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SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
Zdá se vám končící jaro studené a deštivé ?
Pranostiky říkají "studený máj, ve stodole ráj",
nebo " v máji nemá pastýřovi oschnout hůl".
Pro naše předky byl dostatek vláhy a s tím
spojená budoucí úroda životně důležitá a plná
stodola znamenala dobré živobytí. Moderní
člověk nepřemýšlí o tom, jestli bude dost obilí
na chleba a dostatek sena pro dobytek. Hotové
jídlo si koupíme v supermarketu a chceme, aby
nám na cestu za nákupy svítilo slunce, aby se
trávník
nechal posekat na výšku dvou
centimetrů a aby nám při večerním grilování
na zahradě nepršelo. Jenže ani to jídlo neroste
v regálu obchodu, ale na poli a příroda je
natolik moudrá, že ta pole dostatečně zalije,
abychom na té suché a perfektně posekané
zahradě "nechcípli hlady". Tak se na počasí
nehněvejte.
Závěrem, pro pobavení, dodám ještě jednu
zaktualizovanou pranostiku:
„Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam
budem, květen - topím, jak kretén".

OČKOVÁNÍ
PSŮ
proti vzteklině proběhne
ve středu 5. června v 16 hod.
před budovou obecního úřadu v
Kunraticích.
Očkovací průkaz s sebou.

JARNÍ LIKVIDACE ODPADU

Jako každý rok na jaře obec zajistila mobilní svoz
nebezpečného odpadu a jako každý rok se to neobešlo
bez problémů. V pátek na večer se na elektrospotřebiče
připravené ke svozu vrhnou "sběrači kovů" a vyrabují
vše, co se nechá prodat. Např.: chladnička patří do
nebezpečného odpadu, protože její chladící zařízení
obsahuje nebezpečné plyny. Poctivý občan půl roku
čeká a přechovává ji doma, aby ji ve správný čas
odevzdal k ekologické likvidaci. Na tuto chvíli čeká
"kovožrout", který bezohledně uřízne trubky a
kompresor chladícího systému, plyn vypustí do
ovzduší, dvě kila železa odveze a nám zanechá
Vaše starostka Květa Božiková
hromadu plastů a izolace, která ovšem už není
nebezpečným odpadem a musíme ji zlikvidovat
společně s komunálním odpadem. Podobně je tomu s televizory a monitory. Kvůli pár drátům nám
přidělávají práci, plýtvají penězmi a zatěžují životní prostředí. Proto jsme se rozhodli pro změnu v
organizaci svozu nebezpečného odpadu. Po zveřejnění termínu svozu mohou občané předat
vyřazené elektrospotřebiče přímo pracovníkům obce, kteří je uchovají až do dne svozu v
uzamčených prostorách, aby se k nim nedostali nenechavci a pracovníkům svozové firmy je předají
přímo. Bližší informace se včas před podzimním svozem dozvíte z našich novin a plakátů.
Neustále řešíme problémy s nezodpovědným ukládáním odpadu zejména ve Studeném. Do
kontejnerů lidé nacpou nesloženou lepenkovou krabici, takže zaplní ¾ objemu kontejneru a pak se
tam již skoro nic nevejde. Z komunálního odpadu běžně vybíráme elektrospotřebiče, travní sekačky,
vyžínače, které patří do nebezpečného odpadu a další nevytříděný odpad (plasty, papír).

Prosíme rekreanty, kterým se tyto řádky dostanou do ruky, aby poučili své sousedy
a známé, jak se třídí odpad. Opakujeme to neustále dokola, že čím víc odpadu
vytřídíme, tím větší odměnu získáme a snižujeme tak náklady na likvidaci odpadu.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Členové ZO Kunratice na svém zasedání dne 30.5. 2013 projednali:
– závěrečný účet hospodaření obce za rok 2012
– zprávu o postupu udržovacích prací zejména na komunikacích (nový asfalt na silnici k Lísce,
úprava a čištění příkopů, osazení odvodňovacích žlábků na komunikaci a instalace dopravního
zrcadla na křižovatce ve Studeném, vysekávání trávy podél komunikací).
– vybudování propustku a úpravu vymleté strouhy na komunikaci směrem na Lísku (II. etapa.)
– nákup nové techniky na údržbu zeleně

Kraj podpoří ekologické kotle
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém 5. zasedání dne 24. 4. 2013
zřídilo „Fond životního prostředí Ústeckého kraje“, který bude
spravovat finanční prostředky vyčleněné krajem na financování
Společného programu na podporu výměny kotlů v Ústeckém kraji.
Společný program připravují Ústecký kraj a Ministerstvo životního
prostředí. Předmětem programu bude podpora výměny stávajících
ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické
kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu na území Ústeckého
kraje. Žadateli bude po splnění požadovaných podmínek poskytnuta
jednorázová investiční dotace ve výši 40 000 Kč. Pro 1. Společnou
výzvu schválila Rada Ústeckého kraje svým usnesením ze dne 13. 3. 2013 spoluúčast kraje
v maximální výši 5 mil. Kč. Tato výzva bude vyhlášena a společně s formulářem žádosti a zásadami
Společného programu zveřejněna na webových stránkách kraje (www.kr-ustecky.cz) a na webových
stránkách Státního fondu životního prostředí České republiky (www.sfzp.cz) v průběhu měsíce
července letošního roku.

