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ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Únor 2014 - ročník XIX. - číslo 2

SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
Únor bílý, pole sílí. Při pohledu z okna mám
dojem, že letos pole moc silná nebudou, ale
abych pravdu řekla, moc mi to nevadí. Já se
těším na jaro a zemědělci v našem kraji
většinou kulturní plodiny stejně nepěstují.
Nedostatek vláhy jistě vynahradí jarní deště i
když v posledních letech se na počasí nedá
vůbec spolehnout. Ať bude tak nebo tak, stejně
se dozvíme, že bude úroda malá, proto
musíme většinu potravin dovézt ze zahraničí a
proto se musí vše zdražit. Stále stejná písnička
jak z obyčejných lidí vytřískat co nejvíce
peněz.
Máme novou vládu a tak jsem zvědavá, jestli
se konečně něco změní k lepšímu. Uvidíme !
Zatím se budeme starat o své drobné problémy.
Školní děti budou mít jarní prázdniny, tak je
vyvezte někam na hory za sněhem nebo
alespoň na výlet.
Příjemné těšení na jaro přeje

FINANČNÍ
HOSPODAŘENÍ
V LOŇSKÉM ROCE

Obec v roce 2013 hospodařila dle schváleného,
upraveného, vyrovnaného rozpočtu v celkové
výši 6 093 000 Kč. Příjmy činily 6 055 365 Kč,
tj 99,38% rozpočtovaných. Výdaje dosáhly výše
6 069 770 Kč, což je 99,62% předpokládaných.
Na účtu nám k 31.12.2013 zbylo 42 072 Kč.
Inventurou bylo zjištěno, že obec vlastní
majetek v hodnotě 60 574 327 Kč. Nemáme
žádné dluhy.
Největší příjmy plynuly z vybraných daní celkem 2 958 000 Kč. Na hospodaření v lesích
jsme vynaložili o 252 tis. více než jsme utržili
za prodané dřevo, ale protože prodej probíhal až
v závěru roku, přijdou platby až v l. čtvrtletí
2014. Vodní hospodářství bylo "v plusu" 60 800
Kč, ale na kanalizaci doplácíme 101 tis. Kč. Na
odpadové hospodářství jsme vynaložili
471 290 Kč, ale příjmy z poplatků činily jen
207 831 Kč, takže na likvidaci odpadu obec
doplatila
263 459 Kč. Velkou výdajovou
Vaše starostka Květa Božiková
položkou jsou náklady na elektrickou energii 233 tis.Kč a "z vlastní kapsy" vynaložila obec
na opravy a údržbu místních komunikací 822 566 Kč. Za úklid a údržbu obce jsme zaplatili 410 tis.
Kč a administrativní správa obce stála 842 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že jsme do loňského roku
vstupovali s neuhrazenými závazky roku 2012 ve výši téměř půl milionu, tak jsme se se situací
dobře vyrovnali a věřím, že nám v letošním roce zbude více peněz na investování a velké opravy.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo obce Kunratice na svém zasedání dne 23.1.2014 projednalo a schválilo:
– zprávu o činnosti obce (rezignaci na funkci člena ZO pana I. Vöröse, čištění vodní nádrže ve
Studeném, zamítnutí dotace na opravu vodní nádrže v Kunraticích, probíhající těžbu a prodej
dřeva v obecních lesích, opravu veřejného rozhlasu, a inventarizaci majetku, pohledávek a
závazků obce)
– majetkoprávní vyrovnání (směnu a prodej pozemků) s Povodím Ohře s.p. a Ústeckým krajem v
důsledku úprav hranice břehů potoka po povodňových opravách
– vyrovnaný rozpočet na rok 2014 ve výši 4 045 700 Kč

