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ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Květen 2014 - ročník XIX. - číslo 5

SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
tak jsme se v dubnu namlsali pěkným
slunečným počasím, ale začátek května nás
zaskočil zimou, deštěm a přízemními
mrazíky. Teď už slibují "rosničky" postupné
oteplování a tak se budeme těšit.
Tráva roste jako divá a proto začali naši
pracovníci sekat trávu. Na údržbu obce
jsme, na půl roku,
přijali nového
pracovníka, pana Tomáše Stuchlíka, jehož
mzda je dotována z úřadu práce. Věřím, že
dva "chlapi" s dvěma vyžínači budou stíhat
vysekat všechny tři části obce.
Rádi bychom pokračovali i v dalších
opravách a
investicích, ale přípravná
jednání, souhlasy a různá povolení jsou
hrozně zdlouhavá a brzdí naši aktivitu. To se
týká dokončení výtokového křídla mostu ke
Kamzíku, rozšíření mostu u Pily ve
Studeném a rekonstrukce hráze vodní
nádrže v Kunraticích. Snad ještě do konce
volebního období stihneme, kromě běžné
administrativní rutiny, nějakou smysluplnou
práci ke zlepšení života v obci.
Přeji Vám pěkný máj.

POPE LN ICE
budou od května vyváženy

1x za 14 dnů
vždy v úterý v liché týdny
(6.5., 20.5., 3.6. atd.)
NESMYSLNÉ PODMÍNKY
DOTACE

Vedení obce má záměr zrekonstruovat objekt
bývalého obchodu na Centrum volného času a
nové prostory pro obecní úřad a knihovnu.
Všechna potřebná povolení máme vyřízena a
čekali jsme jen, až ministerstvo vydá výzvu k
podávání žádostí o dotace. Pak ale přišla rána pod
pás. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo
podmínky pro získání dotace a každých 450 tis.
Kč dotace podmiňuje vytvořením jednoho
pracovního místa na dobu tří let. Tzn., že kdyby
rekonstrukce objektu stála např. 3 mil. Kč, museli
bychom zaměstnat na tři roky 6 nových
pracovníků!!! Co si počneme s tolika lidmi? Kde
pro ně najdeme uplatnění na tak dlouhou dobu?
Já chápu, že chtějí ministerstva napomoci
Vaše starostka Květa Božiková
snižovaní počtu nezaměstnaných, ale proč na úkor
malých obcí? Za těchto podmínek naše obec na
dotaci nedosáhne. Obec by mohla vytvořit např.
místo správce (topiče a uklízeče pro zrekonstruovaný objekt), případně další místo na úklid
veřejných prostranství, ale šest nových míst je pro naši obec moc. A co když bude rekonstrukce
ještě dražší? Cenu za rekonstrukci se dozvíme 26. května, kdy končí výběrové řízení na dodavatele.
Pak se uvidí, co bude dál.

PALIVOVÉ DŘEVO NA PRODEJ
I nadále bude pokračovat vyvážení dřeva, vytěženého probírkou v obecních lesích. Pěkná kulatina
je prodávána smluvnímu odběrateli, méně kvalitní dřevo půjde ke zpracování na vlákninu do Štětí.
Případným zájemcům z řad občanů a rekreantů naší obce jsme schopni dodat palivové dřevo za
cenu 850 Kč za prostorový metr včetně dopravy.
Objednat si jej můžete na obecním úřadu, telefonicky nebo u obecního pracovníka p. Rališe.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 23. a 24. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Veškeré povinnosti
obecního úřadu jsme splnili podle harmonogramu. Předem děkuji členkám okrskové volební
komise, které se dobrovolně přihlásily a obětují svůj volný čas veřejné službě za minimální
odměnu.
Volič si může vybrat jednu z 38 kandidujících stran a může využít přednostního hlasu
zakroužkováním max. dvou kandidátů a tak ovlivnit pořadí na kandidátce. Hlasovací lístky budou
doručeny každému voliči do poštovní schránky nejpozději do 20. května. Pokud dojde k poškození
hlasovacího lístku, ztrátě nebo si jej zapomenete doma, ve volební místnosti obdržíte náhradní sadu.
Volby proběhnou v pátek 23. května od 14.00 do 22.00 hod a v sobotu 24. května od 8.00 do
14.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunraticích.
K volbám si přineste platný občanský průkaz, případně cestovní pas.
Připomínáme, že ještě do 15. května můžete přihlásit děti k účasti na zájezd do zábavného centra
Miraculum, pořádaný kulturním výborem dne 31. května, jako oslavu Mezinárodního dne dětí.
Děti do 6-ti let musí mít doprovod dospělé osoby. Přihlášky přijímá paní Ludmila Kolesníková.
--------------------------------------------------------------------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
--------------------------------------------------------------------Cena pro dospělou osobu je 200 Kč, cizí dítě 150 Kč.

