ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Únor 2013 - ročník XVIII. - číslo 2

SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
Začátek měsíce přináší dvě dobré zprávy:
Na Hromnice o hodinu více. Ano, už je znát, že
se prodlužují dny a to je dobře pro naší
psychiku. Už jen aby ten sníh slezl a bude tady
jaro a to, alespoň mne, dodává novou energii a
chuť do práce.
Druhou dobrou zprávou je, že se podařilo,
historicky první přímou volbou, zvolit
prezidenta. Jak konkrétně volili občané naší
obce se dočtete v samostaném článku.
Doufám, že jste všichni bez úhony překonali
nepřízeň počasí a že vás nezasáhla chřipková
epidemie. Věřím, že jste vy i vaše děti nebyli
zklamáni z pololetního vysvědčení a když ano,
tak nevadí, do konce roku se to opraví.
Přeji všem pevné zdraví a brzký příchod
jara.
Vaše starostka
Květa Božiková

PRVNÍ PŘÍMÁ VOLBA
PREZIDENTA

Prvního kola volby prezidenta se zúčastnilo
114 voličů a odevzdáno bylo 113 platných
hlasů.
Zuzana Roitová 3 hlasy, Jan Fišer 14 hlasů,
Jana Bobošíková 4 hlasy, Taťána Fischerová 6
hlasů, Přemysl Sobotka 6 hlasů, Miloš Zeman
35 hlasů, Vladimír Franz 12 hlasů, Jiří
Dienstbier 18 hlasů a Karel Schwarzenberg 15
hlasů.
Do druhého kola dle celorepublikových
výsledků postoupili Miloš Zeman a Karel
Schwarzenberg. K druhému kolu přišlo v
Kunraticích 103 voličů a odevzdáno bylo 101
platných hlasů.
Z toho 68 hlasů pro Miloše Zemana a 33 hlasů
pro Karla
Schwarzenberga. Novým
prezidentem pro příštích pět let byl zvolen
Miloš Zeman.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
členkám okrskové volební komise Kamile Kostelecké ml., Kamile Kostelecké st., Andree
Nechybové, Janě Tomiškové, Evě Vondrkové a zapisovatelce Jiřině Moudré za zdlouhavé a nudné
čtyřdenní vysedávání a dobře a zodpovědně odvedenou práci při sčítání hlasů.

VÝDAJE NA KULTURNÍ AKCE v r. 2012
Někteří z vás se zarazili nad částkou 58 575 Kč, uveřejněnou v minulém čísle Zpravodaje,
vynaloženou na kulturu a sport v roce 2012. Tato částka obsahuje souhrnné náklady včetně
knihovny, vydavatelské činnosti a sportovního zařízení. Čistě na kulturní akce pořádané
kulturním výborem bylo vyčerpáno 24 595 Kč. Z toho 1 463 Kč na nákup drobného materiálu,
7 944 Kč za zájezdový autobus a přípravu vatry, 3 069 Kč za občerstvení při oslavě MDŽ a pálení
čarodějnic a 12 119 Kč za dárkové balíčky jubilantům, mikulášské balíčky a drobné ceny na
maškarní karneval. Na kulturní akce každý rok přispívá firma AVE odpadové hospodářství a.s.
částkou 9 840 Kč a dále jsme dostali 11 952 Kč od soukromých sponzorů.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve čtvrtek 31. ledna na svém zasedání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
– vyrovnaný rozpočet pro rok 2013 ve výši 3 946 400 Kč (rozpočet byl zveřejněn na úřední tabuli
od 4. prosince 2012 do 23. ledna 2013 a nebylo k němu připomínek. V rozpočtu je zahrnuto
přislíbené navýšení výnosu daní, přerozdělovaných finančním úřadem, ale také navýšení platby
za žáky, výdaje na volby a 757 tis. Kč rezerva na investice)
– zprávu o provedené inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků (obec vlastní
majetek v pořizovací hodnotě 70 083 486 Kč, eviduje pohledávky za 487 572 Kč a má závazky
ve výši 470 025 Kč)
– zprávu o činnosti obecního úřadu (oprava vodovodu, věcné břemeno na uložení el. kabelu,
provoz posilovny, zřízení nového účtu u ČNB, vymáhání pohledávek od neplatičů platebním
výměrem, oprava veřejného osvětlení, výměna poškozených popelnic a označení známkou pro
rok 2013, navýšení počtu kontejnerů na třídění plastu v Kunraticích ad.)

