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SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
slunečné jaro se nám na chvilenku
představilo, ale hned se zase schovalo za
hnusné deštivé mraky a teploměr se krčí u
desítky. Doufejme, že se to zlepší. Potřebujeme
pěkné počasí pro práci v obci. Mám pro vás
dobrou zprávu. V průběhu května až června se
bude upravovat tzv. "spojovačka" na Lísku.
Nejprve bude vybudován propustek na cestě do
lesa a vyhrabán pořádný příkop podél
komunikace, aby se zamezilo podmáčení tělesa
vozovky. Po té se výmoly vyrovnají vrstvou
podkladového asfaltu. Jedná se o úsek cca
1000 m2 a předpokládaná cena díla je cca 380
tis. Kč. V příštím roce, až našetříme další
peníze, se na komunikaci položí vrchní vrstva
asfaltu. Také u dalších místních komunikací
musíme prohloubit nebo vyhrabat nové
odvodňovací příkopy, aby nedocházelo k
podmáčení a v zimě k namrzání. Na velké
investice zatím nemáme, ale méně finančně
náročné udržovací práce musíme provádět
neustále. Věřím, že i drobná zlepšení budou ku
prospěchu všech občanů.
Vaše starostka
Květa Božiková

V sobotu 4. května proběhne
svoz
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Nefunkční elektrospotřebiče, baterie,
zářivky, zbytky barev, chemikálií a olejů a
vyřazené pneumatiky bez disků
můžete odložit v pátek odpoledne nebo předat v
sobotu ráno přímo dopravci na určených
stanovištích:
8.00 - 8.30 hod. v Kunraticích u hasičárny
8.35 - 8.45 hod. v Lipnici u kontejnerů
8.50 - 9.00 hod. ve Studeném u kontejnerů

POPELNICE
SE BUDOU VYVÁŽET 1X ZA 14 DNŮ
v sudé úterý tj. 14. května, 28. května,11. června atd.
Uplnynul již měsíc po splatnosti, ale někteří občané
dosud
NEZAPLATILI PRVNÍ SPLÁTKU ZA ODPAD
Zapomnětlivce vyzýváme, aby v nejkratším možném
termínu splnili svou povinnost. Obec musí odpadové
firmě platit každý měsíc faktury ve výši cca 30 - 40
tis. Kč a nemůžeme říct: " Jé, my jsme zapomněli " a
uhradit vše až koncem roku.

V Kunraticích jsme přidali jeden kontejner na plastové odpady. Je umístěn u
horní autobusové zastávky. Prosíme občany, aby ODPAD ŘÁDNĚ TŘÍDILI
a využívali kontejnerů na tříděný odpad. Podle množství vytříděného odpadu
získává obec čtvrtletní odměnu, která snižuje náklady na odpadové
hospodářství. Za rok 2012 jsme vyprodukovali 93 t komunálního odpadu. K
tomu jsme vytřídili 3,5 tuny plastů, 3,2 t skla, pouze 693 kg papíru a pouhých 100 kg nápojových
kartonů. Celkové náklady na likvidaci odpadu za loňský rok činily 485 356 Kč, odměna za třídění
odpadu byla pouhých 19 812 Kč. Od občanů jsme vybrali poplatek ve výši 171 545 Kč, takže z
vlastních prostředků obce jsme museli uhradit 293 999 Kč. Ve třídění odpadů máme ještě velké
rezervy.

KONTROLA HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2012
Dne 12. dubna provedli pracovnice Krajského úřadu Ústeckého
kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2012. Zkontrolovali účetní
doklady, inventuru majetku, pohledávek a závazků, kupní a
nájemní smlouvy, zápisy ze zasedání zastupitelstva a vyúčtování
dotací. Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
bude zveřejněn na úřední desce a na webu obce.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC POKAZILO POČASÍ
Tradiční pálení čarodějnic letos pokazila zima a déšť. U ohně
vydrželo jen pár vytrvalců. No, přírodě neporučíme. Snad nám
bude počasí přát při oslavě Mezinárodního dne dětí a tam si
všechno vynahradíme včetně opékání buřtů u táboráku.
CO BUDEME DĚLAT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ?
–
–
–
–
–

projektant dokončuje projektovou dokumentaci na opravu hráze vodní nádrže v Kunraticích
průklest větví zasahujících do průjezdního profilu nad obecními komunikacemi
částečná oprava povrchu komunikace na Lísku a úprava příkopu
úprava odvodňovacího příkopu podél komunikace ve Studeném
osazení odvodňovacích žlábků a vysprávka komunikace v Lipnici

BOJ O AUTOBUSY

HLEDÁTE PRÁCI ?

V roce 2015 vyprší smlouva mezi Ústeckým krajem a
Dopravním podnikem města Děčín na dopravní
obslužnost. Chystá se výběrové řízení na nového
dopravce na příštích 10 let. Kraj chce pochopitelně
ušetřit a tak navrhl linku Benešov nad Ploučnicí Kerhartice - Česká Kamenice - Kunratice - Studený a
zpět, čímž by ušetřil náklady na jeden autobus. Časy
odjezdů autobusů však nerespektují dobu školní
výuky a vůbec nenavazují na žádné přípoje ve směru
na Děčín ani na Nový Bor. Dle našich požadavků
musí Kraj jízdní řád přepracovat a předložit k
dalšímu jednání.

