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SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
Příroda si s námi pěkně zahrává. Předvádí
celý široký rejstřík klimatických jevů: od
vytrvalých dešťů s povodněmi a teplot spíše
březnových až po maximální teplotní rekordy a
bouřky. A to se střídá po týdnu. Jak to má náš
organismus vydržet ? Snad se s počínajícím
červencem počasí trochu ustálí, aby si děti
užily prázdniny, jak mají být. Počasí na
dovolenou bude sázka do loterie, protože si
člověk nemůže být jist ani tím, že se ohřeje
alespoň u Jadranu. Zahrádkáři, zedníci a další
řemeslníci, naši dělníci na údržbu obce i my
všichni si přejeme, aby už konečně přišlo
"normální" léto, abychom mohli pracovat a ne
jen řešit kalamitní stavy.
Zvýšené hladiny toků naši obec nijak
zvlášť neohrozily. Na dvou-třech místech se
potok vylil do zahrady, ale nezpůsobil žádné
vážné škody. Rekonstruované mosty a břehové
zdi, až na pár vymletých kamenů, vydržely.
Při povodňové prohlídce jsem zjistila, že
někteří rekreanti ve Studeném mají v blízkosti
břehů skládku posekané trávy, dřeva a
podobných materiálů, které by se při vylití
ze břehů spláchly do koryta a mohly by
způsobit problém. Tímto vás vyzývám k
přemístění těchto materiálů na jiné,
bezpečné místo.
Závěrem přeji všem hezké léto a
bezproblémovou dovolenou bez úrazů a
klíšťat.

OPRAVENÁ SILNICE
NA LÍSKU
Tak jsme se konečně dočkali. Ušetřili jsme si na
opravu silnice z Kunratic pod Lísku. Pod "černou
louží" byl vybudován propustek pod komunikací,
aby se silnice dále nepodmáčela. Ještě do
podzimu bude dalším propustkem podchycen
pramen v úrovni bývalé skládky a upravena
vymletá strouha a nezpevněná krajnice. V celé
délce byla položena PODKLADOVÁ vrstva
asfaltové směsi. Po dohodě s dodavatelskou
firmou, která chápe naši neutěšenou finanční
situaci, je podklad dostatečně kvalitní na to, aby
vydržel běžný provoz OSOBNÍCH automobilů i
pár let, než našetříme na vrchní obrusnou vrstvu
asfaltu. Tak prosím, nenadávejte, že se silnice
místy vlní, jako lochneska. Pořád je to lepší, než
díry, koleje a výmoly. Nadále na této komunikaci
platí zákaz vjezdu vozidlům s hmotností vyšší než
5 tun a nedostali výjimku ani zemědělci. Náklady
na celou rekonstrukci komunikace se vyšplhaly na
částku 465 tis. Kč a plně jsme je hradili z
obecního rozpočtu - bez dotace.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ OPRAVY
KOMUNIKACÍ
V červenci bude vyhloubena odvodňovací strouha
podél komunikace za mostem M 01 u Hošků k
domu čE. 11, aby se zabránilo podmáčení
komunikace a v zimě namrzání. Původní
odvodňovací drenáže a propustek jsou zanešeny a
navíc jsou vyústěny do soukromé zahrady.
Nemůžeme svévolně zamokřovat soukromý
pozemek a proto je potřeba povrchovou vodu
svést do potoka. Pro snažší údržbu volíme
Vaše starostka Květa Božiková
otevřenou strouhu a zatrubnění jen u vjezdů k
jednotlivým nemovitostem.
Odvodňovací žlábky chceme uložit i do komunikace v Lipnici za autobusovou zastávkou, kde ze
stráně stéká voda na cestu, tvoří se zde kaluže a v nezpevněném povrchu se vytváří díry.
Zbytečně se tak ničí poměrně pěkná komunikace, opravená po povodni v roce 2010.
Podobně jsme již upravili i cestu ve Studeném za mostem u Šafaříků.

