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' ..pnnaslmeamneoI lnormaclzura umes se oumce, .. ..INFORMACEZEZASTUPITELSTVA.zastupitelstvosenasvýchjednáníchzabývalo: .. .
~ ~ domemcp. 124- projektovoudokumentacína 11socíálnichbytu.Vsoucasnédobeje vypsáno!

; výberovérizeníarádibychomzacalistavetv cervnuletošnihoroku ;. ~ žádostídoProgramuobnovyvenkovanarekonstrukcikomunikace .. ~ žádostmiobcanuo zajištenídopravníchspojení,prodejemnebopronájmempozemku.rozpoctem.. narok2008 .
. ~ žádostmio fínancníprispevky.TJSokolKounice,Mysliveckésdružení,Rímskokatolickácírkev-.. dokonceníomítekv kostele .. ~ studiínavýstavburodinnýchdomuv lokalitesmeremnaCerníky .
~ ~ pronájmemhrište u hrbitovapro Sbordobrovolnýchhasicu .
= ~ "Vinicí 2" - 9 stavebníchparcel,mámegeometrícképlány,zastupitelstvoodsouhlasilo 1200,-Kc =. zam2a 20.000,-Kc príspevekna prípojky .
\1& ~ výstavbou multífunkcní haly- telocvicny, která bude stát u školy a bude sloužit jak škole tak i -. verejnosti .- .
~INFORMACEZ ÚRADU ... .
= CZECHPOINT.ÚradmestyseKounice vydáváod 1.1.2008takéoverenývýpis z evidenceRejstríku =. trestu i zplnomocnenéosobe. .. POPLATKYZA LIKVIDACIODPADUa psyje nutnézaplatit nejpozdejido 31.3.2008.Nastaréznámky -. budouPececkéslužbysvážetnaposledy2.4.2008111 .. .
= PRVNíletošníobcánekKounic je DAVIDZDRÁHAL,kterýse narodil5.1.2008.Davídkoviprejemehodne =. štestído životaajeho rodícum,abyz nehomeli radost. ;&- .. PROSBASTAROSTKY .
= ChtelabychVáspožádat,abystedosplaškovékanalizaceneházelito, cotamnepatri.Napr.ponožky, =. tkanickyodbot,navlhcenékapesnícky,detsképleny,hadrynanádobíi celépomerance- panTrnkaby \1&. Vámo tom mohlvyprávet.Totovšechnonicícerpadla,jejichž opravastojí velké peníze. \1&. Dekujívšem,kteríse chovají k obecnímumajetkujako k vlastnímu. .. Dálebych chtela"podekovat"tem, kteríznicili velikonocnívýzdobupred úradem,rozbili .. plutek,vyvrátili lavicku,prevrátili odpadkovékoše,hodili popelnicíod hospudkydo potoka, nasprejovali .
= zdi i okna rodinnýchdomu,telefonníbudkua rozbili okno i dvereu márnicena hrbitove. =
= V lonskémroce probehlyoslavy 750 let, kterése dle ohlasu vydarily a tak bych chtela podekovatvšem,=.kterípomohlis prípravouí realizacítechto oslav.jsou i požadavky,abychomoslavy za5 let zopakovali. .
......................................
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= Pri oslavách se nedostalo na všechny zájemce o prohlídku sladovny, a proto máme pro Vás další nabídku. =- P v v ' d d ' k I kt

.
k ,' -- Sladovna Kounice Ing. Karel Klusácek rerusem o av Ve e nc e energie -- Vás srdecne zve na -- DEN OTEVRENÝCH DVERÍ 1. streda 26.3.2008 od 8.30 do 10.30 -

= sobota 22.brezna 2008 od 9 do 12 hodin. 2. úterý 1.4.2008 od 8.00 do 11.00 =. Prohlídka sladovny spojená s ochutnávkou .í&.
.11. piva vyrobeného z Kounického sladu v l,?kalite od Kounické hospudky smerem .... k C.Brodu - až po križovatku u ulice Ke Skále- -. zatácka u Pušbauerových a dále od Jednoty.
- smeremkC.Brodu .. -
. voboutermínechsejednáodomyvpravoi ~
. vlevousilnicenaC.Brod .- .. -
= SBOR DOBROVOLNÝCH HASICi] KOUNICE =. porádádne 5.4.2008od 8.00hodinsberželeznéhošrotu. .. S težkými vecmi Vám hasici pomužou. .. -- .
~.'

