ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Říjen 2015 - ročník XX. - číslo 10

VYHLÍDKOVÉ MÍSTO
NA KUNRATICKÉM VRCHU?
Oslovili nás zástupci města Česká
Kamenice, jako vlastníky části pozemků
na Kunratickém vrchu. V zásadě je vše
zatím v hlavách vedení města, ale i
zástupců Lesů ČR. Hlavní myšlenkou je
zkvalitnit samotný přístup na vrchol od
České Kamenice i z Kunratic, úprava
náhorní plochy a jeho zabezpečení a
popřípadě vybudování malé rozhledny.
Potřebné bude samozřejmě i dobré
turistické značení. V dohledné době
budeme
s
místostarostou
České
Kamenice panem Ing. Otakarem
Marešem celou záležitost konzultovat s
Lesy ČR. Rozhodně se chystáme tuto
myšlenku plně podporovat.

ÚZEMNÍ PLÁN
Dne 14.9. 2015 proběhlo veřejné projednání územního plánu. Celé jednání proběhlo bez větších
problémů a to hlavně z důvodů, že nikdo z našich spoluobčanů nevznesl žádnou připomínku.
Drobné připomínky jsem řešil pouze individuálně s lidmi, kterých se to týkalo na jejich
soukromých pozemcích. Tím, že uplynula lhůta na podání námitek a připomínek máme velkou
šanci územní plán dokončit do konce tohoto roku. Nezbytné ještě samozřejmě bude, takto
upravený územní plán schválit v zastupitelstvu obce.

Studený potok ve Studeném
Jednáme s Lesy ČR o prodeji části přilehlých pozemků do jejich vlastnictví tak, aby na určitých
částech mohlo dojít k opravě břehů, dna a někde i opěrné zdi potoka. Lokality jsou jasně
vyznačené a my jsme s celou záležitostí dobře seznámeni. Pokud někdo z obyvatel Studeného má
zájem vědět, o která místa se jedná, může se na obecním úřadě v Kunraticích informovat.

SVOZ POPELNIC
bude v Kunraticích od října
opět každé úterý.

POPLATEK ZA ODPAD
Druhá polovina poplatku za svoz a
likvidaci odpadu je splatná k 31. říjnu
2015. Někteří občané nemají ještě
zaplacenu ani první polovinu.

Dřevo na prodej - máme palivové dřevo k volnému prodeji. Palivové dřevo si můžete
objednat na obecním úřadu. Přivezeme vám ho na dvůr za cenu 850 Kč za prostorový metr.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve čtvrtek 17.9. 2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 11 000 Kč.
• na pozemcích p.p.č. 287/2 a 1154/1 ve vlastnictví obce vybudování naučné stezky ,,Cestou
necestou – Památné stromy a památky okolí Chřibské“.
• pronájem p.p.č. 1170/1 v k.ú. Kunratice u České Kamenice panu V. Filipcovi.

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 bude konat dne 15.10. od 18:00 hod. v Pohostinství u Pavla.

Děkujeme L. Bimonovi a J. Čápovi za nátěr dřevěných laviček.

*********************************
V měsíci říjnu oslaví své jmeniny:

Bohumil, František, Eliška, Renáta, Tereza,
Lukáš, Michaela, Vendelín, Tadeáš, Štěpánka
Životní jubileum oslaví:

Žiaková Antonie
Bušek Václav
Houštecká Hana
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

CDM Česká Kamenice
zve všechny děti 17. října na výlet do
dolomitových jeskyň. Sraz před 7 hodinou na
vlakovém nádraží v České Kamenici. Návrat v
18:45 tamtéž. S sebou vhodné oblečení a obuv,
pití a svačinu na celý den. Přihlášky
odevzdávejte v CDM nejpozději do čtvrtka 15.
října.

TANEČNÍ ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ V PYŽAMU
Kde: Pohostinství u Pavla
Kdy: 24.10. 2015 od 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kč
K poslechu Vám zahraje kapela OBZOR.