Využívání obecního vozidla pro soukromé účely
Donesla se ke mne zpráva, že se někteří občané pozastavují nad tím, že pracovník obce využívá
"obecní žábu" k soukromým účelům. Ráda bych to uvedla na pravou míru. Pokud má pracovní
cestu do Kamenice pro benzin nebo do železářství, tak se zastaví pro pečivo. Nevidím v tom
problém. Určitě si nejezdí jen tak na nákup obecním vozidlem. Na druhou stranu, a to mnozí nevidí
nebo nechtějí vidět, pan Rališ používá své soukromé auto pro účely obce - úklid u kontejnerů a
autobusových zastávek v Lipnici a Studeném, převážení drtiče větví, odvoz železného šrotu
vybraného z kontejnerů apod. - bez nároku na finanční náhradu a to v případě, že jsou silnice
špatně sjízdné ("žába" má jen tři kola a letní pneumatiky). Pan Rališ mi nikdy neodmítl práci
přesčas, když bylo potřeba, dokonce i v době vlastní dovolené opravoval prasklý vodovod. Ráda mu
proto vyjdu vstříc a umožním drobný nákup v pracovní době v rámci služební cesty.
= K.B. =

NECHCEME BÝT RUKOJMÍMI ČEZU
Asi všem nám jdou na nervy časté výpadky elektrického proudu, ale jak se bránit?
Mám informaci, že ČEZ jedná o výstavbě nového vedení vysokého napětí do Šluknovského
výběžku. Existuje několik variant, kudy by nadzemní zařízení mělo vést a jedním z nich je trasa
přes CHKO Lužické hory v okolí Svoru a Cvikova. Tomu se ovšem jak Správa CHKO, tak dotčené
obce brání. Protože se o věci bude jednat v nejbližších dnech, spojila jsem se se starostou obce
Okrouhlá (člen Svazku obcí Novoborska a zástupce pro jednání v této záležitosti s ČEZem) a
požádala jej dopisem o spolupráci, aby navrhl ČEZu jinou variantu trasy (jednu z mnoha) a to
stávající přes naše území. Proč kácet lesy a budovat nové sloupy na nové trase, když tady už koridor
existuje, jen by se kapacitně zvýšil a hlavně generálně opravil, aby nedocházelo k výpadkům při
každém větším větru.
Uvidíme, jak se k tomu ČEZ postaví. Až budu mít nějaké informace, určitě je zveřejním.

POPLATKY NA ROK 2014
Hned počátkem měsíce ledna přišli zodpovědní občané a rekreanti uhradit poplatky pro rok 2014.
Všem ostatním připomínáme, že splatnost poplatků za psa, nájem pozemků a polovina poplatku za
odpad je do 31. března 2014.
poplatek za likvidaci odpadu
500 Kč/trvale bydlící osobu (rekreační objekt)
poplatek za psa
80 Kč (důchodci 50 Kč)
poplatek za každého dalšího psa
100 Kč
roční předplatné za Zpravodaj
36 Kč
nájem pozemku
dle smlouvy o nájmu
Druhou zálohu na vodné bude vybírat pověřená pracovnice v dubnu a vyúčtování bude v srpnu.

********************************
V měsíci únoru oslaví své jmeniny:

Jarmila, Jiřina, Veronika, Oldřich,
Lenka, Petr, Matěj
Životní jubilemu oslaví:

Petzák Jindřich
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

PLESOVÁ SEZÓNA ZAČALA
Ples přátel sportu
Začátek: 15.02.2014 - 20:00
Vážení občané,
srdečně vás touto cestou zveme na ples "PŘÁTEL" sportu, pořádané
občanským sdružením No Fame sport.
Lístky si můžete zakoupit v baru ve sportovní hale nebo zarezervovat na tel.
603 178 724
Fotbalový ples 2014
Začátek: 22.02.2014 - 20:00
Ve spolupráci s Domem kultury Vás srdečně zveme na FOTBALOVÝ PLES 2014
V sobotu 22. února 2014 od 20:00 hodin v Domě kultury Česká Kamenice.
Hraje kapela: FAJN

