ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Říjen 2017 - ročník XXII. - číslo 10

OSUD BUDOVY BÝVALÉHO OBECNÍHO ÚŘADU
V září jsme se na zasedání zastupitelstva zabývali otázkou, jakým způsobem využít budovu
starého obecního úřadu. První úvahy se zatím rozcházejí, někdo by byl pro prodej, někdo pro
opravu a další využítí budovy pro účely obce. Všichni dobře víme, že pokud si budovu necháme,
oprava bude stát dost peněz. Záležet samozřejmě bude i na tom, jakým způsobem budeme chtít
budovu využít. Nabízí se také možnost prověřit podmínky dotace, o které se v současné době
hovoří ve spojení s podporou oprav starých budov v majetku měst a obcí, ale to už bychom
potřebovali mít vizi, jakým způsobem budovu využijeme.
Při debatě zastupitelů, zde zazněl nápad, nenechat rozhodování pouze v moci zastupitelů, ale
oslovit Vás všechny, aby jste se vyjádřili jaký máte názor na další osud této budovy.
Proto, pokud Vám není lhostejný osud této budovy, budeme rádi za Vaše náměty a nápady, se
kterými se
s námi můžete
podělit prostřednictvím e-mailové adresy obce
oukunratice@volny.cz, popřípadě písemně do schránky obecního úřadu nebo osobně na obecním
úřadě.
Vaše náměty a nápady, potom můžeme společně probrat na besedě nebo zasedání zastupitelstva
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: 26.10. 2017 od 18:00 hod.
v Pohostinství u Pavla

SVOZ POPELNIC
bude v Kunraticích od
října opět každé úterý
a ve Studeném
1x za 14 dní.

POPLATEK ZA ODPAD
Druhá polovina poplatku za svoz a
likvidaci odpadu je splatná k 31. říjnu
2017. Někteří občané nemají ještě
zaplacenu ani první polovinu.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Turnaj je určený pro ženy a dívky. Přijďte, kdo máte chuť to zkusit.
KDY: 11.11. 2017 od 17:00 hod.
KDE: V Pohostinství u Pavla
Podpora kamarádů, fanoušků a sportovních nadšenců vítána.
(I muži a chlapci se dočkají svého turnaje, o termínu vás budeme včas informovat.)
ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V úterý 12.9. 2017 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
•

rozpočtové opatření č. 3, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 965 432,- Kč.

•

prodej p.p.č. 1229/1 o výměře 186 m2, ostatní plocha v k.ú. Studený u Kunratic za cenu
100 Kč/m2.

•

prodej p.p.č. 1279 o výměře 852 m2, ostatní komunikace v k.ú. Kunratice u České Kamenice
za cenu 50 Kč/m2.

•

souhlasí s provedením zkušebního vrtu na p.p.č. 349/31, v k.ú. Kunratice u České Kamenice,
pro případnou budoucí realizaci hlubinného vrtu a potřeb posílení stávajícího prameniště.

•

výrobu vlajek, smaltovaného oválu se znakem obce a dalších drobných předmětů se symboly
naší obce od firmy ALERION s.r.o. za cenu 62 157,- Kč.

•

uzavřít smlouvu s firmou ČEZ prodej a. s. na dodávku elektřiny pro obec Kunratice na dobu
určitou od 1.4. 2018 – 31.12. 2019, kdy obec ušetří cca 45 000,- Kč za odběr elektřiny ročně.

•

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na nově vzniklou p.p.č. 110/6 z p.p.č. 110/1, trvalý
travní porost, v k. ú. Kunratice u České Kamenice. Za účelem stavby rodinného domu.

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

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

Juřena Rastislav, Podávka Jan,
Janečková Jarmila, Fidlerová Dana, Tejmlová Stanislava
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hod.
21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hod.
Volební místnost je v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunraticích čp. 107.
K prokázání totožnosti s sebou přineste

PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více
než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického
hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

NÁVŠTĚVA DĚČÍNSKÉHO ZÁMKU
Máme možnost zajistit individuální prohlídku zámku pouze pro občany naší obce. Případní zájemci
volejte nebo nás osobně informujte na obecním úřadě.
Až zjistíme jaký je zájem, stanovíme pevný termín, o kterém Vás budeme včas informovat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc říjen
Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.

7. - 8.10.2017

MUDr. Sudová Olga

Fügnerova 600/12
Děčín I

412 513 989

14. - 15.10.2017

MUDr. Rambousková
Rita

Riegrova 773/72
Děčín II

412 526 250

21. - 22.10.2017

MUDr. Křemen Adolf

Teplická 270
Jílové

412 550 343

28. - 29.10.2017

MDDr. Barcal Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412 507 588

Informace a poděkování k probíhající akci „Ošetření bývalého hřbitova v
katastrálním území obce Kunratice“, která se konala v sobotu 30. 9. 2017.
Okolo deváté hodiny ráno se v prostoru bývalého hřbitova sešlo téměř třicet ochotných lidí.
Záměrem první brigády bylo ošetření přerostlých kaštanů na promenádní cestě a vyřezání náletových
stromů v prostoru pietního místa, posekána byla i tráva, maliník a ostružiní. Starosta Kunratic zajistil
součinnost pracovníků obce a spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů z České Kamenice. Po
prvotních domluvách začala práce nejenom hasičů s motorovými pilami, ale i aktivní činnost
přítomných brigádníků. Všichni byli absolutně obdivuhodní. Některým bylo více než osmdesát let a
mnohé z nich zdobily bílé hlavy… Dobrovolničtí zástupci obcí Líska, Lipnice, Kunratice a Studený a
hlavně Dobrovolní hasiči z České Kamenice odvedli neuvěřitelný kus práce, která je na první pohled
viditelná. Další na nás však ještě čeká, bude to běh na dlouhou trať, ale první krok se zdařil více než
výborně.
Škoda, že nevyšla druhá plánovaná akce. Ve stejný čas měla současně probíhat výsadba
ovocných stromů na protější straně silnice u hřbitova. Záměrem původně bylo, že tady budou
pracovat místní děti. Propojit se tak měla dobrovolnická činnost mládeže s prací dospělých a děti
nenásilně dostanou názorný vzor, že o místa, kde vyrůstají a žijí, se vyplatí pečovat. Takové vzory
vedou k posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Jde o předávání
pozitivních příkladů, vzorů a aktivizaci v boji s pasivitou a lhostejností. Nezanedbatelným
výsledkem takové činnosti je motivace k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví.
Organizátoři akce, Obec Kunratice za podpory Spolku Pod Studencem si dovolují poděkovat
všem, kteří se akce zúčastnili a prokázali, že jim není lhostejný zcela nepřijatelný stav prostoru
původního hřbitova. Přiložili jste své ruce k dílu, obětovali svůj volný čas a možná i pocítili krásný
pocit sounáležitosti s obcí, ve které žijete.
D Ě K U J E M E V Á M.
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