Připomínáme, že je tu možnost zaregistrování se do SMS InfoKanálu,
kde budete získávat důležité informace o dění v obci. Registrace je velmi
jednoduchá, buď přes www.infokanal.cz/cweb/reg/KUNRATICE
nebo osobně na obecním úřadě. Věříme, že budete se službou spokojeni.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc říjen
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.
10. - 11.10.2015
17. - 18.10.2015
24. - 25.10.2015
28.10.2015
31.10. - 1.11.2015

MUDr. Sudová
Olga
MUDr.
Plyuschakov
Oleksandr
MUDr. Křemen
Adolf

Fügnerova 600/12,
Děčín I

412 513 989

Myslbekova 404/23,
Děčín I

412 519 622

Teplická 270,
Jílové u Děčína

412 550 343

MUDr. Bolfíková
Renata
MUDr. Miličová
Jiřina

Varšavská 1863/7, Děčín
VI

737 501 440

Anenská 385/2,
Děčín I

412 507 588

Zahrada v říjnu
V říjnu zahrada vydává poslední pozdní ovoce a zeleninu, barví se do podzimních tónů. Je
nejvhodnější doba k výsadbě většiny okrasných i ovocných dřevin, a také růží. Využijte příjemné
říjnové dny, které přímo lákají práci na zahradě. Pokud neprší, je to ideální čas pro úpravy i novou tvorbu –
není horko, ani příliš zima. Kromě běžné podzimní péče se proto můžete vrhnout i do větších počinů, výsadeb a
úprav. Je také dobré vědět, kterou zeleninu sklidit a kterou ještě ponechat na záhoně.

Poslední sklizeň
Je na čase sklidit i ty nejpozdější, zimní odrůdy jablek a hrušek. Měly by být dobře vyzrálé, ale
očesané dříve, nežli přijdou první mrazíky. Tyto odrůdy, pokud jsou sklizené šetrně – bez otlučení – a
správně uskladněné, mohou vydržet až do jara. V říjnu také pokračuje sklizeň dýní.
Zrají šípky, které poskytnou přirozený a bohatý zdroj vitamínů po celou zimu. Sklízet je můžete z růží
planých, ale i pěstovaných, velké a kvalitní plodí například růže svraskalá. Stále ještě můžete sklízet a
zpracovávat i chutné a léčivé plody aronie.

Výsadba stromů i keřů
Dřeviny jsou základ zahrady – neměly by na ní chybět okrasné, ani užitkové stromy a keře. Právě
říjen je ideální pro výsadbu většiny listnatých, opadavých druhů.
• Od poloviny října do prvních mrazíků lze vysazovat v podstatě všechny ovocné stromy, pouze
choulostivé broskvoně dříve (V drsnějších klimatických oblastech se dříve vysazují i meruňky
a ořešáky).
• Vybírejte ovocné stromy s ohledem na klimatické podmínky zahrady i na případný výskyt
škůdců a chorob – odolnější či rezistentní se vyplatí.
Na zahradě samozřejmě nemohou chybět ani okrasné dřeviny, ať už krásně kvetoucí, nebo okrasné
listem, jako například proslulé japonské javory.

Zasaď strom…
Nejen čerstvě zasazené, ale i ostatní mladé stromky je třeba již nyní chránit proti okusu zvěří.
Na správné výsadbě stromů a keřů závisí jejich další růst. Potřebují prostornou jámu, aby byly kořeny
volně rozprostřené a měly kolem sebe dostatek kypré půdy. Již při sázení vložte do jámy kůl, aby
pevně ukotvený rostoucí stromek podpíral.
V teplých dnech první poloviny října můžete stále ještě vysazovat okrasné cibuloviny. Například
tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosatce tvořící cibule,
okrasné česneky, venkovní bramboříky. Počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná
doba též pro narcisy.
V průběhu října také stále ještě můžete vysazovat do nádob cibulky tulipánů, krokusů a hyacintů pro
zimní i jarní rychlení.
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