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SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
prázdniny se nám přehouply do druhé
poloviny. Počasí máme krásné, přívalové
deště a kroupy se nám zatím vyhýbají, ale
trochu víc vody by bylo zapotřebí. Potoky,
studny i obecní vodojem jsou na hranici
nedostatku. Povodí Ohře již vyhlásilo zákaz
odběru vody z Bílého potoka v
Kunraticích. Obec vyzývá všechny
odběratele, aby s pitnou vodou šetřili a
nepoužívali vodovod na zalévání zahrad.
Zatím jsme se do problémů nedostali, naše
prameniště stačí zásobovat Kunratice, ale
nezodpovědným chováním bychom mohli
připravit o vodu nejvýše položené domy.
Vlivem sucha také hrozí riziko požárů a
proto pozor na odhozené nedopalky cigaret.
Rozdělávání ohně ve volné přírodě je
zakázáno! Dávejte pozor i při grilování na
zahradách a ohniště vždy před odchodem
řádně uhaste. Pár žhavých uhlíků a vítr
mohou být příčinou obrovského problému.
Přeji všem klidné a radostné prožití zbytku
prázdnin.
Vaše starostka Květa Božiková

Povodí Ohře čistilo
potok v Kunraticích
Povodí Ohře s.p. zajistilo čištění koryta Bílého
potoka v Kunraticích od trávy a nánosů.
V některých místech zůstaly ostrůvky nánosů a
tráva zde byla jen posekána, což se stalo trnem v
oku některým všímavým občanům. To ovšem není
způsobeno leností dělníků, ale na požadavek
Správy CHKO, aby se zachoval biotop pro
obojživelníky. Takto nevyčištěná místa se
nacházejí v prostoru, kde je koryto dostatečně
široké a stačí pojmout i větší vodu. Spolupráce s
pracovníky Povodí Ohře byla výborná a těšíme se,
že pravidelná údržba toku bude pokračovat i v
příštích letech.

ZAPOČNE
REKONSTRUKCE
BÝVALÉHO OBCHODU

Členové Zastupitelstva obce Kunratice se
rozhodli, že obec na vlastní náklady a bez dotace
zahájí práce na rekonstrukci bývalého obchodu v
Kunraticích.
Pracovníky obce využijeme k
vyklízení prostor, bouracím pracem, výměně oken
a některých dveří a k zednickým a malířským pracem, které nevyžadují zvláštní kvalifikaci. Elektro,
vodoinstalaci a úpravu ústředního topení přenecháme odborníkům z řad místních drobných
živnostníků. Bývalá prodejní místnost bude provizorně přepažena sádrokartonovou příčkou a v
prostorech vznikne prozatimní kancelář obecního úřadu a knihovna. Bude vybudováno sociální
zázemí a obnovena odpadní jímka. To vše v souladu s projektovou dokumentací a pod odborným
technickým dozorem. Po částečné kolaudaci bychom do nově vzniklých prostor přestěhovali
obecní úřad a knihovnu a stávající budovu obecního úřadu čp. 108 nabídli k prodeji. Utržené
finanční prostředky by sloužily jako vlastní podíl obce pro další dotované investiční akce. Na
nástavbu prvního patra, zateplení a fasádu objektu by obec počátkem příštího roku vypsala
výběrové řízení a požádala o dotaci. Celkové pořizovací náklady se tím určitě značně sníží.
Nepříjemnosti spojené s prováděním nástavby za provozu úřadu „nad hlavami“ jistě překonáme.
Hlavně, že se konečně odrazíme ode dna a začneme budovat a investovat nejen do bývalého
obchodu, ale i do jiných aktivit.

ZASEDALO ZO KUNRATICE
Na svém zasedání dne 24.7.2014 členové ZO Kunratice projednali a schválili:
- nákup účelového vozidla Multicar
- rozpočtové opatření č. 1 (navýšení schváleného rozpočtu o 234 tis. Kč)
- zahájení stavebních úprav objektu bývalého obchodu pro přesun kanceláře OÚ

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Obecní dělníci vyměnili dopravní zrcadlo v Kunraticích naproti „Kovárně“, protože staré již bylo
do poloviny oprýskané a dále na vjezd do „Růžové ulice“ umístili omezení rychlosti na 20 km/h z
důvodu špatného stavu místní komunikace a pohybu dětí v blízkosti dětského hřiště. Ve Studeném
došlo k výměně zrcadla za větší na křižovatce k „Pile“ a na místní komunikace ke „Kamzíku“ a u
„Mrákotů“ byly osazeny dopravní značky upozorňující na slepou ulici, aby zabránily nechtěnému
vjíždění a následnému problematickému otáčení vozidel.
Snažíme se také řešit omezení průjezdu velkých kamiónů, které si přes „Potoky“ krátí cestu ve
směru na Rumburk a pak mají problém ve skalách. Správa a údržba silnic Děčín v minulosti
problém, ani přes naše upozornění, neřešila. Proto nyní znovu podáme stížnost, jejíž kopii zašleme
na dopravní odbor Magistrátu města Děčín.