Svoz velkoobjemové odpadu
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven:
ve Studeném ve dnech 26.7. - 29.7.
v Lipnici ve dnech 2.8. - 5.8.
v Kunraticích ve dnech 9.8. - 12.8.
Do kontejneru neodkládejte nebezpečný odpad a
elektrospotřebiče !!!
Termíny svozu vám ještě připomeneme na plakátech.

Výběr vodného
Od srpna letošního roku bude
osobou pověřenou výběrem
poplatku za vodné a stočné paní
Andrea Nechybová Kunratice
čp. 98.

Kulturní výbor
Po všech dnech plných dešťů, se nám sluníčko dne 9.6. umoudřilo a na 3 hodiny nám dovolilo,
abychom mohli uskutečnit odvolaný „Den dětí“. Díky mnoha ochotným dobrovolníkům, byl
opravdu vydařený a tímto bychom rádi všem poděkovali. Děkujeme za nutné urychlené posekání
hřiště zhruba 3 hodiny před akcí našimi dobrovolníky, abychom se tam vešli. Naše obecní pracovní
trio to bohužel nezvládlo, ani po včasném nahlášení, což pro vedení obce zřejmě není dostačující a
pro nás to znamená, že „co si sám neuděláš, to nemáš“. Je to smutné, vzhledem k tomu, že to
děláme pro naše děti, které by mohli být pokračovatelé kulturních akcí této obce. Bohužel to není
100% podporováno, což nás mrzí. I přes tuto nemilou skutečnost se nás sešlo dosti, abychom to
zachránili. Děti si užívaly, baštily a hrály si a co přinesou další akce se uvidí. Ještě jednou děkujeme
všem dobrovolníkům za pomoc, ochotu a zpestření všedních dnů a všem místním i „přespolňákům“
za to, že dorazili. Doufáme, že se tato akce konaná jednou za rok nestane svárem mezi vedením
obce a obyvateli, protože i když většinu zvládneme sami, občas pomoc potřebujeme. Přejeme
krásné léto a těšíme se na další kulturní akci s Vámi.
Za účastníky napsala Andrea Nechybová.
Ráda bych na tento příspěvek reagovala:
Myslím, že došlo k nedorozumění z nedostatku informací. V žádném případě nemám zájem kazit
plány kulturní komise. 29. května, tedy tři dny před původním termínem oslavy Dne dětí dělníci
posekaly trávu za altánem, jak si kulturní komise přála. Na zasedání ZO předsedkyně kulturní
komise oznámila, že se pro nepřízeň počasí akce odkládá na 9.6. V sobotu 8.6. pan Potluka, na můj
příkaz, ještě jednou posekal prostor dětského hřiště. To, že pro akci budou pořadatelky využívat i
fotbalové hřiště, které je v rekonstrukci, nepadlo ani slovo, proto také nebylo posekáno. Na
fotbalovém hřišti je rozhrnuta nekvalitní kamenitá navážka pro vyrovnání terénu. Již v květnu jsem
měla domluveno, že nám farma Lipnice doveze a rozhrne kvalitní ornici, ale termín jsme přesunuli
až po Dětském dni. Deštivé počasí a pak zahájení zemědělské sezóny termín opět oddálilo.
Navežení ornice a zatravnění se provede v průběhu července.
Také já chci poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na zajištění akce podíleli a přes
nepřízeň počasí i komplikace se sekáním trávy udělali co mohli pro zdařilé dětské odpoledne.
Květa Božiková, starostka obce

********************************
V měsíci červenci oslaví své jmeniny:

Libuše, Olga, Markéta, Karolína, Jindřich,
Luboš, Martina, Vítezslav, Kristýna, Jakub, Anna
Životní jubilemu oslaví:

Dufek Petr, Živnůstková Milena
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Nová turistická linka č. 435 zahájila 15.6.2013 provoz
V sobotu 15.6.2013 se na svou první jízdu vypravila nová turistická autobusová linka č. 435. Linka
propojuje obvodové obce národního parku České Švýcarsko od České Kamenice po Hřensko a stala
se tak velice užitečnou spojnicí pro turisty, kteří jsou ubytovaní nebo si plánují výlet po okolí obcí
Česká Kamenice, Janská, Srbská Kamenice, Růžová, Bynovec, Arnoltice, Janov a Hřensko. Zde
autobus navazuje na již tradiční turistickou linku č. 434 mezi Děčínem a Krásnou Lípou. Poprvé v
novodobé historii si tedy návštěvníci našeho regionu mohou naplánovat okružní výlet po krásách
Českého Švýcarska, aniž by museli překlenout některé úseky autem.
Nová turistická linka č. 435 bude letos jezdit po celé letní prázdniny, vždy o sobotách a nedělích.
Jízdní řád je k dispozici na stránkách Dopravního podniku města Děčín: www.dpmd.cz nebo v
informační brožuře.