PORUCHA NA VODOVODNÍM ŘADU
V nejmrazivějším dni letošní zimy jsme byly nuceni opravovat poruchu na vodovodním řadu. Ve
staré, nepoužívané vodoměrné šachtě pod bývalým kravínem prasklo zrezivělé šroubení. V pátek
25.ledna po 16. hod zůstaly výše položené domy bez vody nebo s velmi nízkým tlakem. Náš
obecní vodojem byl prázdný a tak jsme se přepojili na vodojem SčVaKu. Okamžitě jsme udělali
průzkum v obci a hledali, kde nám uniká voda. Bohužel ve tmě okolo 18. hod. jsme nic neviděli a
tak jsme hned ráno pokračovali a úspěšně. Únik jsme objevili a ihned zajistili opravu. Po poledni již
bylo vše v pořádku. Těm občanům, kterých se výpadek dodávky pitné vody dotkl, se dodatečně
omlouváme. Panu Radku Rališovi děkuji za ochotu odpracovat mimořádnou pracovní směnu a v
18-ti stupňovém mraze se máchat ve vodě a blátě. Poděkování patří i Pavlu Simurníkovi fi DOMASTAV z Filipova, který ochotně vypomohl s minibagrem a s montáží
vodovodního potrubí.

POTŘEBUJETE PALIVOVÉ DŘEVO ?
Obec má v lesích nakáceno a připraveno k nařezání a odvozu palivové
dřevo. Až nám to počasí dovolí, začneme jej rozvážet zájemcům.
Pokud máte zájem o palivové dřevo za cenu 850 Kč/pm, přihlaste se na
obecním úřadu.

********************************
V měsíci únoru oslaví své jmeniny:

Jarmila, Jiřina, Veronika, Oldřich,
Lenka, Petr, Matěj
Životní jubileum oslaví:

Lacinová Olga
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

ROZHOVOR
s Jitkou Tůmovou o aktivitách sdružení pod Studencem
Rozhovor na portálu „PROPAMÁTKY“ ze dne 30.1.2013