VÝÚČTOVÁNÍ POPLATKU ZA VODNÉ A STOČNÉ
Pověřená pracovnice, paní Andrea Nechybová bude provádět vyúčtování vodného a stočného o
víkendu ve dnech 9. a 10. srpna a pak ve dnech 30. a 31. srpna. Všechny odběratele vody ŽÁDÁ,
ABY MĚLI PŘIPRAVENY PENÍZE a nemusela ke každému chodit třikrát a „žebrat“ o
zaplacení. Pokud se Vám ani jeden z termínů nehodí, můžete se domluvit na telefonu 723 192 643.
FINANČNÍ SITUACE OBCE V POLOVINĚ ROKU
V letošním roce již konečně hospodaříme bez jakýchkoliv dluhů. Všechny úhrady mohou probíhat v
řádné splatnosti. Oproti loňskému roku nám vzrostly příjmy za první pololetí cca o 252 tis. Kč a
výdaje klesly téměř o 147 tis. Kč.Schválený rozpočet je naplněn na straně příjmů na 57,30% a to
díky mírnému nárůstu vybraných daní a zejména tržbou za prodané dřevo. Na straně výdajů máme
vyčerpáno teprve 45,93% a to včetně nákupu multicary. V korunách to znamená, že na účtu máme k
dispozici cca 500 000,- Kč, které hodláme investovat do stavebních úprav objektu bývalého
obchodu.
Vzhledem k předpokládanému navýšení schváleného rozpočtu o 234 tis. Kč, přijalo zastupitelstvo
rozpočtové opatření č. 1. Další případnou korekci rozpočtu dle skutečného plnění bude třeba
provést ke konci roku.

********************************
V měsíci srpnu oslaví své jmeniny:

Miluše, Dominik, Roman, Zuzana, Klára, Alena,
Hana, Petra, Helena, Bohuslav a Pavlína
Životní jubilemu oslaví:
Vlastimil Urban
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

*** *****************************
Dne 28. srpna uplyne sedm let, kdy nás navždy opustil pan

Oleg Živnůstka
S láskou vzpomíná manželka Milena, syn Aleš
a dcera Radka s rodinou.

Pietní akce k 257. výročí
Pietní akce ke 257. výročí bojů, které
pobíhaly v červenci 1757 pod Studencem,
se v sobotu 19. 7. 2014 vydařila nejenom
díky překrásnému počasí.
Položením věnců jsme společně uctili
vojáky padlé v krvavých bojích na
Českokamenicku v červenci 1757. Začátek
pietní akce byl v 10,00 hodin Na Křížovém
Buku. Následně se účastníci s vojáky
přesunuli k Lehmannovu pomníku v Horní
Lísce. Vzpomínková slavnost byla ukončena u pomníků nad Studeným.
Děkujeme všem, kteří přišli uctít padlé vojáky. Zvláště děkujeme vojákům pod vedením Davida
Krtičky z „Regiment Wied 1762“, ti byli ochotni, ač bez úhrady, přijet a pod Studencem společně
s námi vzdát hold mrtvým mužům. Dále děkujeme panu B. Hamákovi za úpravu okolí kříže Na
Křížovém Buku. Totéž platí pro manžele Rausovy z Lísky, kteří upravili okolí Lehmannova
pomníku v Horní Lísce. Poděkování za pořízení věnců patří paní Haně Michálkové z České
Kamenice, manželům Vrtílkovým z Prahy a Macháčkovým z Lísky. Výborný oběd pro vojsko
připravila paní Leona Mrákotová ve Studeném.
Výňatek z tiskové zprávy OSpS

