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ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Listopad 2013 - ročník XVIII. - číslo 11

KONTEJNER NA BIOODPAD

SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
podzim už ukázal zoubky - vytrvalé deště v
polovině října zvýšily hladinu potoka - voda
dosáhla
na
několika
místech
3. povodňového stupně. Několika obyvatelům
a rekreantům voda zatopila sklepy, přehnala se
zahradami,
ale
zvlášť
vážné
škody
nezpůsobila. Drobné závady se objevily v
korytě potoka, kdy se uvolnilo několik kamenů
z břehové zdi. Závada je již nahlášena správci
toku a opravu zajistí Povodí Ohře s.p. dle
finančních možností a klimatických podmínek.
Na zimu jsme připraveni: Stromky v parku
ve Studeném jsme ošetřili proti okusu zvěří, v
bednách máme přichystán materiál na posyp
místních komunikací.
Kdo bude chtít v
zimě protahovat sníh na soukromých
pozemcích, musí se, co nejdříve, přihlásit na
obecním úřadu. Cena za hodinu práce traktoru
je 550 Kč.
S blížící se zimou dávejte větší pozor na
silnicích, mlhy, spadané listí, námraza, to jsou
nástrahy, které budete na letních pneumatikách
jen těžko zvládat.
Podzim v klidu a pohodě Vám přeje
Vaše starostka Květa Božiková

Zdá se, že přistavení kontejneru jeden říjnový
víkend se osvědčilo. Občané jej využili bez
problémů a ukázněně (v kontejneru nebyl žádný
nežádoucí odpad), což nás potěšilo a proto
nabízíme ještě jeden termín přistavení
kontejneru k likvidaci bioodpadu, zejména
spadaného listí, zbytků ze zahrad a ořezaných
větví.

Kontejner na bioodpad bude přistaven
v Kunraticích u hasičárny od pátku
8. listopadu do pondělí 11. listopadu.
------------

KONTEJNER NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Odpad, který se nevejde do běžné popelnice,
můžete
odložit
do
velkoobjemového
kontejneru, který bude přistaven

ve Studeném
od pátku 8. 11. do pondělí 11. 11.
v Lipnici
od pátku 15. 11. do pondělí 18. 11.
v Kunraticích
od pátku 22. 11. do pondělí 25. 11.
Do kontejneru NEDÁVEJTE nebezpečný odpad
(elektrospotřebiče, pneu, barvy apod. se budou
odvážet na jaře 2014).

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
v pátek 8. listopadu od 7.00 do 15.00 hod.
z důvodu nezbytné údržby na distribučním zařízení.
OBECNÍ ÚŘAD bude mít z tohoto důvodu
v pátek

ZAVŘENO.

JAK JSME V NAŠÍ OBCI VOLILI
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
K volbám se dostavilo z 206 zapsaných 111 voličů, tj. téměř 54 %. Odevzdáno bylo 110 platných
hlasů a takto jsme je rozdělili mezi politické strany a hnutí:
KSČM - 27 hlasů
ANO 2011 - 18 hlasů
Česká pirátská srana - 8 hlasů
TOP 09 - 8 hlasů
ODS - 5 hlasů
KDU-ČSL - 5 hlasů
Změna - 3 hlasy
Strana soukromníků ČR - 3 hlasy
DSSS - 3 hlasy
Strana zelených - 2 hlasy

ČSSD - 14 hlasů
Úsvit T.Okamury - 7 hlasů
Strana svob. občanů - 4 hlasy
SPOZ - 3 hlasy

Velké poděkování patří všem členkám okrskové volební komise, které obětovali svůj volný čas a
zodpovědnou práci zvládli profesionálně, vždyť se jedná o zkušené dobrovolnice. V příštím roce
nás čekají troje volby a tak doufám, že nám opět nabídnou své služby.

UPOMÍKA
Koncem října uplynula lhůta splatnosti druhé splátky za odpad.
VYZÝVÁME všechny DLUŽNÍKY, aby neprodleně uhradili
své závazky buď v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na
účet obce č. 0921391309/0800. Do poznámky pro příjemce
napište své jméno.

********************************
V měsíci listopadu oslaví své jmeniny:

Karel, Martin, Nikola, Kateřina a Ondřej
Životní jubilemu oslaví:

Vonšovský Vlastimil
Čáp Josef
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Dne 29. listopadu uplynou tři roky, kdy nás navždy opustil pan

Karel Vondrka
S láskou vzpomíná manželka Eva a dcera Lenka s rodinou.
K tiché vzpomínce se připojuje i Zastupitelstvo obce Kunratice.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
V obecních lesích v současné době probíhá těžba dřeva probírkou. Část dřevní hmoty obec prodá
zpracovatelům, ale vetšina je určena k prodeji jako palivo. Jedná se zejména o břízu, smrk a
borovici. Zájemce, kteří byli zapsáni v pořadníku, jsme již uspokojili. Nyní máme palivové dřevo k
volnému prodeji přichystáno. Palivové dřevo si můžete objednat na obecním úřadu.
Přivezeme vám ho na dvůr za cenu 850 Kč za prostorový metr.

