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POZOR NA PODVODNÍKY……
Výzva ke kontrole vody se tváří jako úřední oznámení
Leták vypadá jako úřední nařízení, zřejmě proto, aby lidé na nabídku spíše kývli. Podle
odborníků jsou to ale vyhozené peníze.
Oznámení má pruh i razítko
Leták navíc vypadá úředně. Je nadepsán jako Oznámení o kontrole, má charakteristický svislý
pruh a kulaté razítko. Obsahuje upozornění, že po záplavách a přívalových deštích se zhoršuje
kvalita vody a nechybí postrašení, že nebezpečné látky ve vodě poškozují zdaví.
"Takto koncipované oznámení může být občanem bráno jako nutnost. Vynucovat rozbor, ale
nemůže žádný úřad“.
Pracovníci Zdravotního ústavu varují, aby si lidé dali pozor a nenaletěli na triky různých
podnikatelů. Ti na severu Čech už v minulosti nabízeli lidem, že zkontrolují vodu, a pak jim
dodali nesmyslné výsledky testů, aby jim mohli vnutit zbytečné a předražené filtry.
V Teplicích dokonce dealerka ukazovala klientům obrázky lidských vnitřností, aby
dokumentovala, jak mají zanesený organismus. Jediným řešením podle ní byl filtr za 52 tisíc
korun.
Pro vaší informaci - obec zajišťuje vzorky kvality vody třikrát ročně. Vše kontroluje
akreditovaný Zdravotní ústav v Ústí nad Labem. Po vyhodnocení vzorků nás o výsledku
neprodleně informuje Zdravotní ústav a pokud jsou vzorky špatné, jsme povinni okamžitě
zjednat nápravu. V našem případě při špatné kvalitě vody odstavíme náš zdroj a učiníme
potřebné úpravy vody, mezitím používáme zdroj pitné vody od společnosti SČVaK. Pokud dělá
vzorky jiný člověk (soukromá osoba) musí být veden v databázi Zdravotního ústavu, což se dá
jednoduše telefonicky zjistit.
Pokud budete mít kdokoliv z vás nějaké podezření, obraťte se s jakýmkoliv dotazem na obecní
úřad v Kunraticích.
Pavel Kryštůfek
starosta obce

Kontejnery na tříděný odpad v Kunraticích se v červenci přemístí
V červenci se chystá bourání terasy starého obchodu. Po dokončení bouracích prací, se na tomto
místě postaví nová veranda k novému obecnímu úřadu. Z tohoto důvodu je nesmysl, abychom
kontejnery vraceli zpět. Nové místo na kontejnery bude naproti budoucímu úřadu (tak, jako v
minulosti).

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V úterý 14.6. 2016 na svém zasedání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
•
•
•
•
•
•

výběr firmy na opravu oplocení sportovního areálu za cenu 289 401,- Kč včetně DPH.
rozpočtové opatření č. 2, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 114 000,celoroční hospodaření obce, závěrečný účet a roční účetní závěrku včetně zprávy o výsledku
přezkoumání obce za rok 2015 bez výhrad
poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci prameniště a část vodovodu (Podpora obnovy
venkova Ústeckého kraje) ve výši 50 000,- Kč, spolufinancování projektu z vlastního rozpočtu
obce a pověřilo starostu podpisem smlouvy s vybraným uchazečem
uzavření příkazní smlouvy na zhotovení projektové dokumentace na prameniště a část
vodovodu za cenu 90 000,- Kč včetně DPH
prodejní cenu pozemků a to takto:
a) v zastavitelném území obce dle územního plánu za minimální cenu 100 Kč/m2.
b) mimo zastavitelné území obce dle územního plánu za minimální cenu 50 Kč/m2.
Tyto ceny se nevztahují na lesní pozemy ve vlastnictví obce.

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 14.7. 2016 od 19:30 hod.
v Pohostinství u Pavla.

