E
x
i
s
t
u
j
e
t
i
s
í
c
e
z
p
ů
s
o
b
ů
,
j
a
k
z
a
b
í
t
č
a
s
,
a
l
e
ž
á
d
n
ý
,
j
a
k
h
o
v
z
k

ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Říjen 2014 - ročník XIX. - číslo 10

SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
tak jsme se dočkali slibovaného, krásného,
babího léta a ještě snad pár dní potrvá.
Houbařská sezóna je v plném proudu, tak
doufám, že jste si houbaření užili a máte
nasušeno.
Pěkné počasí přeje i práci v obci. Naši
dělníci ještě vysekávali trávu a hlavně
prováděli úpravy příkopů podél místních
komunikací a drobné opravy vyježděných
děr na komunikaci v Lipnici. Proto ještě
nezapočali s úpravami objektu bývalého
obchodu. To si necháme, až za nepříznivého
počasí. Také jsme rozváželi palivové dřevo
občanům.
Ještě máme nějaké jehličnaté dřevo k
prodeji, tak pokud máte zájem, rychle se
přihlaste. Další těžba bude pravděpodobně
až v polovině příštího roku.
Příští týden proběhnou volby do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR a hlavně do zastupitelstva
obce. Věřím, že budete mít šťastnou ruku a
zvolíte ty správné lidi, kteří obec povedou k
rozvoji a lepšímu životu v obci.
Vaše starostka Květa Božiková

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
(elektrospotřebičů, chemikálií, akumulátorů, pneu)
proběhne v sobotu 11. října 2014
Kunratice - u hasičárny
8.00 - 8.30 hod.
Lipnice - u kontejnerů
8.35 - 8.45 hod.
Studený - u kontejnerů
8.50 - 9.00 hod.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Kontejner na velkoobjemový odpad bude
přistaven
v Lipnici od pátku 17.10. do pondělí 20.10.
ve Studeném od pátku 24.10. do středy 29.10.
v Kunraticích od pátku 31. 10. do pondělí 3.11.

KONTEJNER NA BIOODPAD
k uložení shrabaného listí, ořezaných větví a
dalších zbytků ze zahrad bude přistaven v
Kunraticích u hasičárny
od pátku 7. listopadu do pondělí 10. listopadu

SVOZ POPELNIC
bude od října opět každé úterý.

POPLATEK ZA ODPAD
Druhá polovina poplatku za svoz a likvidaci odpadu je splatná k 31. říjnu 2014. Někteří občané
nemají ještě zaplacenu ani první polovinu.
NEZAPOMEŇTE VYROVNAT SVÉ DLUHY.

Zasedalo zastupitelstvo obce
Členové Zastupitelstva obce Kunratice na svém zasedání ve čtvrtek 25.9.2014 projednali:
- zprávu o činnosti obce a obecního úřadu (úpravy místních komunikací, dodělávky na mostě M05
ve Studeném, kontrola plnění schválených usnesení, realizace schválených prodejů a směn
pozemků, prodloužení dohody s ÚP na vytvoření míst VPP, plnění harmonogramu příprav voleb do
Senátu a zastupitelstva obce)
- výběr dodavatele plastových oken na objekt bývalého obchodu (nebyl vybrán, požádáme o další
nabídky).
Schválili: prodej pozemku p.p.č. 117/15 a 117/16 v k.ú. Studený u Kunratic

INFORMACE K VOLBÁM
Volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva obce.
Volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu bude otevřena v době:
pátek 10. října od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 11. října od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Případné druhé kolo voleb do Senátu proběhne v pátek 17. října a v sobotu 18. října ve stejné časy.
K volbám si přineste s sebou platný občanský průkaz.
Hlasovací lístky (sadu lístků s kandidáty do Senátu a jeden hlasovací lístek se dvěma kandidátkami
pro volbu do zastupitelstva obce) dostane každý volič v jedné modré doručovací obálce včetně
poučení do poštovní schránky nejpozději do úterý 7. října.
Jak uplatnit svůj hlas:
Do Senátu - ze sady vyberete jeden hlasovací lístek se jménem kandidáta a vložíte jej do žluté
hlasovací obálky.
Do zastupitelstva obce - hlasovací lístek můžete upravit několika způsoby. Do zastupitelstva se volí
sedm kandidátů.
1) křížkem v okénku před jménem označíte jednoho až sedm kandidátů dle vašeho uvážení bez
ohledu na volební strany
2) křížkem v okénku před názvem strany dáváte hlas kandidátům na 1.-7. místě označené strany
3) křížkem v okénku před názvem strany a označením kandidáta(ů) z druhé strany. Pak se
započítávají přednostně hlasy pro jednotlivě označené kandidáty a do celkového počtu sedmi se
započítají hlasy pro kandidáty označené volební strany v pořadí na kandidátce.
Hlasovací lístek si můžete upravit již doma nebo za plentou ve volební místnosti. Vložíte jej do
šedé hlasovací obálky. Obě obálky se vhazují do jedné volební urny.
Pokud se bude konat druhé kolo voleb do senátu, hlasovací lístky dostanete až ve volební místnosti.
Pokud budete mít zájem o hlasování do přenosné urny, zavolejte před volbami na obecní úřad na tel.
724 187 613 nebo v době voleb požádejte členy volební komise. Dvě členky volební komise
pojedou s přenosnou urnou v sobotu okolo 11 hodiny.