Obnovu kulturního dědictví a zároveň zlepšení vztahu nejen místních obyvatel ke kulturní krajině si
vytklo za cíl Občanské sdružení pod Studencem. Aktivitami této neziskové organizace nás provede
její předsedkyně Jitka Tůmová.
Vaše sdružení se mimo jiné zabývá záchranou drobných sakrálních památek. Můžete
čtenářům povědět něco více o této oblasti Vašeho snažení?
Od počátku činnosti v roce 2007 vykonali členové sdružení množství práce vedoucí k prohloubení
znalostí a záchraně přírodních a kulturních památek na Českokamenicku. Po odsunu německy
hovořících obyvatel o památky nikdo nepečoval. Ty chátraly mnohaletým nedostatkem zájmu a
ztrátou obecného povědomí o jejich hodnotách. Péče o ně byla odkázána na soucit a případnou
ochotu ojedinělých dobrovolníků. Kulturní dědictví tvoří součást historie krajiny a formuje
estetický a kulturní cit současných obyvatel. Mnoho z nich ještě stále hledá, bohužel i nehledá, své
sepjetí s místem a krajinou. Jen těžce se navazují zpřetržené vazby kořenů k nově získanému
domovu. Snažíme se zvýšit zájem lidí o jejich okolí, o péči o krajinu i o krajinotvorné prvky. Péče o
krajinu a její minulost je investicí do budoucnosti – do vytváření kvalitního vztahu k domovu.
Hlavně mladým chceme vštípit lásku a obdiv k místům, kde vyrůstají, žijí a měli by zde nacházet a
cítit své kořeny. Situace v bývalých Sudetech je překvapivě stále velice problematická, citlivá a
složitá. Vydali jsme publikaci rozsáhle mapující historii míst pod Studencem nazvanou Krajina pod
Studencem v proměnách doby, vyšla i v němčině. Pořádáme semináře, výstavy a další akce.
Jaké a kolik těchto památek se Vám doposud podařilo obnovit?
Od založení sdružení bylo obnoveno 15 drobných sakrálních památek. Více naleznete na
internetových stránkách OBNOVENÉ PAMÁTKY.
Vaše sdružení stojí také za obnovou sakrálních památek Mariánské kaple a skalní výklenkové
Johnovy kaple. Jak probíhala jejich rekonstrukce?
Unikátní sakrální prostor Mariánské kaple z roku 1733 doplněný o repliky původních deskových
obrazů byl v bezproblémové spolupráci obnoven roku 2010 na náklady podniku Lesy České
republiky. Během obnovy skalní výklenkové Johnovy kaple z roku 1760 v letech 2011 až 2012 byla
objevena původní ojediněle dochovaná malba místního umělce Ernsta Vatera. Vzácný originál
deskového obraz s výjevem Panny Marie Pomocné byl pro zachování budoucím generacím darován
koncem roku 2012 Oblastnímu muzeu Děčín. Připravujeme repliku oltářního obrazu, jenž v kapli
nahradí darovaný originál.
Snažili jste se také získat finanční prostředky na rekonstrukci naší druhé nejstarší železné
rozhledny na Studenci. Jaká částka byla potřeba a kolik se podařilo vybrat peněz?
Rozhledna byla otevřena v roce 1888. Po válce neudržovaná kovová konstrukce, vystavená
nepříznivým povětrnostním podmínkám, podléhala zubu času. Truchlivý stav cenné historické
stavby v roce 1994 inspiroval členy občanského sdružení Amici Decini, Spolek přátel Děčína a
Klub českých turistů ke snaze o její záchranu. Obnově stála v cestě zdlouhavá a náročná jednání,
kdy se řešila otázka vlastnictví stavby, způsob rekonstrukce i finanční zabezpečení. V roce 1997
byla stavba prohlášena kulturní památkou, od roku 2001 je vlastnictvím České Kamenice. Naše
sdružení vstoupilo do podpory obnovy počátkem roku 2007. Z původních konstrukčních prvků se
zachovalo 80 procent, všechny stupně schodiště jsou nové. Na vrchol Studence se navrátila 14.
března 2009, slavnostně otevřena byla 21. června 2009. Získané dotace činily 1 908 467 korun,
veřejná sbírka vyhlášená městem 770 169 korun, naše sdružení na účet sbírky dalo 470 tisíc korun.
Prodej schodů vynesl 400 tisíc korun, celkové výdaje rekonstrukce představují 3 243 431 korun.
Pro obnovu přírodních nebo kulturních památek na Českokamenicku jste zřídili i možnost
dárcovské DMS. Jaké máte s touto formou financování obnovy památek zkušenosti?
Musíme velice neradi přiznat, že energie vynaložená na registraci dárcovských DMS a finančních
návratnost ve formě příspěvků je neúměrná. Určitě je třeba kvalitní propagace v médiích, na kterou
však malá sdružení nemají finanční prostředky. Rádi si necháme od zkušenějších poradit.

Pel-mel

rad, informací a zábavy
Citát: Honoré de Balzac

Génius je člověk jako každý jiný. Jenže je jiný.
Motta:

Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Nejšťastnější je člověk, když se žádný z jeho přátel netrápí.
Je lepší se zeptat a být hloupý pět minut, než se nezeptat vůbec a být hloupý celý život.

Sněhuláci
Sněhuláci, ti se mají,
nekašlou a nekýchají,
i když kmotru Meluzínu
pozvou ráno na hostinu.

Příspěvek pro ponaučení od našeho čtenáře
Když se potkají dva električtí
paúhoři, oba na chvilku přestanou
vytvářet elektrické pole a pak
změní jeho frekvenci. Tím zabrání
tomu, že by si svoje pole pletli.

Drobný kolibřík rudokrký, který
váží jen 3 gramy, migruje
každoročně mezi Aljaškou a
středním Mexikem. Pokud
bychom vyjádřili jeho výkon v
poměru k délce těla, jedná se o
nejdelší ptačí tah vůbec.

Keporkakové zpívají nejvíce v
období páření. Ostatní jedinci
slyší písně až na vzdálenost 160
kilometrů.

Vztaženo na hmotnost má
kolibřík nejvýkonnější svaly ze
všech zvířat. Svaly vznášejícího
se kolibříka „spalují“ 133 wattů
na kilogram hmotnosti.
Porovnejte to s nožními svaly
maratonského běžce, které
spotřebovávají asi 15 wattů na
kilogram.
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