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PITNÁ VODA - PRIORITA PRO OBEC
Jak jsem již zmiňoval v minulém vydání zpravodaje, zvažoval jsem možnosti vybudování nového
prameniště v obci Kunratice.
Hledali jsme v obci i okolí vhodné vodní zdroje k využití, udělali pár průzkumů a zjistili, že
nejvhodnější místo na vybudování nového prameniště bude v prostoru „ pod mezičkou“, čímž už se
zabývalo minulé zastupitelstvo. Dostatečný zdroj vody v této lokalitě
nabízí plnohodnotné
zásobování horní části obce, kde jsou v období sucha největší problémy.
V tuto chvíli jsme oslovili odborně způsobilého hydrogeologa a také projektanta, kteří se
zabývají výstavbou prameniště a vodovodu, abychom zjistili kolik domácností bude možno
skutečně zásobovat. Poté se pustíme do papírového vyřizování celé věci, abychom měli co nejdříve
připravenou projektovou dokumentaci a na celou akci se pokusili získat vhodnou dotaci.

Práce na budově budoucího obecního úřadu pokračují
V současné době se pracuje na nové elektroinstalaci. Naši zaměstnanci zajišťují veškeré pomocné
a bourací práce, což nám ušetří nemalé peníze, které se samozřejmě využijí na opravu mnoha
dalších potřebných věcí v budově. Vybíráme také vhodného dodavatele na vybírací nepropustný
septik. Zároveň se připravují veškeré potřebné podklady spojené s možností získání dotace na
úpravu venkovních prostor, opravu fasády a zateplení budovy.
O dotaci bychom rádi zažádali začátkem roku 2016.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 19. září 2015
8 00 – 8 30 hod
U hasičárny v Kunraticích
35
45
8 – 8 hod
Lipnice – u kontejnerů
8 50 – 9 00 hod
Studený – u kontejnerů
(do odpadu patří : AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje,
lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí apod.)

Odpad můžete předat pracovníkům svozové firmy přímo, nebo jej na
místo odložit již v pátek v podvečer.

PŘÍSPĚVKY NAŠICH SPOLUOBČANŮ
(autor snímku p. Filipec- Kunratice)

Připomínka k výrobě dřevěných laviček
rozmístěných v naší obci.
I sociálně slabší občané jsou schopni pracovat.
Stačí pokud dostanou nějakou tu šanci.
Toto je jeden z příkladů.

Jeden z příspěvků je také z lékařského prostředí.
Každý z nás, čas od času, musí navštívit nebo
vyhledat lékařskou pomoc, ať už je důvod
jakýkoliv. I na těchto místech se člověk může
setkat s úsměvnou příhodou. Snad se na nás
nebude nikdo zlobit za zveřejnění lékařské
zprávy
jednoho nejmenovaného místního
chirurga, o kterou se s námi podělila paní Janečková z Lipnice.
Cituji: dnes kytičku v skalce očistila, tu se s ní lávka prolomila, do hlavy se o kámen
uhodila, až prasknutí velmi pocítila a po mladistvé padalce zavířilo se ve skalce.

K. J. Erben by měl radost.

*********************************
V měsíci září oslaví své jmeniny:

Adéla, Daniela, Marie, Radka,
Ludmila, Andrea, Václav a Michal
Životní jubileum oslaví:

Borlová Miloslava
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

***** ***************************
Dne 28. srpna uplynulo osm let, kdy nás navždy opustil pan

Oleg Živnůstka
S láskou vzpomíná manželka Milena, syn Aleš
a dcera Radka s rodinou.

Dne 4. září uplynou dva roky, kdy nás navždy opustil pan

Bohumil Kačín
S láskou vzpomíná rodina.

Myslivecké sdružení žádá

naše spoluobčany, aby omezili vstup do lesa v ranních
hodinách (dvě hodiny po rozednění) a podvečerních hodinách (dvě hodiny před setměním) z
důvodů odlovu vysoké zvěře.

Buďte proto prosím ohleduplní. Za Vaší ochotu děkuje myslivecké
sdružení.

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Zveme všechny děti, obyvatele i
rekreanty dne 5.9. 2015 od 19:00 hod. na
dětské hřiště v Kunraticích.
Posedíme u táboráku, opečeme špekáčky a
určitě si příjemně popovídáme.
(špekáčky a drobné občerstvení pro děti zajištěno)

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc září
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.
5. - 6.9.2015
12. - 13.9.2015
19. - 20.9.2015
26. - 28.9.2015

MUDr. Křemenová
Alena
MUDr.
Rambousková Rita
MUDr.
Plyuschakov
Oleksandr
MUDr. Bolfíková
Renata

