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SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Tento rok pomalu končí a už je potřeba
koukat do budoucna. Čekají nás nové
plány a mnohá předsevzetí do nového
roku. Jinak tomu není ani v naší obci.
Pomalu Vás budeme seznamovat s novými
plány našeho zastupitelstva. Sám již mám
svojí představu o dalších investičních
záměrech v naší obci. Mnohé myšlenky a
představy pochází právě od Vás všech.
Bude také, ale nutné především vyřešit
některé resty z tohoto roku. Jedná se
například o reklamaci vodního díla v
Kunraticích, kde protéká nový bezpečností
přeliv. Opravovat se bude na jaře příštího
roku, nyní už nám to počasí nedovolí.
Připojuji pochvalu. Hezký, příjemný,
pohodový, tak bych hodnotil povedenou
sobotu
1.
prosince
doprovázenou
úspěšnou adventní dílničkou, která se
dětem moc líbila, rozsvícení vánočního
stromečku a večerního posezení u Vítka.
Díky všem za perfektní přípravu a dobrou
náladu, která nás doprovázela celý den.

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví, pohodičku
a dobrou náladičku všem přeje
zastupitelstvo obce Kunratice.

Podařilo se posílit vodní zdroj
v Kunraticích

Po asi tříměsíčním pátrání, hydrogeologických
průzkumech a všemožném vyřizování se podařilo
zhruba 25 metrů nad stávajícími zásobovacími
bazény najít v hloubce cca 6 až 8 metrů menší
zdroje pitné vody. Jedná se o historické jímací
zářezy vody v terénu, které sloužili k zásobování
obce pitnou vodou v sedmdesátých letech
minulého století. V současné době byli zcela
Pohodový advent Vám přeje
nefunkční. Došlo tedy na jejich celkovou obnovu,
rekonstrukci a znovu zapojení do zásobovacích
Váš starosta Pavel Kryštůfek.
bazénů obce. Důležité je, že se vodu podařilo najít
v období největšího sucha, to je naděje na dobrý
a stálý zdroj vody. Celkové náklady na obnovu jímacích zářezů činili 135 tisíc korun. Vydatnost
nového zdroje je 18 000 litrů/24 hod., dle slov hydrogeoložky, se bude vydatnost
pravděpodobně ještě zvyšovat.
Teprve na začátku jsou i jiná jednání a možná řešení o posílení vodního zdroje v Kunraticích.
Zatím můžeme směle tvrdit, že se za celkem malé finanční prostředky podařilo vodní zdroj
posílit.

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ V KUNRATICÍCH

I letos jsme si pro Vás dovolili dne 23. 12. 2018 od 9:00 do 13:00 hod.
v prostorách před bývalou hasičskou zbrojnicí uspořádat s podporou
obecního úřadu prodej vánočních kaprů. Kapra si lze objednat na tel. č.
604 406 243, 602 876 849 nebo přímo v provozovně místního kadeřnictví
do 15.12. 2018.
Čekání na Vaší štědrovečerní rybu si můžete zpříjemnit „svařáčkem“,
který pro Vás bude připraven.
Manželé Černohorští

SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ BRAMBOROVÝ SALÁT

Dne 23.12. od 18:00 hod. proběhne v Pohostinství u Pavla soutěž o nejchutnější kunratický
bramborový salát. Vaše pochutiny ohodnotí naše odborná porota. Přijďte se pochlubit svými
výrobky, všichni jste srdečně zváni.

SILVESTROVSKÝ POCHOD Z KUNRATIC
NA STUDENEC

Dne 31.12. 2018 se bude konat již třetí 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. 9.
Pro příjemnější zdolání samotného vrcholu, teplé nápoje všeho
druhu vítány. Tempo pochodu dle zdatnosti zúčastněných.

****************** *************
v měsíci prosinci oslaví své jmeniny:

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

Čapek Petr
Lohniská Lenka
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Blanka Kaulfersová
S láskou vzpomíná manžel Bohuslav a syn Jindřich.