CENA HEJTMANA Mgr. Natálii Belisové
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o udělení Ceny hejtmana Ústeckého
kraje za rok 2013 v oblasti regionálního rozvoje paní Mgr. Natálii Belisové.
Mgr. Natalie Belisová se narodila v Děčíně (1960), vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad
Labem, pracovala v Památkovém ústavu v Ústí nad Labem (péče o movité památky), v Oblastním
muzeu Děčín (kurátor sbírek výtvarného umění) a od roku 2001 na Správě Národního parku České
Švýcarsko (péče o kulturní dědictví, styk s veřejností).
Stále se věnuje hledání ztracených příběhů a souvislostí, proč a pro koho vznikly, aktivně se podílí
na obnově drobných památek i nemovitostí. Řadu let bojuje za záchranu Dolského mlýna u
Kamenické Stráně. Je patronkou zaniklé osady Zadní Jetřichovice (odkrývání a konzervace areálu),
zakladatelkou a členem představenstva Občanského sdružení na záchranu a konzervaci kulturní
památky Dolský mlýn.
Málo kdo ví, že celý finanční výtěžek z
nenávratně rozebrané publikace Osud má
jméno Dolský mlýn, (Děčín, 2012) věnovala na
účet Občanského sdružení na záchranu a
konzervací kulturní památky Dolský mlýn.
V únoru 2014 byla autorka publikace „Tulákům
Jetřichovicka“ paní Mgr. Natalie Belisová pro
svoje mimořádné zásluhy o rozvoj a propagaci
regionu nominována na udělení Ceny hejtmana
Ústeckého kraje za rok 2013.
Čerpáno z webu Tulákům Jetřichovicka

Pel-mel

rad, informací a zábavy
VTIP NA MĚSÍC SRPEN
"Mami, můžu se jít koupat do moře?" ptá se malá holčička. "V žádném případě, dítě. Vlny jsou
příliš vysoké." - "A tatínek se koupá!" - "Tatínek může, on je pojištěný na moc velké peníze!"

RÉBUS NEJEN PRO DĚTI
Na rybníku naroste za jeden den 1 leknín, za dva dny 2 lekníny, za tři dny 4 lekníny, za čtyři dny už
tam narostlo 8 leknínů, za 5 dnů 16 leknínů. Za 30 dnů zaroste úplně celý rybník. Za kolik dní
zaroste přesně polovina rybníku?
Řešení: Přesně polovina zaroste za 29 dní. Každý následující
den je na rybníku dvojnásobné množství leknínů.

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.

JUPITER
Pátá planeta sluneční soustavy je Jupiter. Jupiter je první z tzv. vnějších planet. Průměrná
vzdálenost planety Jupiter od Slunce je 778 330 000 km. Oběh kolem Slunce trvá planetě Jupiter
11,86 roku roku. S průměrem 143 760 km a hmorností 1,9×1027 kg je Jupiter největší a
nejhmotnější planetou sluneční soustavy. Planeta Jupiter je složena z relativně malého kamenného
jádra, které dnes dosahuje teploty přes 20 000 °C, obklopeného kovovým vodíkem. Nad tímto
pláštěm z kovového vodíku se nachází vrstva molekulárního vodíku a helia, která přechází směrem
k povrchu planety Jupiter z kapalné fáze do plynné. Nad ní se nachází několik set kilometrů mocná
vrstva plynné atmosféry. Vrstva kovového vodíku je důležitá pro generování magnetického pole
planety.
Atmosféra obsahuje především vodík, helium a molekuly bohaté na vodík, např. čpavek, metan a
další, jako například etan, acetylén aj. Nejsvrchnější vrstvy atmosféry obsahují krystaly zmrzlého
amoniaku. Bohatství sloučenin v atmosféře ukazuje na panující chemickou nerovnováhu, která se
udržuje díky slunečnímu záření, které neustále velké množství molekul díky ultrafialovému záření
rozkládá. Vytvářejí se vrstvy oblačnosti a oblaka jsou mnohdy velmi barevná. Atmosféra je
rozdělena do jednotlivých systémů - pásů. Některé jsou světlé, vyšší a chladnější oblasti atmosféry,
jiné tmavší. Tmavší místa jsou oblasti, kde jsou viditelné nižší vrstvy atmosféry. Rychlosti
zonálních proudů jsou řádově desítky až stovky metrů za sekundu. Na rozhraní jednotlivých zón
(pásů) se velmi rychle mění rychlost vzdušných proudů. Mezi dominantní útvary v atmosféře patří
nejrůznější ovály Jsou to v podstatě rozsáhlé anticyklony, které jsou poněkud vyvýšené nad okolní
vrstvy atmosféry. Jejich životnost kolísá od několika dnů u malých přes několik měsíců a vyjímečně
až po staletí. Největší anticyklona, Velká rudá skvrna, je spolehlivě pozorována od roku 1878.
Měření naznačují, že se tento výjimečný útvar dlouhodobě zmenšuje. Je to jedno z nejchladnějších
míst na Jupiteru.
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