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Kdeže je to jaro...?
SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
zima se drží zuby nehty. Neznám nikoho,
kdo by se už netěšil na jaro. Každý rozhovor
začíná slovy: "...ta zima už mne štve, už aby
bylo teplo....!" Myslím, že takhle dlouhou a
vytrvalou zimu už jsme mnoho let nezažili a
že překoná mnoho rekordů. Účet za otop se
vyšplhal do závratné výšky a uhelné sklady si
nad výdělkem mnou ruce. Dlouhá zima působí
negativně i na psychiku lidí, oslabený
organismus již potřebuje dobít baterie. Všichni
jsme již vyčerpaní, unavení, nervózní a
náchylní k virózám. Také příroda je již
natěšená, ptáci zpívají, jarní cibuloviny
vystrkují kvítka skrz sněhovou pokrývku a jaro
ne a ne se prosadit. Podle předpovědí bychom
se mohli dočkat teplého počasí až v druhé
polovině dubna. Tak se těšte a vydržte !
Vaše starostka
Květa Božiková

KONTEJNER
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
bude přistaven v Lipnici ve dnech 5. - 8.
dubna a v Kunraticích ve dnech 12. - 15.
dubna. Do kontejneru nedávejte nebezpečný
odpad.
Mobilní svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne v sobotu 4. května 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.

Ještě před sezónou sekání trávy připomínáme, že je:

ZAKÁZÁNO UKLÁDAT BIOODPAD KAMKOLIV DO VOLNÉ PŘÍRODY.
Posekanou trávu si musíte kompostovat na vlastním pozemku, suché větve z prořezů stromů můžete
spálit na ohništi, ale ohleduplně vůči sousedům a s potřebným bezpečnostním zajištěním (směr a
síla větru, neustálý dozor dospělé osoby, připraveny hasební prostředky).

JE ZAKÁZÁNO VYPALOVAT TRAVNÍ PLOCHY !!!

VÝBĚR ZÁLOHY NA VODNÉ
Výběrčí, paní Krejzová, bude vybírat 2. zálohu na vodné v sobotu 27.dubna, případně v náhradním
termínu v sobotu 4. května. Prosíme, abyste byli na tento výběr připraveni a nemusela k vám
výběrčí chodit opakovaně.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Členové Zastupitelstva obce Kunratice na svém zasedání dne 27. března projednali :
– zprávu o činnosti obecního úřadu (úklid posypového materiálu, kácení nebezpečných dřevin,
odpadové hospodářství, vznik nového pracovního místa, změnu architekta pro zpracování
územního plánu, přípravu kulturních akcí, personální výměna v knihovně)
– žádost o slevu na vodném z důvodu poruchy na zařízení v domě
– cenovou nabídku na vysprávku místní komunikace na Lísku a vyčištění příkopu
– zakoupení elektrocentrály a kalového čerpadla pro účely obce za cenu max. 7 500 Kč
– výměnu oken u domku čp. 1 za max. cenu 20 000 Kč.

ZMĚNA KNIHOVNICE
Ti, kdo navštěvují místní knihovnu vědí, že paní Špatenková je dlouhodobě nemocná a proto ji
zastupuje paní Marie Tomišková. Od dubna je tato změna oficiálně potvrzena, s paní Tomiškovou
byla uzavřena pracovní smlouva. Otevírací doba knihovny zatím zůstává stejná.

Paní Anně Špatenkové bychom rádi poděkovali za letitou, velmi dobrou práci
knihovnice, ochotu při shánění zajímavých knižních titulů a mnohdy i osobní
donášku čtenářkám až do domu. Přejeme brzké uzdravení, klid, pohodu a
mnoho spokojených chvil třeba nad knihou z naší knihovny.

POZVÁNKA
Vážení členové občanského sdružení pod
Studencem, vážení přátelé, svoláváme XI. valnou
hromadu, která se bude konat

v sobotu 4. května 2013 od 15 hodin
opět „na půl cesty“ - v restauraci U
Pavla v Kunraticích
Vaše účast na valné hromadě je vzhledem k volbě
výkonné rady velice důležitá. Žádáme, abyste
svoji případnou neúčast oznámili nejpozději do
24. dubna 2013 – SMS 725 240 048, popřípadě
e-mailem.

