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SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
všem dětem a studentům přeji šťastné
vykročení do nového školního roku a hodně
studijních úspěchů.
My ostatní se budeme těšit, že ještě přijde
pěkné indiánské léto a že konečně začnou
růst houby. Zatím mám dojem, že roste jen
úřední šiml.
Například v současné době řeším problém s
jízdním řádem autobusu, který má začít
platit od Nového roku a který sestavil někdo
od stolu a ne podle potřeb dojíždějících. Mé
nesouhlasné stanovisko ke změně jízdního
řádu nechce odbor dopravní obslužnosti
řešit, proto jsem ve spolupráci s Janou
Tejmlovou a Martinou Pomichálkovou
sepsala Petici za zachování stávajícího
spoje s odjezdem 6.45 hod. ze Studeného a
příjezdem do Č. Kamenice v 7.03 hod.
Tereza Tejmlová obchází občany a sbírá
podpisy občanů na petici, kterou předám
představitelům Ústeckého kraje, vedoucímu
odboru dopravy a hejtmanovi Oldřichu
Bubeníčkovi.
Doufám,
že
nášemu
požadavku bude vyhověno.
Příjemný konec léta všem přeje
Vaše starostka Květa Božiková

NĚCO SE NÁM
PODAŘILO …..

Za měsíc a půl budou volby do zastupitelstva
obce a proto je vhodný čas zrekapitulovat, co se
nám za dobu posledních osmi let (dvě volební
období) podařilo a kde jsme své plány nesplnili.
Období musíme rozdělit na čas před povodní
2010 a po ní, protože pak se radikálně změnily
finanční možnosti obce.
Ve 2007 byla dokončena I. etapa kanalizace a
ČOV. Akce byla zahájena v červenci 2006 za
celkové náklady 4 238 000 Kč a z toho 70% bylo
uhrazeno z dotace kraje a 1 271 000 Kč zaplatila
obec. Ve 2006-2008 proběhla rekonstrukce
historického prameniště pitné vody v
Kunraticích. Náklady se vyšplhaly na 1 959 000
Kč z toho 70% bylo opět uhrazeno z dotace kraje a
587 700 Kč z prostředků obce.
V roce 2007 a 2008 byl po etapách částečně
opraven asfaltový povrch místní komunikace na
Lísku. Z celkových nákladů 668 tis. Kč bylo 130
tis. hrazeno z Fondu regionálního rozvoje a 292
tis. z Fondu hejtmana. Obec zaplatila 246 tis. Kč.
Na podzim roku 2009 byla upravena parková
plocha ve Studeném za celkové náklady 250 tis.
Kč z toho 65% bylo hrazeno z POV a 87 500 Kč z
obecních peněz. Obnovu po povodni zajistilo
Sdružení pod Studencem a obec se finančně
podílela necelými 20 tis.
V červnu 2010 bylo vybudováno dětské hřiště v Kunraticích za celkové náklady 232 000 Kč, z
nichž 154 tis. uhradilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).
A pak přišla povodeň !
Dary od občanů, právnických osob a kraje ve výši 613 tis. byly použity na úhradu prvotních
nákladů na likvidaci povodňových škod (likvidace odpadu, obnova sjízdnosti komunikací, odběry
pitné vody ap.) Pro osm nejvíce postižených domácností zprostředkovala obec dotaci ve výši 30 tis./
domácnost z MMR. Prvořadým úkolem bylo v letech 2010 až 2012 obnovit místní komunikace v
Kunraticích, Lipnici i ve Studeném a obnovit celkem 11 mostů. Z celkových nákladů 16 358 000
Kč bylo 14 722 000 Kč uhrazeno z dotací MMR. Obec však musela vedle svých běžných výdajů
uhradit z vlastních prostředků 1 636 000 Kč, což je víc jak polovina našeho ročního rozpočtu.
Museli jsme si utáhnout opasek, omezit běžná vydání na minimum a neustále žádat dodavatele

o prodloužení splatnosti faktur. Přesto jsme vše uhradili, aniž bychom si museli brát úvěr.
V roce 2012 se nám podařilo odstranit úniky pitné vody ve starém litinovém řadu. Již dva roky
jsme nemuseli zaplatit ani korunu za nákup pitné vody od SčVaKu. Navíc jsme nechali provést
průzkum v lokalitě „Pod mezičkou“ k možnému vybudování druhého prameniště pro zásobování
pitnou vodou výše položených domů.
Na konci roku 2013 došlo k vyčištění rybníka ve Studeném, na které obec vynaložila 92 000 Kč.
V průběhu let 2013-2014 jsme na opravy místních komunikací ve všech třech částech obce
vynaložili z vlastních prostředků téměř 760 tis. Kč.

