ROČNÍK 2007

AKCE V ROCE 2007
V loňském roce byl
v obci
nainstalován
bezdrátový
neomezený
internet od firmy Losan.
Rychlost
512Kbit/sec
vyjde měsíčně na 300 Kč
bez DPH a rychlost
1.024Kbit/sec na 500 Kč
bez DPH.
Dále obec dokončila
opravu mostu z Hradce do
Nové Vísky. Tato akce
byla finančně náročná,
takže
nebylo
možné
financovat jiné projekty.
Hradecký
víkend
proběhl za nepříznivého
počasí, takže účast nebyla
velká. Termín letošního
Hradeckého víkendu ještě
není upřesněn.

OBYTNÁ ZÓNA
Letošní
rok
pravděpodobně
nebude
možné zahájit projekty
většího rozsahu, neboť
nejsou státem dokončeny
všechny formality pro
čerpání
dotací
z evropských
fondů.
Obec se chystá připravit
projekt
obytné
zóny
v nové Vísce, projektová
dokumentace by měla stát
1,5 mil.Kč. Kraj dal
příslib, že poskytne dotaci
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k projektovým
dokumentacím
o
nákladech od 1 mil.Kč,
což by obci pomohlo
uchovat
si
finanční
prostředky pro spoluúčast
na realizaci projektu.

PÁLENÍ ČARODEJNIC
Dne 30.4.2007 proběhne
od 17.00 hod.pálení
čarodějnic v autokempu
na Hradci spojené
s diskotékou od 20.00
hod.

BYTY
Obec nechala připravit
projektovou dokumentaci
bytů
pro
zřízení
v zámečku,
které
by
svépomocí provedli sami
zájemci,
ale
dokud
nebude
vybudován
v objektu rozvod vody,
elektriky a kanalizace
nelze jednotlivé byty
nabízet. Bohužel, zatím
nelze určit, kdy se záměr
podaří uskutečnit.

AKCE PRO DĚTI
Konání „Dětského
dne“ je stanoveno na
3.června od 13.00 do
17.00 hod. Letos
proběhne v Rokli u
zámečku.
„Mikulášská“
zatím
naplánovaná není.
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ODPADY
Letos
Ústecký
kraj
připravuje projekt na
zřízení sběrných dvorů
v obcích. Zatím je vše ve
fázi přípravy a čeká se na
vyhlášení
příslušných
dotačních programů. Naše
obec se také zapojila.
Pokud se podaří v obci
vytřídit
co
největší
množství odpadů, sníží se
náklady na jejich sběr a
obyvatelé
by
nebyli
placením
zatěžováni
poplatků.
KOSTEL
Na začátku roku 2007
byla podána žádost o
dotaci na obnovu kostela
sv.Vavřince v Želině u
krajského
úřadu.
Restaurátoři
obecnímu
úřadu
předali
zrestaurovanou
sochu
p.Marie, která je zatím
uschována, dokud nebude
zrestaurována
celá
kaplička v Rokli.
Ze střechy kostela již
zmizely všechny měděné
klempířské prvky, které
budou
nahrazeny
zinkovými.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Proběhne dne 28.4.2007
Želina
15.30 – 15.50
Kr.Dvoreček 16.00 – 16.15
Rokle
16.20 – 16.30
Hradec
16.35 – 16.55
N.Víska
17.00 – 17.15
Rozvodna
17.20 – 17.30
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zámeček před výměnou oken

most před rekonstrukcí

zámeček po výměně oken

most po rekonstrukci

Léčebné účinky mědi
Ve starověkém Řecku používali měď při ztrátě sluchu a při zapálení mandlí. Ve francii takto
léčí poruchy sluchu. Od roku 1958 se začaly používat měděné kulaté destičky u kožního
onemocnění. Aplikovala se měď v těch případech, kdy organismus v místě onemocnění
přitahuje kov – měď a drží tuto měděnou destičku. Když je toto místo vyléčeno, destička
sama odpadne. Léčení kovem pak neprovádíme, když se kov z místa sám odlepí. Kov
přikládáme nejdřív na jeden den, dva dny, nebo ráno nebo večer přiložíme přes noc a tak
léčíme do uzdravení. Přitom se řídíme tím, jestli se měď drží na kůži sama.
Přikládání mědi snižuje teplotu, bolest, zastavuje krvácení. Měď je silný bakteriocidní
prostředek, aktivuje vodní a minerální výměnu, zlepšuje spánek, uklidňuje centrální nervový
systém, aktivuje činnost inzulínu v krvi, zvyšuje funkci leukocytů. Měď se aplikuje při
otocích, zatvrdlinách prsních žláz, u fibromů dělohy, mastitidy. Dá se s ní léčit zánět ucha,
chronickou bronchitidu, bronchopneumonii, zápal-zánět močového měchýře, zápal plic, zánět
mandlí, zánět apendixu a jiné zánětlivé procesy v organismu, infekční artritidu, ledvinové
kameny a písek, cukrovku, kožní nemoci, zánět kořene nervu, úrazy různého druhu,
tromboflebitis, gastritis, nemoci cévního systému, poinfarktové stavy, nemoci žaludečního a
střevního traktu, žaludeční vředy, vředy dvanácterníku, kolitis.
(Pavel Váňa – Pavlův bylinkářský vševěd)
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