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ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Březen 2015 - ročník XX. - číslo 3

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
sluníčko pomalu sílí a řada z vás se už těší
na jaro. Máme před sebou mnoho úkolů na
zlepšení našeho okolí, zejména na údržbě
komunikací, dešťových struh podél cest.
Větší oprava místní komunikace se chystá v
„růžové ulici“, uvidíme co nám finanční
prostředky dovolí. Chystá se také beseda s
Vámi, tentokrát na obecním úřadě. Rád bych
zde řešil Vaše připomínky a názory ohledně
ukládání biologického odpadu a samozřejmě
i další problémy, které Vás tíží. Proběhlo
také jednání s CHKO ohledně dokončení
územního plánu. Rád přivítám jakékoliv
dotazy od Vás na tuto problematiku. Jsou tu
lidé, kterých se to dotýká. Pokud to bude v
mých silách rád Všem odpovím.

Kontejner na velkoobjemový
odpad bude přistaven
v Kunraticích:
od pátku 20.3. do pondělí 23.3. 2015
v Lipnici:
od pátku 27.3. do pondělí 30.3. 2015
ve Studeném:
od pátku 3.4. do úterý 7.4. 2015
Do kontejneru NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ
ODPAD, ten bude svážen později.
O termínu budete informováni.

Stalo se v únoru

V pátek 20.2. 2015 nám vozidlo společnosti AVE
nacouvalo do pomníku na mostku u bývalého
Váš starosta Pavel Kryštůfek
obchodu a tím způsobilo jeho značné poškození.
Společně s policií ČR jsme dohledali řidiče, který
nehodu zavinil. To nám dává prostor pro
obnovení této památky ve větším rozsahu.
Oprava bude hrazena z pojistky viníka. Nutno dodat, že jsem tuto věc řešil i s paní Tůmovou
(Občanské sdružení pod Studencem) a ta začala okamžitě jednat na možnost získání dotace na
obnovu. Věřím, že se nám podaří peníze získat. A tím se nám nabízí šance plnohodnotně tuto
památku obnovit. Jistě víte, že paní Tůmová a Občanské sdružení pod Studencem se zabývají
obnovou sakrálních památek a nejen tím, proto jsme ji ve spolupráci s panem Miroslavem
Hlavničkou nominovali na Cenu hejtmana za rok 2014.
Práce na budově budoucího úřadu pokračují. V měsíci březnu začne oprava střešní krytiny,
oplechování a svodů. Vybírali jsme také firmu na kompletní elektroinstalační práce. V budově se
bude muset udělat celá elektroinstalace nová a proto je investice dost velká. Oslovili jsme tři firmy
( i malé soukromníky). Zatím čekám na rozpočty od jednotlivých subjektů.

Za obecní úřad děkuji panu Hlavničkovi za jeho ochotu a pomoc.

OBEC A BIOODPAD
Jak již všichni víte, obce mají od 1.4. do 30.11. každého roku zákonnou povinnost třídit biologický
odpad. Na naší první besedě jsem deklaroval možné způsoby třídění. Skutečnosti se samozřejmě
změnili, obec v tuto chvíli má ze zákona povinnost přistavit do obce příslušné kontejnery na
bioodpad. To znamená, že jsem začal zvažovat co nejlevnější způsob řešení odvozu a veškeré
agendy kolem této problematiky. Momentálně nejsme schopni předběžně vyčíslit náklady na odvoz
bioodpadu. Zatím je to věštění z křišťálové koule, bude hlavně záležet na Vás v jakém rozsahu
budete kontejnery využívat. A proto bych Vás chtěl požádat o pokračování trendu domácího
kompostování jako tomu bylo doposud. Pro vaší představu odvoz jednoho naplněného kontejneru
se rovná ceně cca 3 500 Kč. Zvažoval jsem i cestu získání dotace, ta se vztahuje pouze na prvotní
náklady spojené s povinností třídění, to znamená např. zřízení malé kompostárny, nákupu
kontejnerů, popelnic, štěpkovačů apod. Nutno dodat, že naší velkou nevýhodou na získání dotace je
malý počet obyvatel. V získání dotace se preferují obce nad tisíc obyvatel. Dotace není určena na
úhradu nákladů na likvidaci a to vidím jako největší finanční zátěž pro naší obec. Samozřejmě
si každý z Vás dokáže spočítat, jak nás tato povinnost jako obec finančně zatíží a nerad by jsem
přistupoval k nepopulárnímu zvyšování poplatků. Rád bych Vás touto cestou poprosil, aby každý o
této problematice popřemýšlel a jak už jsem psal, nadále kompostoval na svém vlastním pozemku.
Pavel Kryštůfek

Se starostou na kávu-aneb přijďte si popovídat!
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na setkání a posezení u kávy,
kde bychom si mohli popovídat o problémech, námětech a vůbec všem,
co je pro Vás důležité.
Setkání se tentokrát bude konat na Obecním úřadě dne
12.3. 2015 od 18:00hod.