Městská knihovna Děčín Vám nabízí
Jó, náš Jonáš…
Kategorie: pohádka
Kdy: 16. 2. 2014 v 15.00 – 16.00
Jó, náš Jonáš… loutková pohádka na motivy Miloše Macourka pro děti od 4 let. Hraje studio
Damúza Praha.
Sádrová škraboška
Kategorie: výtvarná dílna
Kdy: 22. 2. 2014 v 9.30 – 11.30
Cena: 30,-/materiál
Pro rodiče s dětmi. Cena 30,-/materiál. Rezervace na beranova@dcknihovna.cz, 777 980 966.
Prapra…
Kategorie: Pohádka
Kdy: 23. 2. 2014 v 15.00 – 16.00
Prapra… loutková pohádka pro děti a jejich rodiče. Hraje divadlo Toy Machine Praha + výtvarná
dílna: výroba pralidí, mamutů, dinosaurů…
Jarní prázdniny v knihovně
Kdy: 24. 2. 2014 – 28. 2. 2014
Jarní prázdniny v knihovně. Každý den od 9 do 12 h program pro děti (čtení, soutěže, malování…)

KINO SNĚŽNÍK VÁS ZVE NA
Lego příběh 3D (Animovaný/Komedie/Rodinný)
Kdy: pátek 7.2. 2014 od 17.30 hod
sobota 8.2. 2014 od 16.00 hod
Vstupné: 130 Kč
Krásno (Krimi/Komedie)
Kdy: pátek 7.2. 2014 od 20.00 hod
neděle 9.2. 2014 od 20.00 hod
Vstupné: 110 Kč
Vejška (Komedi/12+)
Kdy: neděle 9.2. 2014 od 15.30 hod
Vstupné: 120 Kč

Pel-mel

rad, informací a zábavy
VTIP NA MĚSÍC ÚNOR
Učitel před písemkou: "Doufám, že nikoho neuvidím opisovat."
Z prostřední řady se ozve: "Také doufáme."
RÉBUS NEJEN PRO DĚTI
Nemám žádné sourozence a zrovna se dívám na fotografii. Otec toho muže na fotografii je syn
mého otce. Kdo je na fotografii ?
(Řešení: Můj syn.)

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.

SLUNCE
Slunce je staré přibližně 4,6 miliard let, což je řadí mezi hvězdy středního věku. Bude svítit ještě asi
5 až 7 miliard let. Teplota na povrchu Slunce činí asi 5800 K, proto je lidé vnímají jako žluté (i když
maximum jeho vyzařování je v zelené části viditelného spektra). Průměr Slunce je zhruba
1 400 000 km, což činí asi 109 průměrů Země. Jeho objem je tedy asi 1,3 milionkrát větší než
objem Země. Hustota Slunce činí průměrně 1400 kg m−3. Slunce se otáčí jinou rychlostí u pólů a
na rovníku. Na rovníku se otočí jednou za 25 dní, na pólu za 36 dní. Slunce je hvězda nejbližší k
Zemi, jejíž povrch zásobuje teplem a světlem. Světlo dosáhne povrchu Země za 8 minut a 19
sekund.Vzdálenost mezi Zemí a Sluncem se pohybuje v rozmezí 147 097 000 km (perihélium) až
do 152 099 000 km (afélium). Energie slunečního záření pohání téměř všechny procesy, které na
Zemi probíhají. Je na ní závislé podnebí , změny počasí i teploty , významně se podílí na přílivu a
odlivu. Pomáhá udržet na zemském povrchu vodu v kapalném skupenství, je klíčovým faktorem pro
fotosyntézu rostlin a umožňuje živočichům vidět. Zemská atmosféra propouští jen část spektra
slunečního záření - všechny složky viditelného spektra, část ultrafialového, infračerveného a
radiového záření. Ultrafialové záření podněcuje tvorbu vitaminu D vznikajícího v lidské kůži. Při
dlouhodobějším působení ale může způsobovat i nepříznivé efekty v podobě mutací a vzniků
nádorových onemocnění či slepoty. Slunce bylo ve starověku v mnoha kulturách uctíváno jako
božstvo. V antickém Řecku byl bohem Slunce Helios, který cestoval každý den po obloze ve svém
zlatém voze. Ve starověkém Římě se nazýval Sol a ve starověkém Egyptě pak Ré, Ra či Amon.
V astrologii je Slunce symbolem vitality a zdraví. Většina kultur považovala Slunce za symbol
života a znovuzrození, což bylo spojeno s jeho pravidelným objevováním se na obloze každé ráno.
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