ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Květen 2018 - ročník XXIII. - číslo 5
…pár informací pro Vás
Ti z Vás, kteří ještě nenavštívili dětské hřiště v Kunraticích. Na místě u dřevěného domečku je
položena zámková dlažba, která tvoří jeden velký prostor pro zázemí spojené s kulturními akcemi.
Pro tyto příležitosti jsme koupili stan o velikosti 5x10m. Již nyní je na hřišti nová trampolína pro děti
a objednaná je i nová hliníková dvojhoupačka, která nahradí starou dřevěnou houpačku.
Upravili jsme spojovačku směr Líska, hlavně místa, kde se vozidla vyhýbají, tam již docházelo k
odlamování komunikace, kritická místa jsou zasypána broušenkou.
Drobné opravy vedlejších cest budeme řešit hlavně v Lipnici a Studeném. V mnoha případech se
bude jednat o zasypání štěrkem, popřípadě broušenkou.
V průběhu tohoto měsíce proběhne výměna veřejného osvětlení v místní části Lipnice a Studený za
nové LED osvětlení.
V květnu také dorazí nové vozidlo pro naše zaměstnance. V
únoru zastupitelstvo obce schválilo nákup užitkového
vozidla KIOTI MECHRON. Pod tímto názvem si můžeme
představit cokoliv, proto raději připojuji foto, aby jste si
udělali představu, jak ve skutečnosti vozítko opravdu
vypadá.
Nejdůležitější údaje:, naftový motor o objemu 1007 ccm a
výkonu 22 PS, připojitelný pohon všech kol 4x4, nosnost
korby 500kg se sklopkou + tažné zařízení, homologace pro
provoz na pozemní komunikace.
Automobil jsme objednali v základní výbavě. Do budoucna
je možno přikoupit přídavný hydraulický okruh pro čelně nesené nářadí, jako je sněhová radlice nebo
zametač. Na korbu je také možnost umístit menší sypač na sůl či drobnou drť na úpravu komunikací
v zimních měsících.

VÝVOZ POPELNIC
Od května se bude vyvážet 1 x za 14 dní v Kunraticích a v Lipnici vždy v
úterý v liché týdny (8.5., 22.5. atd. ) a ve Studeném každý týden.

Výběr záloh za vodné v Kunraticích provede p. Andrea Nechybová

12.5. 2018.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve čtvrtek 26.4. 2018 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•

•
•

•

•

rozpočtové opatření č. 1, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 43 000,- Kč
celoroční hospodaření obce, závěrečný účet a roční účetní závěrku včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad
revokovat usnesení č.3/21/2014-2018, jímž bylo schváleno uzavřít smlouvu o smlouvě
budoucí kupní na nově vzniklý p.p.č. 110/5 z p.p.č. 110/1, trvalý travní porost, kdy kupní
cena pozemku činila 300 Kč/m2
uzavřít kupní smlouvy s majiteli pozemků, které zasahují do komunikace v Růžové ulici, za
cenu 100 Kč/m2
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou a.s. ve výši 530 000,- Kč se
splatností do 15.5. 2023 na financování koupě automobilu a pověřuje starostu obce podpisem
úvěrové smlouvy
provést opravu vodního koryta (kamenné opevnění u komunikace) a opravit propadlou
komunikaci, pod vodní nádrží v Kunraticích z vlastních zdrojů za cenu 236 000,- Kč, jelikož
to není součástí dotace na rekonstrukci vodního díla
poskytnout finanční příspěvek ve výši 2500,- Kč na provoz a fungování zájmového útvaru
Pomkies (zájmový kroužek CDM v České Kamenici)

Dětský den – výlet do ZOO Ústí nad Labem
V rámci dětského dne se pro naše děti, v doprovodu rodičů, chystá výlet do ZOO v Ústí nad Labem.
Obec uhradí dětem z Kunratic, Lipnice a Studeného vstup do ZOO a cestu tam i zpět.
Rodiče si cestovné do Ústí nad Labem a zpět + vstupné do ZOO hradí sami.

Sraz bude 2.6. 2018 v 8.30 hod. na vlakovém nádraží v České Kamenici.
Bližší informace dostanete na tel. čísle 602 158 507 nebo pište na e-mail: svehlik4@seznam.cz

****************** *************
V měsíci květnu oslaví své jmeniny:

Stanislav, Aneta, Nataša, Emil, Vladimír,
Jana, Vanesa, Filip a Kamila
Životní jubileum oslaví:

Mrákotová Leona
Oleárník Emil
Vondrková Eva
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Napouštění bazénů
Již v loňském roce jsme ve stejný čas upozorňovali na problém s pitnou vodou v tomto období a
to hlavně v Kunraticích. Jak už jistě všichni víte, hlavní problém prudkého poklesu vody v
našich zásobovacích bazénech na pitnou vodu je napouštění bazénů.
Pokud si kdokoliv z Vás bude chtít napustit svůj bazén, telefonicky mne kontaktujte na
telefonním čísle 724 187 613 a po domluvě si okamžitě můžeme říci, zda je možné napouštět
bazén nebo nikoliv. Ti, kteří neodebírají zpravodaj a mají bazén na své zahradě, těm vhodíme do
schránky leták s touto informací.
Rádi bychom, navázali na tento způsob komunikace s Vámi, který se osvědčil už v minulém
roce.