….............. A NĚCO TAKÉ NEPODAŘILO
Ne vždy se daří uskutečnit, co jsme si předsevzali. Ať již nám v tom zabránily finanční problémy
způsobené povodní nebo nesmyslné podmínky pro přiznání dotace, mnohdy i šibeniční termíny a
neustálé změny legislativy.
Místní komunikace s točnou na konci Růžové ul. - máme zpracovánu projektovou dokumentaci,
platné stavební povolení, uzavřenu smlouvu o dílo s výtězem výběrového řízení, v zemi uloženu i
část kanalizace, ale v současné době není k dispozici žádný dotační program, který by obci umožnil
zahájení prací v předpokládaném objemu 1 030 000 Kč.
Vodní nádrž v Kunraticích - máme zpracovánu projektovou dokumentaci na rekonstrukci hráze.
Máme vyřešeny majetkoprávní vztahy s vlastníky sousedních pozemků a souhlas se stavbou od
vodoprávního úřadu. Předpokládané náklady na akci jsou 4 790 000 Kč, což Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR vyhodnotila jako předražené a naši žádost o dotaci neakceptovala. Podle
tabulek (objemu nádrže) můžeme vynaložit nejvýše 1,05 mil. Kč.
Most M-01 ve Studeném („U pily“) - most byl vyprojektován a vybudován v šíři 3,5 m na místě
starého mostu, ale po dokončení jsme zjistili, že se na něj, z důvodu úzké přístupové komunikace
nevytočí velká technika. V současné době je zpracováván projekt na rozšíření mostu a čekáme na
vyjádření Lesů ČR (vlastníka Studeného potoka).
Centrum volného času a obecní úřad - máme zpracovánu projektovou dokumentaci na
rekonstrukci objektu bývalého obchodu a stavební povolení. Na jaře jsme chtěli podat žádost o
dotaci z programu MMR. Nová ministryně však změnila dotační podmínky a k získání dotace
bychom museli, v rámci snižování nezaměstnanosti, na údržbu a chod objektu zaměstnat minimálně
12 lidí na dobu tří let. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou cca 6,5 mil. Kč. Výběrové řízení
na dodavatele jsme museli zrušit, protože se přihlásily pouze dvě firmy a z toho jedna nesplnila
zadávací podmínky. Rozhodli jsme, že se do rekonstrukce pustíme svépomocí v zimním období,
kdy není tolik práce s údržbou obce. Přízemí by se provizorně upravilo pro umístění kanceláře OÚ a
knihovny, aby se budova úřadu mohla nabídnout k prodeji a finanční prostředky použít jako vlastní
podíl pro vybudování patra a střechy bývalé prodejny, případně další investice.

********************************
V měsíci září oslaví své jmeniny:

Adéla, Daniela, Marie, Radka,
Ludmila, Andrea, Václav a Michal
Životní jubilemu oslaví:
Liščáková Eva
Kybal Zdeněk
Cempírková Eva
Babická Drahomíra
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

*** *****************************
Dne 4. září uplyne rok, kdy nás navždy opustil pan

Bohumil Kačín
S láskou vzpomíná rodina.