ŠETŘÍME TAKÉ NÁKLADY NA PITNOU VODU
V letošním roce jsme nemuseli odebrat vůbec žádnou vodu od SčVaKu. Loňské rozsáhlé opravy a
odstavení starého litinového vodovodu se nám vyplatili. V roce 2012 jsme do oprav investovali
128 500 Kč a za odběr vody SčVaKu jsme zaplatili 5 132 Kč, v roce 2011 dokonce 109 000 Kč.
Tím, že jsme odstavili starý litinový řad, kde docházelo k velkým únikům, jsme snížili odběr vody o
jednu třetinu. Pro naše potřeby tak pohodlně stačí náš rekonstruovaný vlastní zdroj a nemusíme si
pomáhat z prameniště SčVaKu, ani v době dlouhodobého sucha. Letos jsme měli jen dvě drobné
opravy prasklého řadu, které nás stály necelých 5 000 Kč. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo
zbavit se dlouholetého problému a zároveň ušetřit peníze, které zbytečně unikaly do země.

Městská knihovna Děčín nabízí na měsíc listopad 2013
Výstava - chodba 3. p. (1. – 29. 11.): Poseidon – podzemní labyrint. Fotografie Romana Mlejnka.
Ve spolupráci s CHKO Děčín.

Dospělé odd.:
6. 11. 17 h „Dušičkové povídání o stresu a o zdrojích“ - přednáší Zlata Koštejnová.
7. 11. 17 h „Peru – pokladnice Jižní Ameriky“ – přednáší Ondra Zrna a Jirka Přibyl, cestovatelé a
amatérští lezci. Pořádá ZOO Děčín.
14. 11. 17 h „Odpuštění – cesta ke svobodě“ přednáší Miroslav Bísek. Pořádá CASD Děčín
19. 11. 17 h „Vietnam“. Cestovatelská přednáška – přednáší Magdalena Radostová.
20. 11. 17 h Bible. Další z cyklu přednášek Bc. Vladimíra Volrába, DiS.
21. 11. 17 h „Obři mezi starými a památnými stromy v ČR“ – přednáší RNDr. Jaroslav Michálek.
Pořádá CHKO Děčín.

Dětské odd.:
5. 11. 15-16 h Čteme a pracujeme s knihou.
10. 11. 15 h „Kráska a zvíře - Láska na kolejích“ - loutková pohádka pro děti od 4 let na motivy
klasického příběhu Kráska a Zvíře a slovenské pohádky Trojruža. Hraje Divadlo T601.
13. 11. 15-16 h Znáš děčínské pověsti? Čteme, vyprávíme, soutěžíme.
15. 11. 14:30-16:00 Kouzelný svět Letopisů Narnie. Čtení, soutěže + překvapení.
30. 11. 14-17 h Den pro dětskou knihu:
„Trpasličí pohádka“ - co udělá se sedmi muži jedna kráska? – loutková pohádka se živou hudbou
pro děti od 4 let. Hraje Studio Damúza Praha.
+ autorské čtení: spisovatel David Laňka čte ze svých knih pro děti (např. Pohádky pro dospělé děti
a nedospělé dospělé, Dobrodružství Billa Madlafouska aj.)

Výtvarné dílny:
9. 11. Drátkování
23. 11. Adventní kalendář
Vždy od 9:30 do 11:30. Pro rodiče s dětmi. Přihlášky na beranova@dcknihovna.cz nebo
777 980 966. Cena 30,-/materiál.

Pel-mel

rad, informací a zábavy
Citát: Albert Einstein
Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.
Pranostika:
Hřímá-li na Kateřinu, schovej se pod peřinu.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Příspěvek pro ponaučení od našeho čtenáře

Vystrašení mravenci vysílají
chemický poplach, který cítí ostatní
mravenci.

Kočky mají v zadní části očí zvláštní
vrstvu, která odráží světlo jako
zrcadlo zpátky k sítnici.

Jak pokračovalo ochočování vlků,
stala se z nich v podstatě přerostlá,
štěkající stěňata.

Kráva žvýká a polyká, pak si
vyvrhne další dávku a znovu ji
začne žvýkat. Celému procesu se
říká přežvykování a průměrná kráva
jím stráví až 8 hodin denně.
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