ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Červen 2019 - ročník XXIV. - číslo 6

Informace spojené s vodárnou obce
Stále stejné a časté téma, nicméně je potřeba Vás seznámit s některými novinkami. V jarních
měsících jsme zásobovací bazény vypustili a vyčistili. To možná způsobilo, že někteří z Vás měli
nějaký čas kalnou vodu. Ovšem na kvalitě vody se nic nezměnilo, samozřejmě na pohled nic
příjemného, nicméně kvalita vody je v pořádku, což nám potvrdili vzorky vody odebrané Zdravotním
ústavem. Kdo však zůstává na pochybách, není problém Vám výsledky vzorků ukázat. Na Obecním
úřadě jsou protokoly o zkouškách vody k nahlédnutí. Proběhlo také vykácení dřevin v prostoru
ochranného pásma. Bohužel jsme díky potřebné údržbě byli nuceni jezdit přes soukromé pozemky.
V důsledku dalších událostí spojených s touto problematikou jsme byli nuceni hledat vhodnější
způsob přístupu na vodárnu. Oslovil jsem majitelku přilehlých pozemků (majitelku farmy Filipov) a o
celém problému jsme společně pohovořili. Její okamžitá reakce byla velice vstřícná. Majitelka byla
okamžitě ochotná se domluvit na směně pozemků s obcí tak, abychom měli zajištěný přístup až k
vodárně. V současné době máme zajištěný přístup po obecních pozemcích z růžové ulice.
Směněné pozemky obci velice pomohou i v tom smyslu, že na přilehlém pozemku se zpracovává
hydrogeologický průzkum možnosti posílení prameniště obce. Pokud se podaří záměr realizovat,
obec posílí dalším způsobem vodní zdroj a zároveň veškeré vedení všech sítí bude na pozemcích
obce a nebudeme tedy nuceni zřizovat věcná břemena či vykupovat složitě pozemky za leckdy
nesmyslných podmínek.

OČKOVÁNÍ PSŮ
V úterý 18. června od 16: 00 hod. proběhne před budovou
obecního úřadu
očkování psů proti vzteklině.
Ceny očkování: samotná vzteklina 130,- Kč
kombinace bez vztekliny 220,- Kč
kombinace + vzteklina 270,- Kč
Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz.
PŘIPOMÍNKA- Možná jste si někteří ještě nevšimli, v prostoru hasičské zbrojnice je již černá
popelnice na použitý olej z Vaší kuchyně. Stačí doma slévat olej do PET lahví a uzavřené PET lahve
vhazovat do nádoby.

Prosba našich spoluobčanů

Někteří z Vás mě žádají, abychom Vás oslovili prostřednictvím Zpravodaje, zda by bylo možné v
neděli od 11:00 hod. do 14:00 hod. dodržovat „polední klid“ a nerušit sousedy svou hlučnou prací
na své zahradě (sekání trávy, řezání dřeva apod.). Mnozí z Vás jste již loňskou výzvu respektovali, za
což Vám děkujeme a věříme, že budete i v tomto roce ohleduplní.
Děkujeme za pochopení.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Dne 15.5. na svém zasedání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
•
•
•

•
•

•

celoroční hospodaření obce, závěrečný účet a roční účetní závěrku včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad
rozpočtové opatření č. 1, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 166 536,- Kč
nákup nového LED veřejného osvětlení od firmy APLED s.r.o. za cenu 349 206,- Kč včetně
DPH pro místní část Kunratice (osvětlení je nyní objednané a v průběhu letních měsíců dojde
na samotnou montáž)
vybralo firmu SaM Děčín na opravu opěrné zdi místní komunikace ve Studeném za cenu
287 552,-Kč včetně DPH (práce na opravě začnou v měsíci září)
uzavřít smlouvu o výkonu činnosti lesního hospodáře a správce lesa se Správou lesů města
Česká Kamenice zastoupenou Martinem Švábem na dobu určitou do 31.12. 2022. Odměna
za poskytované služby bude činit 60 000,-Kč/ročně.
uzavřít smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení v prostoru dětského hřiště v
Kunraticích a uzavřít smlouvu spojenou s nízkým tarifem v budově obecního úřadu

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

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

Černohorská Petra
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěch

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

Taneční zábava pod širým nebem
aneb přijďme společně přivítat začátek léta
Obec Kunratice pořádá dne 22.6. 2019 od 18.30 hod. Na dětském hřišti v
Kunraticích taneční zábavu.
K poslechu zahraje od 20:00 hod. kapela Pitra band rock, předtím
malé překvapení od 18.30 hod.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno na místě akce.
… a možná přijde i kouzelník?

Obec Kunratice pořádá již 3. ročník
fotbalového turnaje v Kunraticích
KDY: 29. června od 9:30 hod.
KDE : na hřišti v Kunraticích
Všichni zúčastnění si nějakou tu cenu
určitě odnesou.
Občerstvení zajištěno na místě akce.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte zafandit našim borcům z Kunratic.

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

8. – 9.6.2019

MUDr. Milič Lukáš

Anenská 385/2
Děčín 1

412 511 482

15. – 16.6.2019

MUDr.Šetek
Vladislav

Fügnerova 600/12
Děčín I

412 539 310

22. – 23.6.2019

MUDr. Sudová
Olga

Fügnerova 600/12
Děčín I

412 513 989

MDDr. Kadlecová Teplická 1850/60A
Daniela
Děčín

412 531 330

29. – 30.6.2019

DĚTSKÝ DEN
Dne 1.6. 2019 se uskutečnil výlet do zábavného areálu „Šťastná země“.
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