Historie sochy sv. Jana Nepomuckého, která stojí v dolní části Lísky již od roku 1741.
Původně stála socha jako ochranný patron u mostku přes potok Líska na cestě ke statku Ritschel čp.
49. Protože v tom místě byla socha jako ukazatel příliš daleko od hlavní cesty, byla přemístěna po I. světové
válce do zahrádky výměnku čp. 48, který náležel ke statku čp. 49 hned na začátku odbočky ke statku. Dům
se nazýval „Löselhaus“. Cesta okolo statku vedla dále mezi Studencem a „ Himmertsberg“ až do obce
Studený. Ta cesta k statku byla zároveň také jízdní cestou pro potahy do Studeného kolem posledního statku
ze Studeného (samota na cestě do Lísky pod vedením vysokého napětí čp. 79). Cesta byla používána až do
doby, než byla zbudována v roce 1820 prašná silnice z České Kamenice vedoucí přes Kunratice, Lipnici,
Studený do Chřibské a dále k hranicím. Asi v roce 1824 byla socha renovována. V kartuši je patrný zbytek
starého nápisu, který byl překryt při obnově v 19. století nápisem Heiliger Johannes Nepomuk Renovatum
1824 nebo 1834 (špatně čitelné).
Památka přestála veškeré dramatické a krvavé historické události míst pod Studencem. V rakouskopruském střetnutí v rámci sedmileté války (1757) táhli okolo sochy vojáci obou znepřátelených stran, mladí
muži z celé Evropy, kteří se utkali v prvním celosvětovém válečném konfliktu. Okolo sochy chodíval malý F.
Preidl (1810-1889), budoucí významný severočeský podnikatel, průkopník industrializace a
velkoprůmyslník, který v letech 1870-74 a 1879-1883 zastával úřad starosty města Česká Kamenice. Byl
mecenášem nejenom města Česká Kamenice, své rodné obce Lísky, ale byl i hlavním podílníkem při
budování rozhledny na Studenci. Socha přečkala i další, tentokrát napoleonská válečná tažení
Českokamenickem v roce 1813. Také další významný rodák fotograf Josef Seidel (1859 – 1935) se jako
malý kluk okolo sochy jistě proháněl, vždyť bydlel naproti přes silnici. Chodíval okolo ní každý den do
moderní školy v Lísce, kterou pro místní děti nechal nedávno zbudovat na své finanční náklady právě Franz
Preidl. Významná výročí těchto rodáků si v letošním roce připomínáme - 2. října 2014 uplyne 155 let od
narození Josefa Seidla v roce 1859. Dne 28. 8. 2014 uplyne 125 roků od úmrtí F. Preidla v roce 1889. Na
sochu ještě čekaly hrůzy II. světové války, osvobození a následný odsun původního obyvatelstva. A potom
dlouhá doba nezájmu o památku lidové zbožnosti.
Významná památka lidové zbožnosti v obci Líska je nerozlučně spojena s českým barokem, kdy sv.
Jan Nepomucký patřil k nejvýznamnějším světcům. Je zemským patronem Čech a Bavorska. Je patronem
zpovědního tajemství, ale pomocníkem i při přírodních pohromách a povodních. Zpřerážené ruce sochy sice
ještě dlouho držely kříž, němě však volaly a žalovaly nad svým osudem. Záchrana sochy znamená zachování
památky dalším generacím nejenom místního obyvatelstva, ale i velkému množství turistů a návštěvníků
těchto magických míst pod Studencem.
Slavnostní požehnání drobné památky 6. 9. 2014 od 15 hodin se stane milou příležitostí setkání
místního obyvatelstva s lidmi, kteří se zde narodili. Jenže přišla válka a oni, ač tenkrát malá děcka, museli s
rodiči opustit svoji rodnou obec a vlast. Dlouze se zdálo, že ji již nikdy nenavštíví a nespatří. Každým rokem
je jich méně a méně. Historie a pouto k místům jako by se ztratily. Ztratila se kontinuita. O sochu dřív
poctivě pečovali majitelé statku. Tedy až do roku 1945. Měla zde stát na věky. V Sudetech věčnost skončila
s jejich odchodem. Dnešní stav této krajiny je obrazem naší duše. Víme, že potřebujeme znát historii své
krajiny. Potřebujeme znát své souvislosti, kořeny, jinak ztratíme domov. Jinak ztratíme sami sebe.
Pod čarou: Poděkování patří restaurátorovi panu MgA. Janu Fedorčákovi. Děkujeme za finanční prostředky
na záchranu sakrální památky, které jsme získali díky nebývale velkému množství drobných dárců, kteří
pravidelně zasílali DMS v rámci vyhlášené veřejné sbírky. Dík patří Mgr. F. Touškovi, JUDr. J. Frimlové
chalupářům z Lipnice, manželům Vrtílkovým. Z Lísky manželům Valečkovým, Rausovým, paní MUDr. O.
Wiererové, Ing. Mrázkové Mgr. J. Hedvíkovi a zástupci rodáků z Lísky panu H. Eschlerovi. Pan Mgr. F.
Touškovi, V. Kuželovi, M. Jindrovi, V. Maškové.
Stejný díl poděkování náleží Česko německému fond budoucnosti, Nadaci OF a v neposlední řádě i Fondu
NYYLO a Fondu Redlichových při Ústecké komunitní nadace. Generálním partnerem Ústecké komunitní
nadace v oblasti podpory „Moje obec, můj kraj, můj domov“ je společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. a
dobročinný FOND CENTROPOL. Slavnostní setkání obyvatel podpořil grant města Česká Kamenice. Bez
pomoci těchto všech bychom sochu sv. Jana Nepomuckého nebyli schopni obnovit.