********************************
V měsíci květnu oslaví své jmeniny:

Stanislav, Emil, Vladimír, Jana, Filip a Kamila
Životní jubilemu oslaví:

Vonšovská Anna
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.
Druhá květnová neděle - 11. května - Svátek matek.

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

MIRAKULUM
10 HEKTARŮ ZÁŽITKŮ PRO CELOU RODINU
Na děti čeká mnoho zajímavých atrakcí

prolézací obří hrad,

lanové centrum,
velká trampolína,
podzemní bludiště,

obří houpačky,
minizoo,

Země prasátka Pigyho,
lesní naučná stezka, tvůrčí dílničky a
spousta dalších zajímavostí.

Občerstvení najdete ve stáncích nebo v
restauraci, která je uzpůsobena i pro malé
děti. K chuti přijdou i grilované speciality,
saláty, palačinky a další dobrůtky. Jídlo a
pití si můžete přinést i vlastní a najíst se na piknikové loučce.
Za bezpečnost dětí odpovídají rodiče nebo doprovodná dospělá osoba.
Je zakázáno brát do centra psy a jiná zvířata.

Pel-mel

rad, informací a zábavy
VTIP NA MĚSÍC KVĚTEN
Malý Jiříček se ptá otce:
˝Proč je Tichý oceán tichý?˝
Tatínek se nazlobí:
˝Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?˝
˝Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo Mrtvé moře?˝
RÉBUS NEJEN PRO DĚTI
Rodiče mají sedm synů a každý syn má jednu sestru, kolik členů má tato rodina?
(Řešení: 10, dva rodiče+ sedm synů + jedna dcera, která je sestrou všem svým sedmi bratrům)

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.

ZEMĚ
je planeta, na které se pravděpodobně při čtení těchto řádků nacházíte. Země je jedinou planetou
sluneční soustavy, na které je prokázána existence života. Je třetí planetou sluneční soustavy.
Průměrná vzdálenost planety Země od Slunce je 149 600 000 km. Oběh kolem Slunce trvá planetě
Země 365,26 dne. Planeta Země je doprovázena jedním přirozeným satelitem - Měsíc. Celková
plocha povrchu planety Země je přibližně 510 milionů km2, ale větší část povrchu (70,8 %) je
pokryta Světovým oceánem kapalné vody, což představuje přibližně 361 milionů km2. Oproti tomu
souš zabírá 29,2 %, což odpovídá přibližně 149 milionů km2. Oceány a pevnina nejsou na planetě
rozmístěny rovnoměrně, ale většina souše připadá na severní polokouli. Jižní polokoule je pak
tvořena převážně oceány. Souš je tvořena šesti velkými kontinenty. Jsou jimi Euroasie, Afrika,
Antarktida, Austrálie, Jižní a Severní Amerika. Jádra světadílů jsou tvořena stabilními štíty, které
jsou zpravidla staré několik miliard let. Podoba souše a oceánů nebyla po celou dobu historie Země
vždy stejná, ale v průběhu času se vlivem pohybu litosférických desek značně měnila. Povrch
planety Země je značně nestejnorodý s velkou výškovou rozdílností. Oceánské oblasti tvořené
oceánskou kůrou vytváří obrovské deprese, které vzhledem k výšce hladiny moře zasahují několik
kilometrů pod její úroveň. Nejníže položeným místem planety je oblast Mariánského příkopu v
Tichém oceánu, kde byla naměřena hodnota -10 911 m. Kontinentální kůra je oproti tomu většinou
nad výškou hladiny moře. Suchozemské maximum je dosaženo na vrcholku nejvyšší hory Země
Mount Everestu (Ču-mu-lang-ma feng) a to 8 850 m.
okračování v dalším čísle
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