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

Libuše, Olga, Markéta, Karolína, Jindřich,
Luboš, Martina, Vítězslav, Kristýna, Jakub, Anna
Životní jubileum oslaví:

Zaschka Günter
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Školní kříž v Kunraticích
Kříž, který stál před budovou bývalého obchodu a v současnosti nově přestavovaného sídla Obecního úřadu
Kunratice, byl počátkem roku 2014 zničen. Při studiu původu této zničené památky lidové zbožnosti došlo k
překvapujícímu rozuzlení její historie a významu. Šlo o významný symbol úrovně obce – Školní kříž. O jeho
existenci v Kunraticích nebyly dosud vůbec žádné dostupné informace…
V publikaci „Krajina pod Studencem v proměnách doby“ H. Slavíčková z Děčínského archivu uvádí: „…
Vlastní školní budovu (Schulhaus) čp. 58 měla obec Kunratice již v roce 1771. Stav původní budovy školy a její
kapacita byly již nevyhovující, neboť roku 1838 se jednalo o nutnosti vystavět ve vsi novou, větší školní
budovu, vyučování tou dobou navštěvovalo až sto dětí. Obec nakonec odkoupila dům čp. 56, bývalý statek,
v němž zřídila druhou školu. K zřízení památky lidové zbožnosti obcí patrně došlo, až v době kdy se vyučovalo
v obou školních budovách.
Až dne 1. září 1925 byla zahájena výuka v nové moderní školní budově čp. 100, vystavěné uprostřed
obce. Nad starou školou čp. 58 stála dřevěná zvonička, doložená již k roku 1785. Po dalších sto šedesáti letech
začala její konstrukce chátrat, aby stavba nakonec byla v šedesátých letech stržena. Když se v době první
světové války rekvírovaly zvony, místní lidé ukryly jak zvon ze zvoničky, tak zvon ze hřbitova. Po válce je
vrátily na původní místa, ale odvodu kovů prováděnému v době druhé světové války již neunikly. Ke zrušení
moderní školy došlo roku 1975“.
O existenci bývalého školního kříže se však dozvídáme až po jeho zničení a
to ze starých fotografií původní budovy školy čp. 58, která stávala právě
v těchto místech. Původní školu v Kunraticích nadále bude připomínat pouze
obnovený Školní kříž…
Text na desce kříže: "Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger
seid, wenn ihr Liebe habt zu einander." V překladu: "Podle toho všichni
poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."
Projekt „Obnova zničeného kříže a jeho osvětlení v Kunraticích“ byl
realizován za součinnosti Občanského sdružení pod Studencem a Obce
Kunratice z grantu Nadace OF z programu Opomíjené památky, Nadace Via z
programu „Fond kulturního dědictví“a grantu města Česká Kamenice. Byl
dále uskutečněn i díky finanční spoluúčasti Obce Kunratice a Občanského
sdružení pod Studencem, které mimo vložených vlastních prostředků získalo
finanční podporu od darů 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 nebyli schopni projet zrealizovat. Restaurátoři: Jan Fedorčák, Martin Šerák a Petr Podzemský

Slavnostní požehnání

Poděkování

RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
KDY: Dne 23. července se bude konat rybářská
soutěž pro děti každého věku.
KDE: Sejdeme se v Kunraticích u vodní nádrže
v 7:45 hod.
NUTNÁ VÝBAVA: Každý účastník si vezme svůj prut
a potřebnou návnadu.
Děti po svém příchodu budou rozděleny na připravená
stanoviště. Oceněni budou rybáři, kteří uloví největší a
nejdelší rybu, vše pod spravedlivým dohledem
zkušeného rybáře Jirky Koupara.
Ostatní se nemusí bát, i oni si odnesou nějakou tu
upomínku z této akce.
Drobné občerstvení bude zajištěno na místě akce.
(Menší děti prosím v doprovodu rodičů)
TĚŠÍME SE NA VŠECHNY MALÉ RYBÁŘE.

_______________________________________________________________________

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc červenec
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.

2. – 3.7.2016

MUDr. Bolfíková
Renata

Varšavská 1863/7
Děčín VI

737 501 440

5. – 6.7.2016

MUDr. Bolfíková
Renata

Varšavská 1863/7
Děčín VI

737 501 440

9. – 10.7.2016

MUDr. Křemenová
Alena

Sokolská 129
Děčín IX

412 544 539

16. – 17.7.2016

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110
Děčín I

412 151 056

23. – 24.7.2016

MUDr. Jůdová Jana

Riegrova 773/72,
Děčín II

412 523 410

30. – 31.7.2016

MDDr. Klevetová
Magdalena

J.Š.Baara 692/26,
Děčín V

412 507 588
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