Nezávislí kandidáti Kunratice
vytvořili kandidátku ve složení: Božiková Květa, Šimek Petr, Bc. Nováček Jan, Moudrý
Jaroslav, Kolesníková Ludmila, Svobodová Eva, Lacinová Olga a Šafařík Jiří.
Rádi bychom pokračovali v započaté práci, zejména na připravených nebo rozpracovaných akcích rekonstrukce objektu bývalého obchodu, rekonstrukce hráze, sdruženého objektu a odtoku vodní
nádrže v Kunraticích, opravy místních komunikací, dokončení územního plánu, vybudování
doplňkového vodního zdroje v Kunraticích „Pod Mezičkou“. Více úsilí budeme věnovat
společenskému a kulturnímu životu a úpravě sportoviště.

********************************
V měsíci říjnu oslaví své jmeniny:

Bohumil, František, Eliška, Renáta, Tereza,
Lukáš, Michaela, Vendelín, Tadeáš, Štěpánka
Životní jubileum oslaví:
Žiaková Antonie
Bušek Václav
Habichová Věra
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Komunální volby do obecního zastupitelstva 2014
Sdružení Kunratice náš domov

Kdo jsme?
Jsme Vaši spoluobčané žijící v Kunraticích, Lipnici a Studeném, kterým není osud obce a náš
společný život v ní lhostejný.
Kandidáti:
Tomáš Cempírek 1964 – dispečer dopravy
Mgr. Jakub Švehlík 1978 – obchodní zástupce
Miroslav Hlavnička 1974 – zaměstnanec města Česká Kamenice
Iveta Šmirklová 1965 – státní zaměstnanec
Pavel Kryštůfek 1978 – mistr výroby
Vlastimil Marcín 1955 – OSVČ
Ladislav Mervinský 1962 – vedoucí údržby
Jiří Jersák 1950 - důchodce
Naše cíle:
Naším cílem je obec, kde může každý svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem je aktivní
činnost členů zastupitelstva a zapojení obyvatel do chodu a života obce.
- rozvoj kultury (podpora pořádání kulturních a společenských akcí apod.)
- podpora turistického ruchu (např. nové turistické značení, drobné propagační
materiály, doplnění potřebné infrastruktury)
- další rozvoj dětského a sportovního hřiště
- údržba a výsadba nové zeleně
- aktivní vyhledávání možnosti získání finančních dotací pro projekty v rámci ČR i
EU
- podpora Občanského sdružení pod Studencem a dalších podobných aktivit
- podpora přeshraniční spolupráce se sousedy
- zkvalitnění a zjednodušení komunikace veřejnosti s obcí (webové stránky obce
apod., využití sms atd.)
- dokončení územního plánu
- transparentní výběrová řízení, zveřejňování smluv na webových stránkách obce

Pel-mel

rad, informací a zábavy
VTIP NA MĚSÍC ŘÍJEN
Potkají se dva sousedi: "Člověče, manželka šla včera pro brambory do sklepa a ještě se nevrátila!"
Druhý soused: "A co budeš dělat?!" "Já nevím, asi rejži."
RÉBUS NEJEN PRO DĚTI
Řada čísel od 1 do 9. Zapište pomocí znamének +, -, x tyto číslice v pořadí za sebou tak, aby
výsledek byl právě 100. Nezapomeňte, že pořadí 1 až 9 musí být zachováno!!
Jako příklad uvádím jeden ze způsobů, kterých je několik:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8 x 9 ) = 100
Najděte alespoň jedno další řešení!
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.

URAN
(Uranus) je sedmá planeta od Slunce, třetí největší a čtvrtá nejhmotnější planeta ve sluneční
soustavě. Řadí se mezi plynné obry a společně s Neptunem i mezi tzv. ledové obry. Jméno má po
Úranovi, bohu nebes. I přes to, že je možné Uran za příznivých podmínek pozorovat pouhým okem
na noční obloze, nebyl antickými astronomy rozpoznán jako planeta, ale byl považován za hvězdu
kvůli pomalé rychlosti a slabé záři. Objev Uranu ohlásil William Herschel 13. března 1781, čímž
poprvé v moderní době posunul známé hranice sluneční soustavy.
Chemickým složením se Uran podobá Neptunu. Obě planety mají rozdílné zastoupení plynů oproti
Jupiteru či Saturnu. Přesto je atmosféra Uranu složením podobná atmosféře Jupiteru či Saturnu.
Tvoří ji převážně plynné formy vodíku a hélia, ale obsahuje i výrazný podíl vody, čpavku či metanu
se stopami uhlovodíků. Atmosféra Uranu je nejchladnější atmosférou ve sluneční soustavě,
minimální teploty se pohybují okolo 49 K. Její struktura je vrstevnatá: v nejnižších patrech se
nacházejí mraky vody, ve svrchních patrech mraky tvořené především metanem. Sama planeta je
nejspíše složena především z ledu a kamení. Podobně jako další plynné planety má i Uran
planetární prstence, magnetosféru a obíhá ho řada měsíců. Zvláštností Uranu je sklon jeho rotační
osy: osa leží téměř v rovině, ve které planeta obíhá. Severní a jižní pól se proto nacházejí v
oblastech, jež jsou u jiných planet charakteristické pro rovník. Při pohledu ze Země se proto občas
stane, že se prstence Uranu jeví jako terč s Uranem ve středu. Když v roce 1986 kolem Uranu
proletěla sonda Voyager 2, nepozorovala v atmosféře planety žádné větší množství mračen a
bouřkových systémů, což je typické pro jiné plynné obry. Pozemská pozorování však přinesla
náznaky sezónních změn počasí, s čímž souvisí i větry vanoucí v atmosféře. Ty mohou dosahovat
rychlosti až 900 km/h.
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