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ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Březen 2014 - ročník XIX. - číslo 3

SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
máme nádherné předjaří. Letošní zima
nepotěšila děti ani lyžaře. Naopak se radovali
řidiči a silničáři. Obec ušetřila za zimní údržbu
a suché počasí nám umožňuje již nyní
zametání posypového materiálu a čištění
příkopů.
Sluníčko jistě vytáhne i vás na zahrady k
vyhrabávání trávy, úklidu zbytků po loňské
úrodě, stříhání stromů, úklidu kolem domů a k
dalším jarním pracem. K likvidaci větví vám
nabízíme zapůjčení obecního štěpkovače.
Naštěpkovaný materiál můžete využít k
mulčování záhonů nebo do kompostu. Stejně
tak vyhrabané zbytky můžete kompostovat, ale
pokud se je rozhodnete pálit, mějte ohled na
sousedy.
Ať vás sluníčko nabíjí energií a chutí do života
vám přeje

Kontejner na velkoobjemový odpad
bude přistaven
v Kunraticích od pátku 14.3. do
pondělí 17.3.
v Lipnici
od pátku 21.3. do
pondělí 24.3.
ve Studeném od pátku 28.3. do
pondělí 31.3.
Do kontejneru NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ
ODPAD.
Tento bude svážen později, o termínu budete
informováni.

PLÁNUJEME
INVESTICE

Do konce volebního období nám zbývá sedm
měsíců. Jak jsme již v minulém Zpravodaji
informovali, konečně jsme se zbavili všech
starých závazků a do letošního roku jsme
Vaše starostka Květa Božiková
vstupovali bez dluhů. Všechny volné finanční
prostředky bychom rádi v tomto období
investovali do rozvoje obce a to zejména do
přestavby bývalého obchodu, menších oprav místních komunikací a jednáme o rekonstrukci
veřejného rozhlasu.
Na investiční záměr do objektu bývalého obchodu máme zpracovánu projektovou dokumentaci a
již od roku 2009 stavební povolení. Rekonstrukce bude spočívat ve stavebních úpravách přízemních
prostor, opravě terasy, v nástavbě prvního patra se sedlovou střechou a z bývalé zásobovací rampy
vznikne schodišťová chodba. S tím samozřejmě souvisí i rozšíření elektroinstalace, vodoinstalace a
ústředního topení. V nově vybudovaném patře vzniknou prostory pro kancelář obecního úřadu,
zasedací místnost, knihovnu, archív a hygienické zázemí. Přízemí bude sloužit veřejnosti jako herna
a tělocvična, dílna s kuchyňkou pro rukodělné aktivity a veřejný internet. V těchto dnech jsme
zadali výběrové řízení na dodavatelskou firmu. V dubnu bychom měli požádat o dotaci a pokud to
dobře dopadne, v druhém pololetí můžeme začít budovat. Budova současného úřadu se pak může
nabídnout k prodeji a výtěžek použít pro další investice.
Z vlastních prostředků zatím dokončíme úpravu opěrné zdi u komunikace na Lipnici, vyspravíme
největší díry na komunikacích ve Studeném a částečně i v Kunraticích. Problém je v tzv. Růžové
ulici v Kunraticích. Vím, že by potřebovala nový povrch, jenže v silnici je vodovodní řad, který
není uložen do písku a proto jej občas prorazí kámen. Oprava si pak vyžádá rozkopání povrchu.
(Pokračování na 2.straně)