V nedeli 6.dubna 2008 od 15:00 hodin v sále mestyse Kounice

* .. ODPOCTY Z ELEKTROMERU .* -*V týdnu od 7.dubna do 11. dubna 2008 budou pracovníci CEZu provádet odpocty .- z elektromeru v naší obci. Pokud máte elektromer umístený uvnitr nemovitosti a nebudete **~tomto termínu prítomni, umístete prosím stav elektromeru za okno nebo predejte na -*Urad mestyse Kounice. Dekujeme. -. v . **SVOZ NEBEZPECNEHO ODPADU *
= V sobotu 12.dubna 2008 probehne svoz nebezpecného odpadu na n~sledujících stanovištích: =- 8.00 až 8.30 u nákupního strediska, 8.40 až 9.00 u križovatky Vykán-Cerníky. Odpad je nutné **predat posádce nákladního auta osobne. .* -* ** ~~-~~~~~~~~~~~--~~._.~~

pozvánka

i
na vystoupení detského folklorního

i
souboru

Šátecek

"Jaro na vsi"



--------------------------------------- -
~ Centrum sociálních a zdravotních služeb Podebrady o.p.s. ~
; a Mestys Kounice porádají zájezd ;- do Divadla Na Kovárne v Podebradech na klasickou operu -- RUŽE Z ARGENTINY -- .. v provedení hercu Hudebního divadla Karlín -. -. vsobotu3.kvetnaod 15.00hodin.Cenapredstaveníje 100,-Kc.Odjezdautobusu od zastávky.
- ve13.30 hodin.Prihlásit se mužete u p. Bednarikové nebo na úradu mestyse Kounice. .. .. .. KALENDÁR KULTURNíCH A SPORTOVNíCH AKCí .. .. datum akce místo konání Poradatel .. -. 30.3.2008 Sokolské šibrinky- Telocvicná jednota.
- od 15.00hodin detskýmaškarní sokolovna SokolKounice .. karneval .. 19.4.2008 Sokolský Telocvicná jednota -. od 19.00 hodin spolecenský ples sokolovna Sokol Kounice .- --.
. 25.4.2008 Odberkrve sálobecníhodomu CCK .. od 8.00 hodin -. - .. 30.4.2008- "Carodejnice" staré hrište Sbor dobrovolných.
. od19.30hodin hasicuKouníce .. Konec dubna nebo -. zacátek kvetna (dle Jarní turistická Telocvicná jednota.- pocasí) nedele Sokol Kounice .. 1.5.2008 Cesko-polský cirkus hrište za uradem Cirkus ADONIS -. od 16.00 hodín ADONIS -. 17.5.2008 Rybárské závody rybník Cihelna Klub prátel Petrova.
- od 6.00hodin prodospelé cechu.. 29.5.2008 Pasování .
. predškolákuna Materskáškola MestysKounice -. školáky + program Materská škola .- Inkv Rvbárové .. 31.5.2008 .. od 7.00 hodin Rybárské závody rybník Cihelna Klub prátel Petrova -. pro deti cechu.

= 31.5.2008- POPOLES- Den detí les, staré hrište M~sty~ Kounice =. odpoledne-cas MS, ZS, SDH -. bude upresnen -. Kulturní program sál obecního domu Mestys Kounice .. 1.6.2008 pro seniorv .- Mistrovství CR .- 19.7.2008 veteránu v silnicním hrište TJ Sokol ŠSK ZŠ Kounice .. od 8.00 hodin behu v rámcí Mestys Kounice .
.Íi!> 29.rocní.ku TJ S?kol K<;?unice ,~:: lYIemorialuPetra SRPS pri ZS :
; Simka Kounice;
......................................