Naše pracovní dílna je v České Kamenici v
objektu bývalého Bonexu.
Naše společnost hledá nové zaměstnance a to v
oborech :
- šička, jednosměnný provoz (30 - 35 volných
pracovních míst)
- uklízečka, jednosměnný provoz (3 volné pozice pouze pro zdravotně hendikepované)
- vrátnice na 3 směny (8 volných míst - pouze pro
zdravotně hendikepované)
Bližší informace získáte na info@azpo.eu nebo na
telefonním čísle 412 151 180 od 7 do 14:30 hod.
Ludvík Nesnídal, jednatel spol.

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

Stanislav, Emil, Vladimír, Jana, Filip a Kamila
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.
Životní jubilemu oslaví:

Mrákotová Leona, Vondrková Eva a
Oleárník Emil

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

Občanské sdružení pod Studencem
představilo novou Zážitkovou trasu okolo obnovených
krajinotvorných prvků
Česká Kamenice, 25. dubna 2013 – Občanské sdružení pod Studencem připravilo pro
návštěvníky Českokamenicka dva propojené turistické okruhy, na jejichž trase je k vidění
hned několik obnovených drobných kulturních památek. Je již na volbě každého, zda si
vybere méně náročný a nebo delší okruh. Oba dva však poskytnou návštěvníkům mnoho
krásných a zajímavých pohledů na samotnou přírodu a mnohdy opomíjené či zapomenuté
památky.
„Bude na každém, kterou trasu zvolí. Ta méně náročná je dlouhá přibližně 5 kilometrů a vede z
parkoviště ve Studeném do Lipnice, následně dolů ke Studenému potoku a zpět na parkoviště ve
Studeném. Trasa je vhodná pro rodiny s dětmi a pro méně zdatné turisty. Druhý okruh, pokračuje
od Studeného potoka po červené turistické značce k soutoku s Chřibskou Kamenicí a nádhernou
přírodní rezervací Pavlino údolí ke koupališti v Jetřichovicích. Nazpět vede cesta vzhůru Tesanou
cestou na okraj Rynartic a po modré turistické značce opět dolů k „Soutoku“ a po červené zpět do
Studeného,“ prozradila předsedkyně občanského sdružení Jitka Tůmová s tím, že druhá trasa je
dlouhá cca 11 kilometrů.
Na parkovišti uprostřed obce Studený byl instalován velký informační panel, který kromě
komentáře obsahuje i mapu s vytýčenou trasou. Texty jsou v českém a německém jazyce.
„Cestou budou mít návštěvníci možnost vidět drobné kulturní památky, které se našemu sdružení
podařilo v posledních letech zachránit a obnovit. U každé je nainstalována informační tabulka s
historií památky,“ dodává místopředseda sdružení Tomáš Horyna.
„V současnosti ještě usilujeme o instalaci dvou laviček, které návštěvníkům nabídnou odpočinek a
místo k zamyšlení a rozjímání. Příroda u nás je překrásná a svádí nejenom k radosti z ní a ze života,
ale také k zamyšlení,“ doplňuje Jitka Tůmová.
Na webu Občanského sdružení pod Studencem (www.podstudencem.cz) je k dispozici mapka,
kterou si může každý uložit a vytisknout.
„Vzhledem k nedostatku finančních prostředků si nemůžeme dovolit nechat vytisknout informační
letáky, o které nás již požádaly okolní informační centra, proto jsme se rozhodli, že náhled
informačního panelu spolu s mapkou umístíme na náš web. Více bohužel udělat nyní nemůžeme,“
vysvětluje Tomáš Horyna.
Přímý odkaz na mapu:
http://www.podstudencem.cz/images/zazitkova_trasa/mapa.pdf
Přímý odkaz na náhled panelu:

http://www.podstudencem.cz/images/zazitkova_trasa/panel.pdf

Občanské sdružení pod Studencem

Pel-mel

rad, informací a zábavy
Citát: Albert Einstein
„Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však
nejsem tak jist.“
Murphyho zákony:
„Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit.“
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
Příspěvek pro ponaučení od našeho čtenáře

Velký dřevěný kolotoč se otáčí
rychlostí zhruba 20 km/h. Země
si mezitím vesele víří rychlostí
1600 km/h na rovníku.

Na kterémkoliv normálním místě
na povrchu země tlak vzduchu
odpovídá přibližně tlaku 1 kg na
čtvereční centimetr plochy.
Mladičká Země byla oproti své
dnešní podobě tak rozdílná, jako se
současná Země liší od Marsu.

Z temnoty se vynořila naše neklidná planeta. Země zahájila své dětství jako
balvan, pak rostla a zakulacovala se díky neustálému přívalu kousků hmoty
z rané sluneční soustavy – to vše před více než 4 miliardami let. Dnes je to
modrobílý svět: modrý díky kapalné vodě dole na zemi
a bílý díky vodním parám nahoře ne nebi. Zatímco se
otáčí závratnou rychlostí 1600 km/h jako káča, sopky
z jejích útrob vyvrhují řeky horkých, rozžhavených
hornin. Z polárních ledovců se odlamují kry velké jako
domy a putují po oceánech. Údolí vyhloubená
postupujícími ledovci se
plní dešťovou vodou.
Z hlubin oceánů se vynořují ostrovy. A nad tím vším vysílají proměnlivá
mračna k zemi blesky doprovázené hromobitim. Proč jsou bouřkové mraky
tak tmavé a hrozivé? Proč se ráno na trávě tvoří rosa? Proč jsou vrcholky
hor někdy modré a obloha při západu slunce tmavě rudá? Vydejte se s námi
na cestu kolem naší domovské planety a vše se dozvíte.
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