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ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Leden 2014 - ročník XIX. - číslo 1

SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
tak jsme zase o rok starší. Vánoční svátky
byly letos "netradiční". Počasí bylo v průběhu
svátků téměř jarní, ale poslední adventní
víkend zima vycenila zuby v podobě ledovky a
na štědrý den dokonce mírná vichřice
způsobila pád stromu na vedení vysokého
napětí a tím výpadek elektrické energie v části
regionu českokamenicka. A tak jsme zažili
štědrý večer při svíčkách jako za starých časů.
Pokud výpadek trvá chvilku, je to romantické,
ale když to trvá déle, tak je to v dnešní
přetechnizované době velký problém. Většina
domů má problém s ústředním topením,
vařením, internetem a samozřejmě bez
televize, což v době svátků a vysílání pohádek
těžce nesly nejen děti. Bohužel, takový
problém nemohu nijak ovlivnit ani urychlit
nápravu, všichni jsme rukojmím ČEZu.
Doufejme, že podobná překvapení nebudou
často.
Čeká nás super volební rok - na jaře volby do
Evropského parlamentu, na podzim do Senátu
a komunální volby. Nově zvoleným členům
zastupitelstva obce chci předat obec
nezadluženou
a připravenou k dalším
investicím a rozvoji. Proto se budeme snažit
vytvořit nějakou finanční rezervu a připravit
podklady k žádostem o dotace na jednotlivé
investiční akce.
Přeji Vám šťasné vykročení do nového roku.

Mnoho štěstí, lásky a
pracovních
i soukromých úspěchů v
novém roce všem
spoluobčanům
přeje Zastupitelstvo obce Kunratice

-------------------ZÁPIS DO PRVNÍHO
ROČNÍKU
ZŠ T.G. Masaryka a gymnázia v České
Kamenici
proběhne v dolní budově školy dne
18. ledna 2014 od 8.00 do 12.00 hod.
Náhradní termín zápisu bude
5. února 2014 od 14.00 do 16.00 hod.
Řízením zápisu je pověřena zástupkyně ředitele
Mgr. Zdeňka Kybalová ( tel.: 412 584 231)

-------------------Čištění vodní nádrže ve
Studeném

Před koncem roku došlo k odtěžení a odvozu
bahna a usazenin z vodní nádrže ve Studeném.
Byla to plánovaná akce, ohlášená a povolená
Správou CHKO Labské pískovce. Museli jsme
také zajistit od odborné firmy odběr a rozbor
vzorků, protože usazeniny jsou nebezpečným
odpadem a pak vyjednat uložení v souladu se
Vaše starostka Květa Božiková
zákonem. Dříve než jsme vůbec hrábli do bláta,
zaplatili jsme téměř 20 tis. Kč, dále pak za
bagrování, dopravu a uložení uhradíme dalších
cca 80 tis. Kč. Ještě řešíme případnou opravu horní části hráze a pak dojde k opětovnému napuštění,
aby na jaře měli vodní živočichové prostor k životu a rozmnožování.

Stavební práce ve Studeném
Dostalo se ke mne několik dotazů - co se staví na okraji studenovršské svážnice?
Lesy České republiky s.p., jako vlastník vodního toku, zadali, na základě stavebního povolení,
stavební firmě výstavbu „Štěrkové přehrážky na Studeném potoce“ v rámci protipovodňových
opatření. Akce spočívá v prohloubení a rozšíření koryta a vybudování hráze těsně před vtokem do
obce. Stavba má zachytit hrubé naplaveniny, klády a větve přinesené velkou vodou z lesa tak, aby v
obci neucpávaly koryto potoka a neporušily mosty a břehové zdi. Aby přehrážka fungovala správně,
měly by ji Lesy ČR každé dva roky, případně po každé větší vodě, vyčistit od naplavenin. Celá
stavba je zcela v režii Lesů ČR, obec se na akci nijak nepodílí. Stavba by měla být, s ohledem na
počasí, hotova do konce března 2014, tedy ještě před zahájením rekreační sezóny. Do té doby
prosíme trvale bydlící občany o trpělivost a opatrnost při pohybu na úzké přístupové komunikaci,
kde se budete často setkávat s těžkou stavební technikou.

PLÁNY DO ROKU 2014
Ještě koncem listopadu 2013 jsme podali žádost o dotaci na opravu hráze, bezpečnostního přelivu a
výtoku z víceúčelové vodní nádrže v Kunraticích. Předpokládané náklady na celou akci (včetně
výstavby kamenné zdi na návodní straně hráze) se vyšplhaly na 4 700 000 Kč. Žádost o dotaci nám
Agentura ochrany přírody zamítla z důvodu vysokých nákladů v poměru k malé rozloze vodní
nádrže. Nezbývá nám nic jiného, než ustoupit od nákladné výstavby kamenné zdi, soustředit se jen
na bezpečnostní přeliv, armaturní šachtu a výtok, nechat přepracovat projektovou dokumentaci,
požádat o nové stavební povolení a znovu podat žádost o dotaci.
V roce 2014 chceme určitě, podle finančních možností, pokračovat v opravách místních
komunikací. Velkou výdajovou položkou ( 211 tis. Kč) bude dokončení Územního plánu obce.
Neustále rostou náklady na likvidaci komunálního odpadu, předpoklad pro letošní rok je 520 tis.
Kč, z toho je kryto jen 200 tis. Kč z vybraných poplatků od občanů. V loňském roce se, jak už jsme
informovali, snížily náklady na vodní hospodářství. Nemuseli jsme od SčVaKu kupovat žádnou
vodu, náš zdroj nám bohatě stačil i v době delšího sucha a protože jsme se odpojením starého
litinového vedení zbavili zbytečných ztrát, spotřeba pitné vody klesla o jednu třetinu. Tady tedy
ušetříme a také se mírně zvedají příjmy z daní přeposílané finančním úřadem. Zatím máme v
rozpočtu rezervu na investice ve výši 555 tis. Kč. Uvidíme, jak se bude naše finanční situace vyvíjet
a kolik budeme schopni investovat.
Ve vývěsce obecního úřadu a na webových stránkách je zveřejněn návrh rozpočtu pro rok 2014,
který je sestaven jako vyrovnaný ve výši 3 802 300 Kč. Rozpočet bude projednáván a schvalován
na zasedání ZO koncem ledna 2014.

