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NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ – KAŽDOROČNÍ PROBLÉM V TOMTO OBDOBÍ
Dne 23.5. jsme byli nuceni vydat zákaz napouštění bazénů z důvodu prudkého snížení hladiny v
našich zasobovacích bazénech na pitnou vodu. Jediným důvodem takového prudkého poklesu
hladiny je pouze porucha na vodovodním řadu a nebo pokud se nezávisle na sobě rozhodne např.
pět rodin v obci napustit svůj bazén. Je dobré vědět, že kapacita našich zásobovacích bazénů u
prameniště je 47 kubíků vody a jak všichni víme kapacita dnešních bazénu, co máte na své
zahradě, většinou převyšuje 10 kubíků vody. Z těchto důvodů je jasné, co v tento okamžik
nastane. Proto jsem přemýšlel, jak tento problém společně vyřešit.
Navrhuji, pokud si kdokoliv z Vás bude svůj bazén chtít napustit, zavolejte osobně mě na tel.
724 187 613 a po domluvě si okamžitě můžeme říci, zda je možné napouštět nebo nikoliv.
Těm, kteří zpravodaj neodebírají a mají bazén na své zahradě, vhodíme do schránky informační
leták.
Hlavní je, najít společnou řeč a zajistit tak stabilní chod zásobování pitnou vodou pro všechny
obyvatele a předejít problémům, které jsme měli v minulém roce.
Pavel Kryštůfek
starosta obce

OPRAVA KOMUNIKACE V LIPNICI
Již začali práce na opravě komunikace v
Lipnici. Jedná se o pokládku nového
asfaltového povrchu v celé místní části.
Buďte proto ohleduplní a za každou
cenu nechtějte projíždět tímto úsekem.
Výjimku mají pouze trvale bydlící a
rekreanti z Lipnice. Ti mají průjezd po
domluvě s pracovníky stavby povolen.
Autobusová doprava je také zajištěna
bez omezení. V nejnutnějsím případě, až
dojde k samotné pokládce asfaltového
povrchu a autobusu bude znemožněn
průjezd, přepravu spoluobčanů přes
Lipnici až do Studeného zajistí stavební
společnost, která na komunikaci
pracuje.

OPRAVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V
KUNRATICÍCH
Na přelomu června a července se chystá
oprava na základě získané dotace.
Naši zaměstnanci zajistí demontáž stávajícího
oplocení a přípravné práce s tím spojené. Poté
nastoupí firma, která zajistí po celém obvodu
montáž podhrabových desek proti vniknutí
zvěře, nové pletivo, vchodové branky a hlavní
bránu.
Namontují se sloupky se šponováním na
nohejbalové hřiště, odpadkové koše a nové
lavičky.
Proto Vás žádam, UPOZORNĚTE své
ratolesti, aby dbaly zvýšené opatrnosti v
průběhu stavebních prací.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE S DĚTMI
V minulém zpravodaji jsme vás informovali, že se dětský den bude konat 4.6.2016.
Kulturní výbor se až po vydání květnového zpravodaje dohodl na termínu 5.6. od 14:00 hod. na
dětském hřišti v Kunraticích.

Změnu jste již mohli zaregistrovat na letáčcích vyvěšených v obci.

PODĚKOVÁNÍ
Sluší se poděkovat těm, kteří pomáhají. Jedná se o pana Ladislava Bimona, který nám vymaloval
celý budoucí obecní úřad, (cena není vysoká, pouze mne pravděpodobně čeká projít s p. Bimonem
spoustu neprozkoumaných turistických cílů v našem okolí).
Také panu Jiřímu Vondrkovi, který zajistil veškerou práci spojenou s vodoinstalací za opravdu
směšnou finanční částku.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Ve středu 22. června od 16.00 hod.
před budovou obecního úřadu proběhne
očkování psů proti vzteklině.
Nezapomeňte očkovací průkaz.

*********************************
V měsíci červnu oslaví své jmeniny:

Iveta, Stanislava, Antonie, Milan, Květa, Pavla,
Zdeňka, Jan, Ivan, Ladislav, Lubomír, Petr a Pavel a Šárka.
Životní jubileum oslaví:

Babický Petr
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

ŠKOLNÍ KŘÍŽ V KUNRATICÍCH – vše se blíží do finále
Projekt byl realizován z grantu Nadace OF v rámci programu Opomíjené památky,
Nadace VIA z programu Fond kulturního dědictví a grantu města Česká Kamenice.
Dále byly prostředky získány díky finanční spoluúčasti Obce Kunratice a Občanského
sdružení pod Studencem, které mimo vložených vlastních finančních prostředků získalo i
finanční podporu od soukromých dárců paní R. Hergetové, M. Nádvorníkové, J.
Oleárníkové, L. Škvorákové a pánů M. Hlavničky, P. Kryštůfka, V. Kužela a R. Šedivého.
Všem donátorům a soukromým dárcům mnohokrát děkujeme, bez této pomoci bychom
jistě nebyli schopni projekt zrealizovat.
Poděkování patří také restaurátorům za jejich vzorně odvedenou odbornou práci.
Byli to: pan Jan Fedorčák, Martin Šerák a Petr Podzemský.

Obec Kunratice chystá nové webové stránky
Modernizace www stránek zahrnuje:
1. změnu grafické podoby + rozšíření o pravý sloupec včetně anket a kalendáře akcí
2. měnící se obrázky v hlavičce grafické podoby (nastavení fotografií pomocí redakčního systému)
3. modul informace emailem – slouží pro rozesílání informací z www stránek občanům, kteří se
mohou sami přihlásit k odběru novinek přímo na www stránkách
Ukázky grafické podoby modernizovaných www stránek naleznete např. na :
http://www.dolnipodluzi.cz/
http://www.dolni-habartice.cz/
Pokud máte doma nějaké pěkné fotografie, můžete je zaslat na obecní email oukunratice@volny.cz
nebo donést v elektronické podobě (na flash disku) na obecní úřad.
Předem děkujeme za spolupráci.

Cestování s dětmi do zahraničí
Věděli jste, že:
➢
také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen
do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
➢
pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze
50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč,
➢

doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,

➢
dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to
na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských
částí Prahy 1 až 22),
➢
lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů, cestovní pas
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč pro
děti do 15 let,
➢
i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad
(občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem.
Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
Upozorňujeme, že tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1.1.2016.

_______________________________________________________________________
Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc červen
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.
4. – 5.6.2016

MUDr. Jůdová Jana

Riegrova 773/72,
Děčín II

412 523 410

11. – 12.6. 2016

MUDr. Bolfíková
Renata

Varšavská 1863/7
Děčín VI

737 501 440

18. – 19.6.2016

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110
Děčín I

412 151 056

25. – 26.6.2016

MUDr. Křemen Adolf

Teplická 270
Jílové

412 550 343
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