Noční prohlídky kouzelného zámku Benešov nad Ploučnicí

Object 1

I na letošní letní prázdniny chystá Státní zámek v Benešově nad Ploučnicí už tradiční Noční
prohlídky kouzelného zámku. Prohlídky se během letních prázdnin uskuteční hned čtyři, a to 6. a
20. července a 3. a17. srpna. Více na www.zamek-benesov-cz.

Výletní loď - Děčín
Jízdní řád výletní lodi naleznete na www.labskaplavebni.cz
Zažijte na Děčínsku plavbu kaňonem Labe – přírodní rezervací s nádhernými scenériemi!
Plout můžete na trase:
• Děčín – Hřensko – Bad Schandau – Drážďany a zpět (výletní loď)
• Ústí nad Labem – Děčín – Dolní Žleb – Hřensko a zpět (cyklistická loď).
Plavbu výletní lodi zajišťuje Labská plavební společnost s.r.o.
Dotazy k režimu výletní lodi (pluje, nepluje ...) adresujte přímo provozovateli lodě na tel.:
777 037 379 nebo e-mailem: kapitan@labskaplavebni.cz Tato emailová adresa je chráněna před
spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Object 2

Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka v České Kamenici
Příznivce klasické hudby srdečně zveme na další ročník Letních hudebních slavností Antonína
Dvořáka v České Kamenici.
Program festivalu je tentokrát rozvržen do dvou dnů, na neděli 14. července a pondělí 15. července
2013 vždy od 18:00 hodin.
Festival bude po oba dny probíhat v děkanském chrámu sv. Jakuba Staršího v České Kamenici.
Velkou poctou pro festival bude vystoupení jednoho z nejlepších současných českých houslistů,
pana Jaroslava Svěceného, v pondělní části programu.
Program 14.7.2013, začátek v 18:00 hodin
Kvarteto Apollon
- Smyčcový kvartet A. Dvořáka F dur
- Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto W.A.Mozarta
Program 15. 7. 2013, začátek v 18:00 hodin
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Miloslav Klaus - kytara
VSTUPNÉ:
Nědělní program: 100,- Kč
Pondělní program: 150,- Kč
Na oba dny: 200,- Kč
Vstupenky jsou k zakoupení v předprodeji v Informačním centru
(Tel: 412 582 600)
Object 3

Pel-mel

rad, informací a zábavy
Citát: Giovanni Bosco
„Nemiluješ-li toho, kdo tě miluje, alespoň si ho važ více než sebe!“
Murphyho zákony:
„Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval.“
„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
Přehled největších pouští
Poušť

Místo

Rozloha (v km2)

Sahara

severní Afrika

9 100 000

Gobi

Mongolsko

1 300 000

a severovýchodní Čína
Libyjská

Afrika

Patagonská

Argentina

676 000

Rub al-Chálí

Afrika

650 000

Velká Viktoriina poušť

jihozápadní Austrálie

390 000

Velká pánev (Great Basin)

jihozápadní USA

494 000

Chihuahua

Mexiko

455 000

Velká písečná poušť

severozápadní Austrálie

390 000

Kyzylkum

Kazachstán/Uzbekistán

300 000

Průměr Země je přibližně
12 500 kilometrů.
Modrý opar hor je typem přírodního
znečištění, které produkují rostliny,
jako jsou jehličnany, za teplých,
bezvětrných dnů.

1 170 000

Ve středu Země by mohla
být koule pevného železa.
Studené pouště mají vody
dostatek, ale ta je uvězněna v
podobě ledových krystalů.
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