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Příjemné prožití vánočních svátků hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce přeje Zastupitelstvo obce
Kunratice

PLÁNY OBCE V ROCE 2016
Doufám a pevně věřím, že budeme schopni dokončit opravu budoucího úřadu (bývalý obchod)
tak, abychom se mohli do budovy nastěhovat. Jelikož jsme ušetřili nějaké peníze z letošního roku,
budeme schopni veškeré práce financovat z vlastních zdrojů.
Také se pracuje na dokumentaci nového prameniště „pod mezičkou“, abychom mohli v druhé
polovině roku 2016 veškeré podklady s tím spojené použít na získání dotace. To je jedna z
hlavních priorit obce.
Nadále budeme usilovat o získání financí na opravu vodní nádrže v Kunraticích, alespoň části, což
se nám zatím nepodařilo.
A v neposlední řadě se pokusíme opravit některé části komunikací ve vlastnictví obce, např.
růžová ulice a propadající se propustek ve směru na Lísku.

Třídění odpadu v obci se vyplácí
V roce 2015 jsme od firmy EKO-KOM získali odměnu za vytříděný odpad ve výši 34 000 Kč.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve čtvrtek 12.11. 2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• prodej p.p.č. 1133/1a v k.ú. Studený u Kunratic o výměře 35 m2 za cenu 50 Kč/m2
• uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s Lesy ČR na prodej pozemků z důvodu opravy části
Studeného potoka v k.ú. Studený u Kunratic
• vydává OZV č. 2/2015 o systému shromažďování, využívání a odstraňování odpadů
• vydává OZV č. 3/2015 o místních poplatcích za provoz systému shromažďování a
odstraňování komunálního odpadu
• nákup 6 kusů plastových nádob na posypový materiál pro zimní údržbu za cenu 23 104 Kč

NEUHRAZENÉ POPLATKY
V listopadu jsme rozesílali upomínky. 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.

ZIMNÍ ÚDRŽBA - připomínáme, pokud máte o tuto službu zájem, prosím kontaktujte
obecní úřad.

********************************
V měsíci prosinci oslaví své jmeniny:

Barbora, Jitka, Dana, Lucie, Daniel,
Natálie, Eva a Žaneta
Životní jubileum oslaví:

Hošek Josef a Novák Jaroslav
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Dne 14. prosince uplyne osm let, kdy nás navždy opustila paní

Blanka Kaulfersová
S láskou vzpomíná manžel Bohuslav a syn Jindřich.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Sejdeme se v sobotu 5.12. 2015 v 16:45 hod. u vánočního
stromečku v Kunraticích, odkud se vydáme za mikulášem
a čerty. Celá akce se bude konat venku, proto se teple
oblékněte.

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ V KUNRATICÍCH
Dne 23.12. 2015 od 9:00 – 16:00 hod. se uskuteční
v prostoru před hasičárnou v Kunraticích prodej
vánočních kaprů. Pokud máte zájem je možné si rybu
předem telefonicky zamluvit na tel. 602 876 849.

1. SILVESTROVSKÝ POCHOD Z KUNRATIC NA STUDENEC
Dne 31.12. 2015 se bude konat pochod na nejvyšší vrchol v našem okolí.
Přijďte si příjemně vyčistit hlavu před silvestrovským veselím.
Sraz v 8:30 hod u starosty před domem č.p. 9 . Veškeré teplé nápoje všeho druhu vítány, pro
příjemnější zdolání samotného vrcholu. Tempo pochodu dle zdatnosti zúčastněných.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc prosinec
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.
5. - 6.12.2015
12. - 13.12.2015
19. - 20.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
26. - 27.12.2015
1.1.2016

28. října 110,
MUDr. Vojtěch
Děčín I
Vladimír
MUDr. Hladík Pavel Weberova 1537/7,

412 151 056

MUDr. Křemen
Adolf
MUDr. Vojtěch
Vladimír
MUDr. Jůdová
Jana
MUDr. Křemen
Adolf
MUDr. Lisačenko
Vladislav

412 550 343

Děčín VI
Teplická 270,
Jílové u Děčína

412 539 298

28. října 110,
Děčín I

412 151 056

Riegrova 773/72, Děčín
II

412 523 410

Teplická 270,
Jílové u Děčína

412 550 343

Karla Čapka 1,
Děčín I

412 151 570

Tipy na vánoční cukroví
Išlské dortíčky
Potřebujeme
na těsto
300 g hladké mouky
200 g másla
100 g moučkového cukru
80 g spařených oloupaných a
najemno nastrouhaných mandlí
• 1 žloutek
• lžíci kakaa
• citronovou kůru
•
•
•
•

na náplň
•
•
•
•
•

100 g strouhaných ořechů
100 g másla
100 g moučkového cukru
lžíci meruňkového džemu
1 až 2 lžice rumu

na polevu a ozdobení
čokoládu
mandli či oříšek

Jak na to
Do mouky přidáme kakao, na menší kousky rozkrájené máslo, cukr, mandle, citronovou kůru a
žloutek a zpracujeme hladké těsto. Z těsta vyválíme plát a formičkami vykrajujeme různé tvary, které
klademe na vymazaný plech a pečeme v mírně vyhřáté troubě. Polovinu tvarů potřeme ořechovým
krémem. Přikryjeme shodnými tvary pečiva, které jsme předtím polili čokoládovou polevou. Do
středu každého dortíčku přitiskneme polovinu mandle nebo vlašského ořechu.

Čokoládové hrudky
Potřebujeme
• 200 g čokolády na vaření
• 2 lžíce smetany na šlehání
• 200 g nahrubo nasekaných nebo umletých ořechů či mandlí
Jak na to
Čokoládu rozlámeme na kousky a vložíme v menší nádobě do vroucí vodní lázně. Přidáme smetanu.
Do změklé promíchané čokolády zamícháme nahrubo nasekané ořechy či mandle a vše dobře
promícháme. Hmotu klademe dvěma lžičkami do cukrářských košíčků a necháme ji v běžné
kuchyňské teplotě zatuhnout a zaschnout.
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