Buďte proto ohleduplní a respektujte tuto vzájemnou součinnost.

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: 24.5. od 19.00 hod.
v Pohostinství u Pavla.

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

5. – 6.5.2018
8.5.2018
12. – 13.5.2018
19. – 20.5.2018
26. – 27.5.2018

MDDr. Klevetová
Magdalena
MUDr.Plyuschako
v Oleksandr
MUDr.
Křemenová Alena
MDDr. Barcal
Pavel
MUDr. Hladík
Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V
Myslbekova
404/23 Děčín I
Sokolská 129
Děčín IX
J.Š.Baara 692/26
Děčín V
Weberova
1537/7, Děčín VI

412 507 588
412 519 622
412 544 539
412 507 588
412 539 298

Jeden obdivuhodný zážitek, za který musíme poděkovat …
Jak mám vyjádřit poděkování, které
míří za těmi, kteří byli ochotni přijít
v sobotu 21. 4. 2018 na II. brigádu
revitalizace bývalého hřbitova? Dvěma
slovy - DĚKUJI VÁM.
Děkuji vám všem, že jste přišli,
pracovali a byli jste obdivuhodně báječní.
To je tak, když má člověk mimořádně
vzácné štěstí na pozitivní přátele. S panem
starostou Kunratic jsme předem počítali s
mnohem větší účastí pomocníků, leč tato
naše úvaha se tentokrát k naší velké lítosti
nenaplnila. Přišli však mezi nás zkušení
„Funebráci“ ze Všemilského hřbitova paní Renata Hergetová, Jitka Štraubová a
Robert Blanda. Ani stará známá seniorská sestava ze Spolku nezklamala. Ten zastoupil pan Zdeněk
Kába, Dáša Řeřichová, Mirek Řeřicha a Mirek Forejt. Nemůžu uvádět jednotlivě jejich věk,
dohromady 6 seniorům bylo 371 let. Celou obec Kunratice zastoupila rodina pana starosty Pavla
Kryštůfka, jeho paní a syn Filip, dychtivě chycený drápkem zvědavého zápalu, také dorazila
místostarostka paní Ludmila Kolesníková a pan Emil Oleárník. Lísku/Českou Kamenici zastoupila
paní prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., pan
Ing. Martin Prokop a jejich dělníci, kteří měli
pracovat na domě. Místo toho však
vykopávali a betonovali ukotvení překrásného
velkého dubového kříže a „pohřebního prkna“
– což jsou velice krásné výrobky pana Ivoše
Švejnohy z Kytlice. Peníze na úhradu díla
Spolek Pod Studencem získal od dárců – paní
Ivany Štětkářové, pana Libora Michalce, jeho
bratra Michala Michalce a pana Martina
Nováka – všichni dárci jsou z Lísky – a z
vlastních finančních prostředků Spolku.
Velice pozitivně hodnotili přítomní
převýborný Mecenášský dar Pekárny
Martin v České Kamenici. Všichni dostali
jejich chutný chléb se špekáčky, které nechala pekárna speciálně pro tento den čerstvě vyrobit podle
vlastní receptury. DĚKUJEME moc, bylo to výborné. Každému můžeme Pekárnu Martin doporučit.
Jejich výrobky jsou již vyhlášeným zbožím. A tím se stal mecenáš pan Martin Hruška svým opravdu
výborným darem jediným zástupcem České Kamenice, který nás podpořil. Vzhledem k tomu, že se
dostavilo mnohem méně brigádníků, než jsme počítali, špekáčky jsme se rozhodli podpořit
„Funebráky“ ze Všemilského hřbitova na jejich další podobné brigádě. Moc děkujeme Pekárně
Martin, moc děkujeme všem pracovníkům a Všemilským přejeme práci, která půjde dobře od ruky a
přinese stejně blažený pocit jako nám všem v sobotu 21. 4. 2018 a dobrou chuť. Špekáčky jsou
excelentní…
Paní Štraubová na FB Všemilský hřbitov-Der Friedhof in Schemmel napsala: Perfektní den,
prima lidi a zase jedno z míst, které vstalo z "popela“., a našlo svou důstojnost.
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