~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-.~. .~OZNÁMENí ..V Kounicichvznikne novásoukromámaterskáškolaPASTELKA,kterázahájiprovozv zárí2008. ..Bližši informacena úradumestyseKounice. ~- .~ .. NECOKZAMYŠLENí .. ~.V pondeliránojsem melav pošte tento e-mail,kterýprišel jako anonymnínaadresu ..ludek.formanek@kounice.eua mnebyl preposlánjednímobcanem,(kteréhonejmenuji) s prosbou ..o vyjádrení. .. ..n__-Original Message .
~ From: "mnohonasobny.vrah" <mnohonasobnv.vrah@seznam.cz> .. To: <Iudek.formanek@kounice.eu> .. Sent: Sunday, March 16,20083:27 AM ~
~ Subject:prijezdovákomunikacev obciKounice(hruzaa ostuda) .. .. Rád bych upozornil na komunikaci (polní cestu),která vede od .. ohrazeného-(stará zástavba) do nové zástav~y Vínice LOkolo této komunikace ~. mmj bydlí rodina Vernerových,Kopeckých,Cervinkových atd. a rád bych .. zduraznil tu prasecinu pro automobily,který musí tuto šílenou prašnou cestu .. zdolat.Pro obcany,kterí zrovna nemají na off-roady je prekonání této polní .. cesty s nízkými automobily horor,kde na ne ceká vyvrácený kanál (minimálne .. na vylomení kola) a dále vycnívající plynoví uzáver (minimálne na rozpáraný ~. podvozek) a o hlubokých výmolech ani nemluve.Docelaby me zajímalo,kdo bude .. zodpovídat za škodu vzniklou na majetku (automobilu).Toto má být príjezdová .. cesta pro nové obcany Vinice?Myslím,ženejsem jediný komu se to zrovna .. nezamlouvá Obec radeji investuje do príjezdové cesty (plochy) k .. hospode pred obecním úradem,kde si jen pár lidí chodí vylejt mozek,místo aby .. zpríjemnila a zbezpecnila cestu desítky rodinám z nových parcel.Docela bych .
. ~rál~anístarostceazastupitelstvuobcetudyprojíždetkaždýdendopráce .. IZ prace. .
= Komunikace je skutecne ve špatném stavu, o cemž zastupitelstvo již nekolikrát jednalo!. -problém je ale ve financování. ti"'<. V Kounicích totiž nemáme jenom obcany na Vinici, kde jsou komunikace i chodníky ze zámkové dlažby, .. ale i v dalších cástech obce žijí desítky rodin a mají také špatné komunikace a chodníky nemají vubec - .
! napr. ul. Klucovská a ulice kolem Plášilových dolu. V této lokalite obcané již léta cekají na rekonstrukci!
ti"'<komunikací,po kterýchješte musí choditpotme- dekujijim za to, žejsou tolerantní. ti"'<\í6. - \í6.::Do lokality na Vinici jsou dve dobré prijezdové komunikace a to od Cemík a druhá ulice Ke skále. ti"'<
ti"'<Komunikace, o kterou se jedná, je pouze spojovací.V letošním roce plánujeme zrekonstruovat .. komunikaci od Pušbaueru ke križovatce K sánkovacce. Nejde jen o komunikaci, ale musí se .. zrekonstruovat i dešt'ová kanalizace a verejné osvetlení, které bude nové i v ulici u Plášilu. .. Rešení problému se nevyhýbáme, ale obecní rozpocet je jenom jeden a to pro celé Kounice. .. Já bych si docela prála, abyste si príšel o tomto problému popovídat na zastupitelstvo nebo úrad, .. predstavil se jako obcan Kounic, protože žádného mnohonásobného vraha v Kounicích v evidenci .. obyvatel nemáme. Dekuji Vám M. Sochorová - starostka .. .
= I když je pocasí zimní, =. presto Vám prejeme hezké jaro .. a príjemné prožití velikonocních svátku .
= Úrad mestyseKounice =
...~.~ ~ ~-