Občanské sdružení pod Studencem
si dovoluje Vás pozvat na
slavnostní setkání původního a současného obyvatelstva

u sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1741
v dolní části Lísky/Česká Kamenice

konané v sobotu 6. září 2014 od 15 hod.

Pel-mel

rad, informací a zábavy
VTIP NA MĚSÍC ZÁŘÍ

SUDOKU NEJEN PRO DĚTI

Nová paní učitelka říká své třídě:
"Teď se mi pěkně představíte."
"Třeba ty, chlapče, jak se jmenuješ?"
"Já jsem Prokop Buben."
"To mě nezajímá, pověz mi, jak se jmenuješ."

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.

SATURN
Šestá planeta sluneční soustavy je Saturn. Průměrná vzdálenost planety Saturn od Slunce je 1 426
940 000 km. Oběh kolem Slunce trvá planetě Saturn 29,46 roku. Saturn patří k obřím planetám
Sluneční soustavy tzv. plynným obrům. Průměr planety Saturn je 120 420 km a hmotnost
5,68×1026 kg. Planeta Saturn je složena z kamenného jádra o průměru 20 000 km. Okolo jádra
předpokládáme existenci vrstvy kovového vodíku, která vytváří intenzivní magnetické pole planety.
Nad tímto pláštěm z kovového vodíku se nachází vrstva molekulárního vodíku s příměsí helia, která
přechází směrem k povrchu planety Saturn z kapalné fáze do plynné. Nad ní se nachází přibližně
500 kilometrů mocná vrstva plynné atmosféry. Atmosféra planety Saturn se skládá téměř výhradně
z vodíku (89 %) a hélia (11 %). Malý obsah hélia se vysvětluje tím, že těžší hélium klesá přes
vodíkovou vrstvu blíže k jádru, kde se hromadí. V horních vrstvách atmosféry se vyskytuje také
krystalický amoniak. Vyjma těchto látek obsahuje atmosféra také malé množství metanu a dalších
uhlovodíků. Atmosféra Saturnu je vlivem vzdálenosti od Slunce chladnější než atmosféra Jupiteru.
Zonální proudění v atmosféře planety Saturn je až 3x rychlejší než zonální proudění v atmosféře
Jupitera. Jsou pozorovány podobné anticyklonální útvary (ovály). Hlavní dění v atmosféře se
odehrává ve vrstvě až 2 000 km pod pozorovatelnou úrovní. V určitých intervalech se v atmosféře
objeví útvary, které jsou podobné Velké rudé skvrně na Jupiteru. Tyto útvary se objevují v
pravidelných intervalech. Přibližná perioda je 30 let. V roce 1990 byla tzv. bílá skvrna natolik
rozsáhlá, že byla označována jako Velká bílá skvrna. Díky diferenciální rotaci atmosféry byla
protažena tak, že obepínala celou planetu. Saturn je znám svou mohutnou soustavou planetárních
prstenců, které jsou viditelné ze Země i malým dalekohledem. Vedle prstenců, které se značí
velkými písmeny latinské abecedy, obíhá kolem planety také početná rodina měsíců, jichž je roku
2008 známo 60. Největší z nich je Titan, který má jako jediný měsíc ve sluneční soustavě hustou
atmosféru.
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