Dětský den se pro nepříznivé počasí
přesouvá na neděli 9.6. 2013 od 15 hod.

********************************
V měsíci červnu oslaví své jmeniny:

Iveta, Stanislava, Antonie, Milan, Květa, Pavla, Zdeňka,
Jan, Ivan, Ladislav, Lubomír, Petr a Pavel a Šárka.
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.
Životní jubilemu oslaví:

Hošková Hana

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

Replika obrazu Panny Marie Pomocné
V pátek 17. května 2013, jen jeden den
po svátku sv. Jana Nepomuckého a den před
Mezinárodním dnem muzeí, nastal slavnostní
okamžik dokončení prováděné celkové
rekonstrukce Johnovy kaple z roku 1760
v dolní části obce Studeného/Kunratic.
Restaurátorka paní H. Bělinová přivezla a
instalovala repliku významného deskového
obrazu s výjevem Panny Marie Pomocné.
Během restaurátorského průzkumu objevený
vzácný originál obrazu, dílo umělce E. Vatera,
darovali
manželé
Forejtovi
společně
s Občanským sdružením pod Studencem po
práci restaurátorky Oblastnímu muzeu Děčín.
První a druhou etapu obnovy památky
přinesly finanční prostředky Nadace VIA,
Nadace OF, Ústecké komunitní nadace, OspS
a dobrovolnická činnost členů sdružení
společně s odbornou prací restaurátorky.
Vytvoření repliky obrazu finančně podpořil
Fond Ústeckého kraje, OspS a peněžní dary
paní Ing. I. Mrázkové, dcery poválečného
donátora kaple, pana Ing. V. Sládka, který se
této chvíle bohužel již nedožil.

Bc. T. Horyna, místopředseda OspS,
připomíná, že Johnova kaple se stala součástí
nové turistické zážitkové trasy společně s
dalšími obnovenými památkami lidové
zbožnosti. Za šest let činnosti OspS je jich již
šestnáct. Dvě památky byly vytvořeny zcela
nově a k úctyhodnému číslu je třeba připočíst i
zcela zásadní, aktivní účast sdružení během
rekonstrukce kulturní památky, v tomto roce již
125 roků staré kovové rozhledny na Studenci u
České Kamenice. Na opravy dalších vyhlásilo
OspS veřejnou sbírku, kterou je možné
podpořit také formou DMS a pomocí
internetového bankovnictví ČSOB či Poštovní
spořitelny, účtu PaySec nebo jednoduše
platební kartou či pomocí MasterCard Mobile.
Více informací na www.obnovenepamatky.cz
Děkujeme, pomůžete památkám.

Pel-mel

rad, informací a zábavy
Citát: JAN WERICH
Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude
daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
Murphyho zákony:
Může-li se pokazit více věcí, bude to ta, která napáchá co nejvíce škody.
Necháme-li věcem volný průběh, půjde to s nimi od desíti k pěti.
Příspěvek pro ponaučení od našeho čtenáře

Sopky jsou větracími šachtami
do zemského nitra – jsou to
komíny Země.

Tekutý písek není ve skutečnosti
bezednou jámou. Průměrná „jáma“
je hluboká několik centimetrů nebo
desítek centimetrů.

Na vrcholu doby ledové bylo
ledem pokryto 30 % souše (oproti
dnešním 10 %).

K největšímu výtoku lávy v
dějinách došlo na Islandu v roce
1783. Otvor, kerým se láva
prodrala na povrch, byl téměř 30
km široký. Láva dotekla 60 km
jedním směrem a 45 km druhým.
Celkový objem lávy by naplnil
krychli o hraně delší než 3 km.

V noci se rostliny chovají vlastně
stejně jako my: vdechují kyslík a
vydechují oxid uhličitý. I za světla
rostliny dýchají, ale produkují
daleko víc kyslíku, než ho
spotřebovávají.

Kdyby náhle roztály ledovce v
Antarktidě a v Grónsku, hladina
oceánu by stoupla asi o 60 metrů,
což by stačilo na zatopení domu
s více než dvaceti podlažími.
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