Dále máme v plánu kanalizaci, která rovněž povede v tělese komunikace a to bude znamenat totální
rozkopání v celé délce ulice. Selský rozum mi říká, že bychom záležitost měli řešit komplexně,
tedy provést výkop, uložit kanalizaci, vodovod obsypat pískem, výkop zhutnit a půl roku nechat
odležet a pak položit nový asfaltový povrch. Není to laciná záležitost a proto musíme najít dostatek
financí nejlépe z dotace. Zatím budeme jen „flikovat“ ty největší díry.
V posledních dnech se také zabýváme rekonstrukcí veřejného rozhlasu. Očekáváme od firmy
cenovou nabídku v několika variantách (oprava stávajícího nebo modernizace na bezdrátový,
případně rozšíření i do Lipnice a Studeného). Záleží na ceně a na možnosti získání dotace.
Plánů bychom měli moc a moc, ale jsme limitováni stavem peněz na účtu. V průběhu roku teprve
uvidíme, kolik peněz můžeme investovat a kolik si musíme ponechat jako vlastní podíl obce pro
další dotované akce. Vždy potřebujeme minimálně 10 % vlastních prostředků, abychom dostali
90% dotaci. Například: náklady na odkanalizování střední části obce jsou cca 16 mil. Kč, tedy 10%
je 1,6 mil., což je polovina našeho ročního rozpočtu. Kde je máme vzít, když žijeme „z ruky do
huby “? Snad se jednou dočkáme.
Pohostinství "U Pavla" v Kunraticích vás zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU,
která se koná v sobotu 29.března 2014
Hraje skupina "MLYNÁŘI".
Kunratické ženy mají vstup ZDARMA,
jako dárek k MDŽ.

NAŠI CHLAPI BODUJÍ
FECIDO CUP 2014

ve futsale přinesl našim mužům již 14 výher a zatím jsou na druhém
místě tabulky. Budeme jim držet palce do dalších zápasů a doufáme, že dosáhnou na pohár.
Pro informaci předkládáme tabulku jejich výsledků z odehraných zápasů.
Kunratice - Huntířov
Kunratice - Markvartice
Kunratice - Torpedo
Kunratice - D. Habartice
Kunratice - K.N. Víska
Kunratice - Fecido

1.2.2014
1-4
7-2
1-1
0-2
6-0
3-2

15.2.2014
3-1
2-1
1-2
3-2
6-0
6-1

1.3.2014
3-2
3-0
3-0
5-2
4-1
3-0

********************************
V měsíci březnu oslaví své jmeniny:

Miroslav, Tomáš, Gabriela, Františka, Růžena, Elena,
Vlastimil, Josef, Radek, Leona, Marián, Emanuel.
Životní jubilemu oslaví:

Durgalová Eva
Peková Věra
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

POMOZTE S VYDÁNÍM KNIHY
Vážení, máme pro Vás informace o dlouho netrpělivě očekávané nové publikaci autorky Natalie
Belisové, „Tulákům Jetřichovicka“, publikaci, kterou můžete pomoci vydat také Vy…
"Rozpočet publikace „Tulákům Jetřichovicka“ mnohonásobně překračuje možnosti občanského
sdružení, vydavatele, který se snaží autorce pomoci zajistit potřebné finanční prostředky na vydání
publikace. Přestože jsou podávány žádosti o dotaci v rámci vyhlášených dotačních výzev, moc
dobře si uvědomujeme, že nemůžeme pouze čekat s nataženou rukou. Z toho důvodu přicházíme
s nabídkou a možností „koupit si publikaci předem“. Co to znamená? Zájemce má možnost získat
knihu se slevou, pokud úhradu provede dopředu, ještě před vydáním knihy. Platbu částky 559,-- Kč
proveďte předem na samostatný účet 2600543331 / 2010 či v hotovosti, a to oproti zálohové
faktuře. Peníze takto získané umožní občanskému sdružení začít s tiskem knihy. Protože stanovená
cena publikace bude po jejím vydání činit 750,-- Kč, získá zájemce při platbě předem publikaci po
jejím vydání se slevou 191,-- Kč.
Málokdo ví, že celý finanční výtěžek z nenávratně rozebrané publikace "Osud má jméno Dolský
mlýn "(Děčín, 2012) věnovala autorka na účet Občanského sdružení na záchranu a konzervaci
kulturní památky Dolský mlýn. Stejně tak se stane s výtěžkem z této opravdu krásné knihy....“
Dodáváme a zároveň se obracíme na všechny zájemce o podporu tohoto nevšedního způsobu
podpory a pomoci.
Pokud můžete, informujte, prosím, o této možnosti své kamarády a přátele. Šiřte, prosím tuto
možnost, zakoupení si publikace „Tulákům Jetřichovicka“ předem, pomůžete autorce
s vydáním knihy. Natalie Belisová si to opravdu zaslouží.
Veškeré informace k tomuto projektu najdete na již plně funkční webové stránce http://www.tulakumjetrichovicka.cz , kde je i objednávkový formulář a také potřebné
kontakty na nás.
Iniciativu k vydání knihy zaštiťuje Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky
Dolský mlýn. Děkujeme za Vaši pomoc
Jitka Tůmová
předseda výkonné rady
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POD STUDENCEM

