ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Červenec 2015 - ročník XX. - číslo 7

Pod Lipnickým vrchem

PITNÁ VODA V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
Rád bych apeloval na každého z vás, aby si uvědomil, jak zachází s pitnou vodou. V měsíci červnu již
nastal problém, kdy jsme byli schopni veškerou zásobu vody v naší vodárně vyčerpat. Domy ve vyšší
části obce okamžitě pocítili pokles tlaku vody a následně voda přestala několika domácnostem téct
úplně. I když jsem přes SMS infokanál žádal, aby lidé nenapouštěli své bazény a nezalévali své
zahrádky, efekt byl spíše opačný.

Proto Vás žádám, buďte ohleduplní a v tyto letní dny zbytečně
neplýtvejte pitnou vodou.

Oznámení o přerušení
dodávky elektřiny v
Kunraticích

Kontejner na velkoobjemový
odpad bude přistaven
v Kunraticích od pátku 17.7. - 20.7.

Dne 7.7.2015 v úterý od 7:00 15:00 hod. Pouze v obci Kunratice.

v Lipnici

od pátku 24.7. - 27.7.

ve Studeném

od pátku 31.7. - 3.8. 2015

Do kontejneru NEDÁVEJTE

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE

NEBEZPEČNÝ ODPAD.

Ve čtvrtek 25.6.2015 na svém zasedání zastupitelstvo
obce projednalo a schválilo:
• směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
• rozpočtové opatření č.2, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 65 700 Kč
• pronájem části pozemku p. p.č. 349/12 o výměře 352 m2 v k.ú. Kunratice u Č. Kamenice
panu Františku Šimkovi za cenu 1 Kč za m2.
• celoroční hospodaření obce, závěrečný účet a roční závěrku včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou.

LAVIČKY DO OBCE KUNRATICE
V měsíci březnu nám silný vítr v obecním lese vyvrátil silné
smrky (naproti hřbitovu, směr Líska).
My jsme samozřejmě značnou část prodali jako řezivo. Po
domluvě s šikovným truhlářem Vítkem Filipcem jsme využili
příležitost a zbylé dřevo použili na výrobu šesti dřevěných
laviček, které naši zaměstnanci rozmístí na různá místa v obci
Kunratice. Je to jeden ze způsobů jak malou měrou přispět k
postupnému zvelebování naší obce bez větší finanční zátěže.

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

Libuše, Olga, Markéta, Karolína, Jindřich,
Luboš, Martina, Vítězslav, Kristýna, Jakub, Anna
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Dotace na povalený křížek - bohužel se zatím nepodařilo obhájit grant z ÚKN na obnovu
povaleného křížku v Kunraticích vozidlem společnosti AVE. Snaha a ochota paní Tůmové nadále
pokračuje, okamžitě začala jednat a zažádala u další organizace, tentokrát Nadace OF. Tímto jí děkuji
za její pomoc a úsilí, se kterým pracuje. Stále věřím, že se peníze podaří získat.

Pěší výlet s Láďou Bimonem
Dovolujeme si pozvat všechny příznivce přírody a turistiky na celodenní pěší výlet dne 11.7.2015
Sraz účastníku bude před Pohostinstvím u Pavla v 7:45 hod.
Plán akce: odjezd svými auty v 8:00 hod. do Hřenska, zde necháme auta na parkovišti a budeme
pokračovat pěšky pod taktovkou pana Bimona.
Předpokládaná místa, která navštívíme: soutěsky, Mezní louka, Pravčická brána, popřípadě
rozhledna Janov.

Pevná obuv podmínkou, lehkou svačinu s sebou. Cestou bude dost
příležitostí na odpočinek a občerstvení.
Těšíme se na vaši účast.

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

16.7. 2015 od 18:00hod.

Zubní pohotovost v Děčíně
Ordinační hodiny: 8:00 - 11:00 hod.
4. - 6.7.2015
11. - 12.7.2015
18. - 19.7.2015
25. - 26.7.2015

MUDr. Sudová
Olga
MUDr. Vojtěch
Vladimír
MUDr. Hladík
Pavel
MUDr. Křemenová
Alena

Fügnerova 600/12,
Děčín I

412 513 989

28. října 110,
Děčín I

412 151 056

Weberova 1537/7,
Děčín VI

412 539 298

Sokolská 129,
Děčín IX

412 544 214

KUŘICE
ze šlechtitelských programů HENDRIX GENETICS a DOMINANT

DOVOZ ZDARMA AŽ DO KURNÍKU !
Špičkové nosnice o snášce 280–310 vajec, ve výborné kondici, vakcinační
program proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě a
pseudomoru. Informace zašleme e-mailem.
program HENDRIX GENETICS

program DOMINANT

Modrý

Sussex Červeně žíhaný

Černý Koroptví (Vlaška) Tricolor

TERMÍNY DOVOZU:
ÚTERÝ 7.července - program DOMINANT 13-týdnů, cena 150,- PONDĚLÍ
27.července - program HENDRIX GENETICS 14-týdnů, 150,- PONDĚLÍ
17.srpna - program HENDRIX GENETICS 17-týdnů, cena 180,- ÚTERÝ 8.září program DOMINANT 20-týdnů (před snáškou), cena 190,OBJEDNÁVKY: Kuřice je nutno objednat. V objednávce uveďte termín, druh
a počet, adresu včetně PSČ a telefon. Objednávku potvrdíme a kuřice
přivezeme na adresu. Dobu dojezdu upřesníme 2-3 dny předem.
TELEFON: 722 162 246 E-MAIL: Farmicka.Orlik@seznam.cz
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