Sokolská 129,
Děčín IX

412 544 539

Riegrova 773/72, Děčín
II

412 526 250

Myslbekova 404/23,
Děčín I

412 519 622

Varšavská 1863/7,
Děčín VI

737 501 440

Rejstřík přestupků konečně schválen
Mnoho let jsme usilovali o to, aby byl zřízen jeden centrální rejstřík přestupků. Aby vedle všem
známém rejstříku trestů existoval i rejstřík přestupků.
Ten by měl nově napomoci tomu, aby osoba páchající opakovaně přestupky na různých místech
mohla být identifikována dalšími potřebnými úřady a mohlo u takovýchto lidí dojít k účinnějšímu a
přísnějšímu postihu recidivy.
Na konci července schválil Senát mj. rozsáhlou novelu zákona o přestupcích a související zákony
(novela zasahuje do cca 20 zákonů). Obecně je zavedení rejstříku přestupků správný. Bohužel jsou ve
schválené novele některá ALE. Některými senátory připravované žádoucí změny při jednání pléna
Senátu nebyly nakonec připuštěny k hlasování, zákon byl schválen v podobě, jak přišel z Poslanecké
sněmovny. I proto zůstávají nadále neřešeny některé problémy. Např. i zvýšené pokuty především u
recidivy budou u některých „nemajetných“ pachatelů nadále neúčinné. Proto by bylo potřebné, aby
bylo umožněno ukládat alternativní tresty – odpracování si trestu a v případě porušení i tresty odnětí
svobody. Další snahou bylo to, aby si každý občan mohl sám vyžádat výpis z rejstříku přestupků, což
mj. má platit obecně. Tedy aby občan mohl mít informace o tom, co si o něm stát vede … A taky
několik dalších drobností. Snad se to doplní někdy příště.

Některá ustanovení zákona mají odloženou účinnost, především zavedení samotného rejstříku
přestupků je odloženo o 14 měsíců. Do té doby už by ale měl platit zcela nový zákon, který ještě
dříve, než byla schválena výše popsaná poslední novela, poslala Vláda do poslanecké sněmovny…!
Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín

Národní park České Švýcarsko slaví 15 let
Když byl v roce 1990 schválen Národní park Saské Švýcarsko, byl to na mnoha frontách impuls
k tomu, aby se jednalo i o vzniku národního parku i na české straně. A trvalo to téměř deset let, než
byl založen. Především zpočátku měl záměr příliš mnoho odpůrců. Dokonce i někteří státní ochránci
přírody a mnozí další argumentovali, že zájmy ochrany přírody jsou dostatečně zajištěny již existující
Chráněnou krajinnou oblastí Labské pískovce. Zpočátku byl vzniku NP kladen odpor nejen od většiny
měst a obcí, mnoha neziskovek, ale i dalších úřadů a institucí. I samotné ministerstvo tápalo a až
v druhé polovině devadesátých let začínal záměr nabývat konkrétnější podobu. Existovaly tři základní
varianty – malá, střední, velká. A o těch se dále jednalo.
Po dlouhých debatách i přímo v regionu, především v letech 1998 a 1999, byl upravován rozsah a
znění zákona. Náš park je jediný ze čtyř českých národních parků, který je zřízen samostatným
zákonem. A v jediném je jeho Správa ve zvláštním postavení, na rozdíl od ostatních (Šumava,
Krkonoše, Podyjí) není příspěvkovou organizací, což s sebou přináší mnohé potíže.
Národní park vznikal jako významné přírodní území z hlediska geomorfologie. Obecně národní parky
nejsou jen místy, kde se přísně chrání příroda a jinak se nakládá s lesy v nich. Jde v tomto systému
ochrany také o zvýšenou aktivitu v ekologické osvětě, turismu, atp. Tedy vytváření dobrého zázemí
pro návštěvníky.
Národní parky po celém světě jsou předmětem zájmu velkého množství lidí, tu více a tu méně. Velmi
často je to až s podivem, jak aktivně správy různých národních parků přistupují k turistům,
sportovcům a dalším uživatelům svého území. V případě naše NP jsou v tomto směru velké rezervy.
Návštěvnost je u nás, až na některé výjimky (Hřensko a okolí) a v několika málo měsících, stále
poměrně malá.
Rok po vzniku NP jsme založili (město Krásná Lípa, Správa NP a ZO ČSOP Krásná Lípa)
stejnojmennou obecně prospěšnou společnost. Ta kolem roku 2007 byla na vrcholu svých aktivit a
dodnes zajišťuje velkou řadu pozitivních činností v regionu a to jak z hlediska ekologické výchovy,
tak z hlediska cestovního ruchu, vč. provozu infocenter NP.
Národní park Saské Švýcarsko letos slaví „kulaté“ čtvrtstoletí. Náš národní park jen 15. To je málo na
nějaké zásadní hodnocení. Na druhé straně se dá trochu bilancovat.
Po patnácti letech tedy můžeme říci, že se nenaplnily žádné katastrofické scénáře, jak mnozí dlouhá
léta předpovídali. Na druhé straně je mnoho rezerv v aktivitách a především ve velkých investicích do
turistické vybavenosti a přístupu k návštěvníkům a obyvatelům regionu. Ale chápu, že to je o přístupu
a pojetí NP.
Osobně jsem rád, že Národní park existuje a že se daří ukazovat pozitivní část toho počinu. Zároveň
ale myslím, že je na místě pokusit se udělat jej více otevřený a začít s ofenzivnějším přístupem
ochrany přírody k veřejnosti.
Zbyněk Linhart, senátor, dlouholetý starosta a místostarosta města Krásná Lípy
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