Kulturní výbor připravuje na Den dětí výlet
do zábavného centra Miraculum u Milovic.
--------------------------------------------------------------------Z ÁVAZ N Á PŘ I H LÁ Š KA
Dne 31.5. 2014 (sobota)
Odjezd: od autobusové zastávky Kunratice 9.00 hod
Návrat: tamtéž cca 17.00 hod

Přihlašuji své dítě (děti)
…......................................................................................................................
jméno, příjmení
Počet osob doprovodu (nutný doprovod u dětí do 6-ti let)

..............................

….......................................
Podpis rodičů
--------------------------------------------------------------------Přihlášky prosím odevzdejte nejpozději do 15.5. 2014 na obecní úřad nebo paní Kolesníkové.

Pel-mel

rad, informací a zábavy
VTIP NA MĚSÍC BŘEZEN
„Koukám, sousede, že jste si koupil nové auto, copak se stalo s tím starým?“
„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání dveří.“
„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte kupovat nový vůz.“
„To víte, že bych to spravil, ale tchyně zůstala sedět uvnitř.“

RÉBUS NEJEN PRO DĚTI
Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané bílé a černé ponožky. Kolik ponožek nejméně musím vzít
ze šuplíku, abych měl určitě alespoň dvě stejné, barvy?
(Řešení: Tři. Když by první byla bílá a druhá černá, tak už je přeci jedno jestli třetí je černá, nebo bílá. )

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.

Merkur
je Slunci nejbližší a současně i nejmenší planetou sluneční soustavy, která dosahuje pouze o 40 %
větší velikosti než pozemský Měsíc a je tak menší než Jupiterův měsíc Ganymed a Saturnův Titan.
Jeho oběžná dráha je ze všech planet nejblíže ke Slunci a jeden oběh kolem Slunce trvá pouze
87,969 dne. Dráha Merkuru má největší výstřednost dráhy ze všech planet sluneční soustavy a
nejmenší sklon rotační osy. Během dvou oběhů kolem Slunce dojde ke třem otočením kolem
rotační osy. Pozorování planety pozemskými teleskopy je složité kvůli blízkosti Slunce. Detailnější
znalosti přinesla až dvojice sond, která kolem planety prolétla. První sondou u Merkuru byla
americká sonda Mariner 10 v 70. letech, která nasnímala přibližně 45 % povrchu. V roce 2008
dorazila k planetě další sonda MESSENGER, která provedla tři průlety kolem Merkuru a v roce
2011 byla definitivně navedena na oběžnou dráhu kolem planety. Snímky z těchto dvou sond
umožnily prozkoumat povrch planety, který silně připomíná měsíční krajinu plnou impaktních
kráterů, nízkých pohoří a lávových planin. Vlivem neustálých dopadů těles všech velikostí na
povrch Merkuru je většina povrchu erodována drobnými krátery. Nepřítomnost atmosféry je
příčinou velkých rozdílů teplot mezi osvětlenou a neosvětlenou polokoulí. Rozdíly dosahují hodnot
téměř 700 °C Na polokouli přivrácené ke Slunci může teplota vystoupit na téměř 430 °C. Na
polokouli odvrácené panuje mráz až −180 °C. Nejstarší podložené pozorování Merkuru pochází z
prvního tisíciletí před našim letopočtem. Před 4. stoletím př. n. l. pozorovali Merkur řečtí
astronomové, kteří věřili, že se jedná o dvě samostatná tělesa, která pojmenovali Apollo pro hvězdu
při východu Slunce a Hermés při západě. Současné pojmenování planety pochází z římské
mytologie, kde Merkur bylo jméno pro posla bohů, který odpovídal jménem v původní řecké
mytologii Hermovi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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