ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Květen 2015 - ročník XX. - číslo 5

SLOUPEK STAROSTY

POPELNICE
Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda a je tomu půl roku mé
působnosti na obecním úřadě. Za tu relativně
krátkou dobu jsem zjistil, že je to práce
zajímavá, ale také dosti úmorná a často boj s
větrnými mlýny. Nástrahy, které mi chystá
naše byrokratické smýšlení v tomto státě mě
doufám ještě více zocelí v dalším boji s nimi,
pro dobro naší obce.
Na pracovní schůzce zastupitelstva jsme se
domluvili na zařazení nového pracovníka
VPP a to Jiřího Schneidera ml., bude plně
dotovaný z úřadu práce a tím náš rozpočet
nijak nezatíží. Myslím, že novou pracovní
sílu plně využijeme.
A na závěr děkuji Všem, kteří se zúčastnili
přípravy stavění vatry, májky a pálení
čarodějnic. Mě samotného mile překvapila
vysoká účast a vůbec průběh celé akce.
Jen tak dál.
Díky Všem
Váš starosta Pavel Kryštůfek

budou od května vyváženy
1 x za 14 dnů
v Kunraticích a v Lipnici
vždy v úterý v liché týdny
( 19.5., 2.6. atd.) a ve
Studeném každý týden

Se starostou na kávu – aneb
přijďte si popovídat !
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na setkání a
posezení u kávy, kde bychom si mohli popovídat
o problémech, námětech a vůbec všem, co je pro
Vás důležité.
Setkání se bude konat v Pohostinství u Pavla dne
7.5. 2015 od 19:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Kunraticích
Dne 13.5. tedy ve středu od 7:00 – 13:00 hod. Pouze v obci Kunratice.

Výběr záloh za vodné provede paní Andrea Nechybová ve dnech 16.5. a 17.5. 2015.

SMS INFOKANAL OD 1. KVĚTNA V PROVOZU !
V obecním zpravodaji z února letošního roku jsme Vás informovali o nabídce služby tzv. SMS
InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich
mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Díky vámi projevenému zájmu se zastupitelstvo obce rozhodlo tuto službu spustit! Od poskytovatele
služby jsme navíc získali tuto službu na 4 měsíce zkušební doby zcela zdarma.
Telefonní čísla obyvatel, kteří je v rámci průzkumu zájmu poskytnuli obci, jsme již do systému odběru
SMS zaregistrovali. Nyní je registrace otevřena pro každého. Jak tedy na to?
Jsou celkem tři způsoby registrace:
1. pomocí registrační SMS:
Bydlíte-li přímo v Kunraticích, platí SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraKUNRATICEmezeraCISLOPOPISNE
Bydlíte-li v Lipnici platí SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraLIPNICEmezeraCISLOPOPISNE
Bydlíte-li v části Studený, platí SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraSTUDENYmezeraCISLOPOPISNE
-pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
!!! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy. !!!
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu obce: 412 582

823

2. Online pomocí webového formuláře:
na webových stránkách obce www.obec-kunratice.cz, hledejte tento obrázek:
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/KUNRATICE
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo
registraci zrušit.
3. Osobně na obecním úřadu
Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosíme, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy přejí představitelé obce Kunratice!

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

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

Tomiška Lubomír
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Pietní akt k 70. výročí osvobození v Rabštejně
MĚSTO ČESKÁ KAMENICE ZVE VŠECHNY OBČANY NA PIETNÍ AKT K 70. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ v RABŠTEJNĚ DNE 8. KVĚTNA 2015.
Začátek pietního aktu je ve 14.00 hodin.
Zazpívají žáci hudební školy Ankara.
Hosté položí věnce, zazní krátké projevy, na místě zahraje skupina U-Style.
Občerstvení zajištěno.
Autobusy mířící na pietní akt zastaví u Restaurace Na Ráně, mezi půl a tři čtvrtě na dvě.

70 let po skončení 2. světové války-žijeme v míru ale…
Nejsem si jistý, zdali si někdo dává práci poskládat dohromady jednotlivé zprávy
o bezpečnostním posilování České republiky, publikované v rozpětí několika posledních
měsíců. Možná jsem do určité míry paranoidní, možná příliš hledám konspirace. Nicméně
mě nedávné zprávy naplňují velmi nepříjemnými obavami z budoucího vývoje.
Mluvím o eskalaci konfliktu na Ukrajině do celoevropského či celosvětového měřítka. Jsem
bytostně přesvědčen, že obě velmocenské strany konfliktu (ano, obě – NATO s EU a Rusko)
nás, občany potenciálních nárazníkových republik, silně propagandisticky masírují. Pokud
však člověk sleduje pouze mainstreemová média, nabývá převažujícího dojmu, že by se
náš stát měl připravit na možnou ruskou agresi. Koneckonců, tuto mediální masáž do
značné míry kopíruje i veřejné mínění. Realita ale, jako vždy, odráží obě strany téže mince,
nejen jednu.
Za minulého režimu se říkalo: „kam Rus šlápne, tam sto let tráva neroste“. Obávám se, že
pokud se podíváme na „bezpečnostní akce“ posledních let v Iráku, Afganistanu, Sýrii,
Egyptě, Tunisku, Libyi, v Gruzii či na Ukrajině, kde byla realizována otevřená nebo skrytá
podpora ze strany Spojených států, platí toto pořekadlo dnes bohužel také o USA.
Rozvrácení stabilních (ač třeba autoritářských) režimů bez určení toho, co bude dále
následovat, se nejeví jako rozumná taktika. Na druhé straně lze stejně tak v postupu Ruska
vysledovat mnoho problémových kroků (např. anexe Krymu či lhaní prezidenta Putina o
přítomnosti ruských vojáků na poloostrově, znevěrohodňující tak celé ruské počínání).
Ponechávám tedy i sám pro sebe bez odpovědi, která strana nese větší vinu za eskalaci
současného konfliktu.
Zkusme si však do jedné řady poskládat zmiňované zprávy posledních dní o chystaných
krocích v České republice:
1.Povinné odvody
2.Přísaha věrnosti nejen vlasti, ale i spojencům (tedy NATO)
3.Rušení trvalé adresy odlišné od místa bydliště (zřejmě aby bylo možné hledané osoby,
například brance, rychle najít)
4.Možnost nasazení branců v zahraničí
5.Rozhodnutí o navýšení státních hmotných rezerv – potravin
Také vám zde něco nevoní? Je to dohromady pouhou náhodou nebo mají jednotlivé body
bližší souvislost? Musím i zde poznamenat, že můj odpor proti uvedeným krokům, ať
jednotlivě mají či nemají vojenskou souvislost, není o žádném antivlastenctví, zbabělosti
bojovat a podobně. Srovnávám to s rozdílností situace českých občanů – vojáků v roce 1914
(vnucená válka) a v letech 1938-1939 (agrese zvenčí).
Bylo by jistě velmi přínosné sledovat, zdali obdobné kroky nepodnikají také ostatní země
regionu. Pokud se podobná příprava děje i u našich nejbližších sousedů, mé obavy to jen
posiluje. Obranu své země, města, domu a především své rodiny považuji v případě vnější
agrese za samozřejmost. Zde se ale možná začíná příprava na zcela opačnou akci, která je
minimálně zčásti výsledkem ofenzivní snahy o rozšiřování sféry vlivu také ze strany Západu.
Tomu asistovat odmítám.
Zdá se tedy, že jsme svědky jistých předválečných signálů. Stále však pevně doufám, že se
mýlím a že mé obavy jsou ve výsledku zbytečné.
Zdroj internet
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