaše sociální cítění
a budete častěji žádáni, abyste pomáhali řešit problémy svých příbuzných či známých, možná se
začnete zajímat i o charitu.Vaším hlavním úkolem v tomto roce bude dosáhnout harmonie. V roce
2013 se držte hlavně dvou jistot, a sice práce a domova.
V zaměstnání by mohlo dojít k pro vás příjemným změnám, mohli byste si hodně polepšit. Můžete
být ale také postaveni před složitou volbu, nic totiž není jenom černé nebo bílé. Jinak se po
pracovní stránce bude jednat o velmi bohatý rok plný tvůrčí činnosti, hodně by se mělo dařit
uměleckým profesím. Také vaše finanční záležitosti se budou vyvíjet, může se objevit slušná výhra
nebo zvýšení platu či jiný zisk. Vaše investice budou směřovat hlavně do zvelebování vašeho
domova.

********************************
V měsíci lednu oslaví své jmeniny:

Ilona, Zdeněk, Milena a Zora
Životní jubileum oslaví:

Tomišková Marie
Božiková Květa
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

BITVU POD STUDENCEM SI MŮŽETE
PŘIPOMENOUT NA DVD
Občanské sdružení pod Studencem uspořádalo v červenci rekonstrukci bitvy, která se odehrála v
rámci projektu "Dozvuky bitvy u Kolína v roce 1757 v severních Čechách". Nyní byl záznam z
bitvy s doprovodným komentářem
vydán na DVD.
"Pro natočení celého dokumentu jsme
vybrali osvědčenou firmu, se kterou
jsem měl osobní zkušenosti při
přípravách DVD o mikroregionu
Českokamenicko a o České Kamenici.
Výsledek obou byl nad očekávání
všech, proto jsme sázeli na jistotu," říká
místopředseda občanského sdružení
Tomáš Horyna a dodává: "Pečlivý
výběr jsme věnovali i osobám, které
namluvili komentář. Hledali jsme mezi
profesionály a tak v české verzi uslyšíte
známý hlas herce Martina Stránského a
v té německé komentátora a redaktora
Christiana Rühmkorfa."
Slavnostní křest proběhl v neděli 16.
prosince v České Kamenici za
doprovodu kytarového tria Guitar Arte
Trio a DVD je k dispozici od pondělí na
obvyklých místech, jako jsou infocentra
v České Kamenici a okolí. Zajímavostí
je, že valná část disků bude věnována
školám v Ústeckém kraji a v německém
příhraničí pro zpestření výuky dějepisu.
"Věříme, že to bude pro žáky a studenty
oživení klasického stylu výuky.
Mluvený komentář shrnuje mimo jiné i
sedmiletou válku jako takovou, není to tedy
jen o bojích v okolí České Kamenice."
uvádí předsedkyně sdružení Jitka Tůmová.
DVD by nevzniklo, kdyby se na jeho
vydání finančně nepodíleli dárci. "Těch
menších bylo více. Patřili mezi ně soukromé
osoby, město Česká Kamenice, Fond Pavly
a Pavla Redlichových při Ústecké
komunitní nadaci, která také administrovala
dotační prostředky v rámci programu
"Čtení pomáhá". To byla nejvýznamnější
finanční částka, která podpořila celý projekt
a i natočení dokumentu. Bez jejich podpory a pomoci bychom neměli dostatek peněz", podotýká
paní Tůmová.
Tisková zpráva OSpS

Pel-mel
rad, informací a zábavy
Citát: Menandros

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem.
Motta:
Čím se liší překážka a příležitost? - Našim postojem.
Každá příležitost má v sobě překážku a každá překážka znamená příležitost.

I v té největší temnotě budu vždy kráčet ve světle.

Příspěvek pro ponaučení od našeho čtenáře

Řada běžných předmětů
vyrobených ze zakřiveného skla
funguje jako slabé lupy. Zlatá rybka
v kulatém akváriu se zdá být
větší,než kdybyste ji měli v
normálním akváriu hranatém.

Většina síly, která nadnáší
letadlo, má překvapivě původ ve
vzduchu, který obtéká křídlo po
horní straně, nikoliv zespodu.

Až do poloviny 19. století se
většina papíru na světě vyráběla
z látkových hadrů a nikoliv ze
stromů.
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