Zimní údržba
Prohrnování místních komunikací zajišťuje jako v předešlých letech Farma Lipnice. Cena za
prohrnování je 550 Kč/hod. Kdo má zájem o službu prohrnování ze soukromých pozemků, prosíme
o nahlášení na obecním úřadu, abychom vaše požadavky mohli předat Farmě Lipnice.
Vynásobením počtu jízd a průměrné doby odhrnování na vašem pozemku získáte částku, kterou po
sezoně (na jaře) uhradíte do pokladny obce. Pro posyp kritických úseků bude připraven v bednách u
komunikace posypový materiál. O zajištění sjízdnosti se starají zaměstnanci. Může se stát, že náhlou
změnou počasí nebo v časných ranních hodinách či večer komunikace namrzne. Pro tento případ
můžete použít připravený posypový materiál.

Palivové dřevo
V současné době přijímáme objednávky na palivové dřevo. V nabídce je pouze dřevo (smrk, modřín
a popřípadě borovice). Důsledkem kůrovcové kalamity bude palivového dřeva zřejmě i do
budoucna dostatek. Cena dřeva je nyní 600 Kč/m s dopravou. Pokud máte o dřevo zájem stačí se
zastavit na Obecním úřadě v Kunraticích a dřevo si objednat.

Pěkný předvánoční dárek pro obyvatele obce Kunratice, členy
Spolku Pod Studencem a návštěvníky našich krásných míst.
S potěšením, radostí a díkem oznamujeme, že správní rada Ústecké
komunitní nadace schválila v rámci 31. otevřeného grantového kola podpořené nadačním příspěvkem Fond RENESANCE Martina Hausenblase
při Ústecké komunitní nadaci - žádost Spolku Pod Studencem o nadační
příspěvek č. 4-6 -31-0 “OGF-031-006“ týkající se projektu: „Socha sv. Jana
Nepomuckého z r. 1719 – Kunratice u České Kamenice“ a přidělila spolku
nadační příspěvek na tento projekt v plné žádané výši 89 tis. Kč.
Mnohokrát Ústecké komunitní nadaci děkujeme. Vážíme si podpory
Obecního úřadu Kunratice a finanční podpory soukromých dárců, kteří
projekt také podpořili. Je to paní Renata Hergetová, Kateřina Fabichová,
Zuzana a Vladimír Kuželovi, Martina Nádvorníková, Martina
Pomichálková, Martin Prokop, Ivana Štětkářová, Jitka Štraubová, Filip
Touška a Miluše a Vlastimil Vrtílkovi. Tato podpora nám umožňuje naší
práci. Moc se těšíme na výsledek práce restaurátora BcA. Jana Fedorčáka,
který bude sochu obnovovat v průběhu roku 2019.

Dne 10.11. 2018 se konal turnaj žen ve
stolním tenise
Účast byla tentokrát menší, ale přesto se akce
povedla a všem zúčastněným se líbila.
První místo: Satranská Lenka
Druhé místo: Švehlíková Lenka
Třetí místo: Moudrá Jiřina
Čtvrté místo patřilo F. Marcínové, páté místo
obsadila I. Moudrá a šesté Ž. Moudrá.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc prosinec
Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
8. – 9.12.2018
MDDr. Daniela
Teplická 1850/60A
Kadlecová
Děčín

412 531 330

15. – 16.12.2018

MUDr. Bolfíková
Renata

Varšavská 1863/7
Děčín V

412 535 930

22. – 23.12.2018

MUDr. Charvát
Tomáš

U Přívozu 18/4
Děčín III

412 511 619

24.12.2018

MUDr. Křemen
Adolf

Teplická 270
Jílové

412 550 343

25.12.2018

MDDr. Daniela
Kadlecová

Teplická 1850/60A
Děčín

412 531 330

26.12.2018

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín V

412 539 298

29. – 30.12.2018

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110
Děčín V

412 151 056

31.12.2018

MUDr. Charvát
Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412 507 588

1.1. 2019

MUDr. Milič Lukáš

Anenská 385/2
Děčín 1

412 511 482
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