********************************
V měsíci březnu oslaví své jmeniny:

Miroslav, Tomáš, Gabriela, Františka, Růžena, Elena,
Vlastimil, Josef, Radek, Leona, Marián, Emanuel.
Životní jubilemu oslaví:

Špatenková Věra
Božik Karol
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

DĚTSKÝ KARNEVAL
Konal se také dětský karneval v Pohostinství u Pavla. Děti si pěkně zasoutěžily a odnesly si pěknou
výslužku sladkostí. Pouze mě zklamala nízká účast dětí. To je možná podnět pro nás dospělé
přemýšlet o přípravě jednotlivých akcí do budoucna a společné komunikaci s kulturním výborem.
Jinak děkuji Všem zúčastněným na přípravě pěkného programu.

TANEČNÍ ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ V MASKÁCH
Kde: Pohostinství u Pavla
Kdy: 21.3. 2015 od 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kč
K poslechu Vám zahrají Mlynáři.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc březen
Ordinační hodiny: 8:00 - 11:00 hod.
7. – 8. 3. 2015
14. – 15. 3. 2015
21. – 22. 3. 2015
28. – 29. 3. 2015

MUDr. Voborská
Oluša
MUDr. Křemenová
Alena
MUDr. Sýkorová
Zdena
MUDr.
Plyushchakov

Myslbekova 404/23
Děčín I

412 519 624

Sokolská 129
Děčín IX

412 544 539

Tylova 650/17
Děčín II

412 516 711

Myslbekova 404/23
Děčín I

412 519 622

Změny v roce 2015
Větší limit pro přivýdělek
Když si budete v roce 2015 přivydělávat jako osoba samostatně výdělečně činná a nebude to pro
vás hlavní příjem, tato zpráva vás potěší. Pokud váš roční hrubý zisk bude do 63 865 korun,
nebudete muset platit sociální pojištění.
Pošta zdražila od února
Zdražení některých služeb v průměru o pět až deset procent přichystala od února Česká pošta.
Například dodejka ale podraží o 50 procent. Zvýšení se dotkne i doručování cenných psaní, které
zdraží v každé váhové kategorii o pět korun, stejně se zvýší cena i u doporučených balíků. Vyšší
cenu bude mít také cenný balík.
Největší skok se chystá u dodejky, jejíž cena stoupne z deseti na 15 korun. Poslání doporučeného
balíku o hmotnosti jeden kilogram v současnosti u České pošty stojí 64 korun, od února by mělo
vyjít na 69 korun. Cena za doručení obyčejného dopisu má zůstat na současných 13 korunách.

Změny na silnicích
Vážné a nebezpečné závady
Od ledna můžete při silniční kontrole přijít o technické osvědčení svého vozu. Minimálně dočasně.
Pokud totiž policisté na vašem autě zjistí vážné zásady, musíte do třiceti dní na STK. Jestliže to ale
budou nebezpečné závady přijdete o technické osvědčení okamžitě!
Vyřazení auta z provozu a nahlášení vyřazeného vozidla
Pokud auto bylo předchozím vlastníkem ohlášeno a vy třeba s ním i několik měsíců jezdíte, aniž
byste ho přihlásili, měli byste zbystřit. Pokud totiž na úřadě do 30. června žádost o zápis vlastníka a
provozovatele do registru nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
Pokud máte auto v depozitu (bylo vyřazeno z provozu do 30. 6. 2013), musíte do konce roku 2015
na úřadě sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud to neuděláte, auto zanikne a už
nepůjde přihlásit. Pokud jste auto do depozitu uložili po 30. 6. 2013, musíte tyto údaje také na úřadě
nahlásit, když tak neučiníte, auto nezanikne, ale hrozí vám pouze finanční sankce.

Informace v obchodech
Hned několik změn čeká spotřebitele v tuzemských obchodech. Už od 13. prosince 2014 musí nově
uváděné potraviny mít alespoň 1,2 milimetru „veliké“ písmo na obalech. Dosud žádný takový limit
neexistoval. Písmo musí být také v dostatečném kontrastu s obalem. Sporné je pak nové unijní
pravidlo, podle něhož musí být etiketa na přední straně výrobku, tedy například i u baleného
sladkého pečiva. Evropská směrnice nařizuje uvádět také alergeny obsažené i v nebalených
potravinách, tuzemští zákonodárci ale prosadili, aby od 1. ledna 2015 byly na cenovkách také údaje
o výrobci. Od dubna se bude povinnost týkat také vepřového, drůbežího, skopového a kozího masa
– prodejci budou muset uvádět, stejně jako již nyní u hovězího masa, informace o zemi původu a
porážky. Obsah alergenů v potravinách budou muset od začátku roku 2015 uvádět i restaurace. Mají
na výběr tři varianty - buď přímo na jídelním lístku, nebo na viditelném místě v provozovně, nebo
podávat informace o alergenech jen na vyžádání zákazníka. Čeští zákonodárci přidali ještě jednu
povinnost nad rámec požadavků EU: Nakupující v obchodních řetězcích s tržbami na pět miliard
korun ročně získají také přehled o tom, z jakých zemí je většina sortimentu prodejny. Hned u
vchodu od 1. ledna 2015 uvidí seznam pěti zemí, jejichž výroby se největší měrou podílejí na
tržbách z prodeje potravin.
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