Jako každý rok, chystá kulturní výbor i
letos na 30. dubna

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
na louce směrem k Lipnici.
Bližší informace o začátku a průběhu
akce se dozvíte z plakátů.

za výkonnou radu Jitka Tůmová

********************************
V měsíci dubnu oslaví své jmeniny:

Erika, Ivana, Vendula, Ema, Aleš, Rostislav,
Marcela, Vojtěch, Jiří, Marek, Jaroslav
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Přestože nepatříme k obcím ležícím na trase silnice I/13, přesun kamiónové
dopravy do centra České Kamenice se nás dotýká. Také naše děti - školáci
budou v ohrožení, když se musí dostat od autobusové zastávky ke škole a
naopak, do školní jídelny, případně do Centra dětí a mládeže. Pokud chcete
vyjádřit svůj nesouhlas s navrhovaným řešením, připojte svůj podpis pod
petici.

Petice proti převedení tranzitní kamionové
dopravy na Českou Kamenici
Ve středu 27. února se zastupitelé na semináři zastupitelů věnovali mimo jiné otázce tranzitní
kamionové dopravy na silnici I/13 a tím související iniciativě města Benešov nad Ploučnicí.
Z důvodu připravovaného řešení Krajského úřadu Ústeckého kraje spočívajícího ve změně
dopravního značení pro kamionovou dopravu, kdy by tranzitní doprava měla být svedena na Českou
Kamenici, rozhodli zastupitelé města o sestavení petice proti tomuto kroku.
Pokud se rozhodnete vyjádřit svůj souhlas s peticí, podpisové archy jsou připraveny na podatelně
městského úřadu, dále v příspěvkových organizacích a u jednotlivých zastupitelů. Budeme rádi,
když
podpoříte
iniciativu
města
a
pomůžete
tak
naše
město
ochránit.
V současné době máme přes 1400 podpisů a podpisy sbíráme dál.
Celé znění petice je následující :

My, níže podepsaní občané obcí a měst ležících při silnici I/13 vedoucí z Děčína do
Nového Boru, žádáme prostřednictvím této petice, aby byla omezena či zrušena
tranzitní - průjezdní nákladní kamionová doprava na této silnici první třídy. Zásadně
nesouhlasíme s připravovaným řešením změny dopravního značení pro kamionovou
dopravu, která se nyní připravuje a která má zamezit stávajícímu rozdělení počtu
kamionů mezi komunikaci I/13 na Českou Kamenici a mezi silnici II/262 na Benešov
nad Ploučnicí. Toto opatření zásadně poškodí obce ležící podél silnice I/13, která v
těchto obcích prochází přímo centrem měst a např. i v bezprostřední blízkosti
základních škol (v České Kamenici a Kamenickém Šenově leží tyto budovy doslova
vedle komunikace), mateřských školek a ostatních školských zařízení, kde se pohybují
řádově stovky dětí. Mimo jiné nejsou v našich městech řešeny ani bezpečné přechody
na těchto komunikacích. Vyzýváme tímto Ústecký a Liberecký kraj, Ředitelství silnic a
dálnic jakožto vlastníka předmětné komunikace, dopravní policii, městské a obecní
úřady na trase silnice a odbornou veřejnost o učinění kroků v tomto smyslu.
Děkujeme Vám, že věnujete svůj čas a pozornost tomuto problému a jeho řešení.
Petiční výbor ve složení:
1) Ing. Jaromír Adamčík
2) Ing. Miroslav Weis
3) Ing. Hana Štejnarová
Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány byl určen:
Ing. Jaromír Adamčík
Zdroj: www.ceska-kamenice.cz

Pel-mel

rad, informací a zábavy
Citát: Marcel Aymé
„Nenechte se zastrašit dlouhými slovy. Všechny skutečně důležité věci jako život, smrt, hlad,
strach, den, noc i láska mají krátké názvy.“

Životní moudra:
Vědět mnoho je nebezpečné, vědět málo také.
Dobrá nálada nevyřeší všechny tvoje problémy, ale naštve tolik lidí, že stojí za to si ji pěstovat.

Příspěvek pro ponaučení od našeho čtenáře

Vzduch, který vám při kýchnutí
vychází z nosu, může dosahovat
rychlosti až 160 km/h.

Zdá se, že horečka vylepšuje
schopnost makrofágů zabíjet
bakterie.

Těla hadů, ryb, ještěrek nebo
hmyzu mají zhruba stejnou
teplotu jako jejich okolí. Tato
takzvaná „studenokrevná“ zvířata
se ale mohou doslova rozpálit,
zvláště za slunečného dne na
poušti.

Kůže tmavne, aby ochránila tělo
před škodlivými účinky UV
záření.

V uších nám praská tehdy, když
se kolem rychle mění tlak
vzduchu.
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