TĚŽBA A PRODEJ DŘEVA
Na přelomu roku i počátkem nového roku probíhá těžba dřeva v obecních lesích. Máme uzavřenu
smlouvu s německou firmou na odkoupení kulatiny a palivové dřevo rozvážíme buď přímo
zájemcům nebo jej skládkujeme u hasičárny k dalšímu prodeji. Předpokládáme, že bychom v
letošním roce měli vynaložit na péči o les cca 200 tis. Kč, které by měla pokrýt tržba za prodané
dřevo a snad by mohlo ještě něco zbýt.
Palivové dřevo si můžete odkoupit za cenu 850 Kč/pm.

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

Ilona, Zdeněk, Milena a Zora
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Projekt Občanského sdružení pod Studencem - „Panoramatická
prezentace mikroregionu Českokamenicko – III. fáze byl k 31. 12.
2013 ukončen.
Na základě získané dotace od města Česká Kamenice a ve spolupráci s Národním parkem
České Švýcarsko jsme pro Vás připravili další panoramatické fotografie pozoruhodných míst v
Českém Švýcarsku. Jedná se již o III. fázi.
Děkujeme, za finanční podporu městskému úřadu Česká Kamenice, děkujeme za laskavou podporu
a spolupráci vedení Správy Národního parku České Švýcarsko a dále děkujeme tvůrci snímků panu
Hrdličkovi http://virtualpanorama.cz/ i členům Občanského sdružení pod Studencem - paní Haně
Michálkové, Zdenkovi Kábovi a hlavně Bc. Tomáši Horynovi. To oni jsou z České Kamenice a
vybírali
místa,
která
jsou
prezentována
návštěvníkům
webové
stránky
www.virtualniceskokamenicko.cz
Podívejte se, jak je u nás krásně.
Jitka Tůmová
předseda výkonné rady
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POD STUDENCEM

Tříkrálová sbírka, za doprovodu pana Miroslava Hlavničky, pořádaná Oblastní
charitou Česká Kamenice proběhne v Kunraticích v pondělí 6.1. 2014.

Maškarní rej CDM Česká Kamenice
V sobotu 11. ledna od 15:00 hodin pořádá Centrum dětí a mládeže v
Domu kultury tradiční maškarní rej s tancem a soutěžemi.
Téma pro tento rok "Na naší zahrádce" - nejnápaditější masky
budou odměněny.
Vstupné 30 Kč.
Více informací o akcích CDM na www.cdmck.cz.

Program Městské knihovny Děčín
Výstava 3. p.: Obři mezi starými a památnými stromy ČR. Ve spolupráci se Správou CHKO Labské
pískovce.
6.1. 2014 Tříkrálový lampionový průvod - sraz na lávce před knihovnou v 18 h.
13.1. 2014 v 17 h Školní zralost a zahájení školní docházky: jak připravit dítě na úspěšný nástup do
školy. Podmínky zralosti a zápisu do školy. Kde hledat pomoc? Přednáší Mgr. Eva Křížová,
speciální pedagožka.
22. 1. 2014 od 13 – 15 h Po stopách děčínských pověstí. Host: autor pověstí Radek Fridrich +
ilustrátorka Jitka Šobrová.
26. 1. 2014 od 15 h „O červené Karkulce“ – loutkové představení pro děti od 3 let. Hraje Divadlo
jednoho Edy + Dagmar Urbánková: „Chlebová Lhota“ – autorské čtení z pozoruhodné knihy
uhnětené z různých druhů pečiva + chlebová výtvarná dílna. Vstupné 30,-/dítě, doprovod zdarma.
30. 1. 2014 od 13 – 15 h S vysvědčením do knihovny: vezmi si svou oblíbenou knihu, budeme si
číst…
Pel-mel

rad, informací a zábavy
VTIP NA MĚSÍC LEDEN
Přeje pan Novák sousedovi: "Tak šťastný a veselý Nový rok!" - "Co blbnete, vždyť už je únor!" "A sakra, to zase bude doma facek - přetáhl jsem Silvestra ještě více než vloni!"
RÉBUS NEJEN PRO DĚTI
Kterým směrem pojede autobus ?
(Řešení: Vlevo, protože dveře jsou na pravé straně, aby cestující nevystupovali
do silnice, ale na chodník.)

V letošním roce jsme pro poučení a pobídku k dalšímu bádání pootevřeli

OKÉNKO DO VESMÍRU
Dozvíte se něco málo o životodárném Slunci, o ostatních planetách naší sluneční soustavy a také
pár zajímavostí o průzkumu nekonečného vesmíru. Snad někoho toto téma zaujme a možná polapí
tak, že se o problematiku bude hlouběji zajímat.
Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází
naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet, přes 150
měsíců planet (především u Jupitera, Saturnu, Uranu a Neptuna) a další menší tělesa jako planetky,
komety, meteoroidy, apod. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem
Slunce, které je ve společném ohnisku oběžných elips. Měsíce obíhají kolem planet také po
eliptických drahách.
Sluneční soustava je součástí Galaxie nepřesně nazývané Mléčná dráha.
Planety jsou v pořadí od Slunce Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn,Uran a Neptun.
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