ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Únor 2020 - ročník XXV. - číslo 2
Zastupitelstvo obce připravuje dvojí cenu za platbu vodného.

Co si pod tímto pojmem představit? Pro trvale žijící obyvatele, kteří s vodou normálně hospodaří by
se nemělo prakticky vůbec nic změnit. Pro vaší představu si dáme jednoduchý příklad. Dnes je
vypočítaná spotřeba vody na jednoho obyvatele max. 36,5 m3/ročně, znamená to tedy, že
čtyřčlenná rodina by měla spotřebovat maximálně 146 m3/ročně. Pokud se tedy taková rodina
vejde do stanoveného limitu zaplatí stanovených 25 Kč/m3 jako je tomu doposud a nic se nezmění,
ale pokud překročí stanovený limit, všechna další spotřebovaná voda bude účtována v té druhé vyšší
ceně (o druhé sazbě bude teprve rozhodovat zastupitelstvo obce na dalším zasedání). Dvojí cena by
se neměla týkat rekreačních objektů, ti by měli automaticky platit novou cenu vyšší. Bude
samozřejmě záležet na zastupitelstvu obce jak se domluví a konečnou podobu ceny schválí.
Obec, jako provozovatel vodovodu, každoročně investuje nemalé finanční prostředky spojené s
provozem vodovodu. A další nemalé investice budou přicházet (vrt pro posílení vodovodu,
zabudování nového zásobovacího bazénu pro větší zásobu vody atd…).
Pokud bude mít kdokoliv z Vás k této problematice připomínky, můžete se dostavit na zasedání
zastupitelstva a své připomínky předložit (předpokládaný termín zastupitelstva obce je koncem
února).
Pavel Kryštůfek

Milé děti
Toto je článek přímo pro vás, proto tedy zbystřete a pozorně čtěte. Připravili jsme pro vás celoroční
soutěž o lákavé ceny.
Od února počínaje až do listopadu, bude v každém dalším zpravodaji a na webu obce zveřejněna
jedna soutěžní otázka na každý měsíc. Otázka bude vždy souviset s historií, či současností naší obce.
Je na tobě jak si poradíš s jejím vyřešením. Pomoc ti může takřka kdokoliv, od rodinných příslušníků
počínaje, až po sousedy a místní pamětníky konče. Každou odpověď si pečlivě zaznamenej třeba na
arch papíru a nebo do upravené tabulky. Tento dokument dobře opatruj až do listopadu tohoto roku
a kompletní seznam odpovědí na všech deset otázek přines na Obecní úřad v Kunraticích.
Tam se všechny vaše odpovědi zkontrolují a zařadí do slosování. Při tradičním rozsvícení vánočního
stromečku v Kunraticích budou vylosováni tři výherci, kteří budou odměněni za snahu a správné
odpovědi. Zkus to a zapoj se i ty a neboj se nebude to těžké!
Otázka na únor č. 1: Jaké je celé jméno a věk k lednu 2020 naší nejstarší obyvatelky Kunratic?

Prosba paní knihovnice: Ten, kdo má již delší dobu vypůjčené knihy z naší obecní knihovny,
prosíme, aby je co nejdříve vrátil. Knihovna je otevřena každou středu od 15:00 – 16: 00 hod.

Výběr záloh za vodné provede p. Andrea Nechybová 15. – 16.února 2020.

Babinec Líska pořádá maškarní zábavu pro dospělé
29. 2. od 20:00 hod. V Pohostinství u Pavla
Vstupné je dobrovolné, bude dražba.
K poslechu zahraje kapela „Takže tak“.
S předstihem chceme pozvat všechny naše seniory a nejen ty na zábavný program s Jirkou
Helekalem, kterého jistě všichni dobře znáte. Celý podvečer Vám bude zpívat vaše oblíbené songy.
Celý podvečer pro Vás bude připraveno spousta překvapení, takže se určitě nebudete nudit. Všichni
jste srdečně zváni a nejen vy, vezměte s sebou i své příbuzné a kamarády. Vstupné je dobrovolné.

* * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
V měsíci únoru oslaví své jmeniny:

Jarmila, Veronika, Jiřina, Oldřich,
Lenka, Petr, Matěj
Životní jubileum oslaví:

Papa Alfons
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Připravované společenské,kulturní a sportovní
akce do srpna 2020
29.2. od 20:00 hod. Taneční zábava v Pohostinství u Pavla, k poslechu zahraje
kapela „Takže Tak“

7.3. od 18:00 hod. Posezení k MDŽ v Pohostinství u Pavla
3/2020 Turnaj ve stolním tenise mužů v Pohostinství u Pavla, termín bude
upřesněn

2.4.od 17.00 hod. Výzdoba velikonočních zajíců v obci
11.4.od 13:30 hod. Velikonoční dílnička v truhlárně u Vítka
18.4.od 14:00 hod. V Pohostinství u Pavla, dětský karneval s výtvarnou
dílničkou a od 17:30 hod. Pro naše seniory hudebně zábavný pořad „Bylo nebylo“ s
Jiřím Helekalem, pořadem Vás provede Zdeněk Kaňka

27.4.od 16:00 hod. Na dětském hřišti stavění vatry, zdobení věnce a výroba
čarodějnice

30.4. od 15:30 hod. U hasičské zbrojnice stavění májky a v 19:00 hod. na
dětském hřišti pálení čarodějnice se zajištěným občerstvením

16.5.od 9:00 hod. Brigáda na starém Kunratickém hřbitově
30.5. Dětský den, čas a program bude upřesněn
6.6. od 19:00 hod. Taneční zábava pod širým nebem, na dětském hřišti
(kapela bude ještě upřesněna)

20.6. od 9:30 hod. Tradiční fotbalový turnaj na hřišti
22.8. od 9:30 hod. Tradiční nohejbalový turnaj na hřišti
V letních měsících dále připravujeme country večer (dle úspěchu možná i více
večerů) na dětském hřišti.
O všech akcích budou občané aktuálně informováni a možné změny budou včas
oznámeny. V případě velmi nepříznivého počasí budou akce pořádané venku zrušeny
a nahrazeny pokud možno v jiném termínu.

Doufáme, že si všichni uvědomují jaká je to čest pro naše okolí, kde náš spolek působí. Nominací
bylo celkově 30 ve 3 kategoriích. Mimo našeho spolku byli všichni z působení v sociální péči. Náš
spolek byl zcela jediným se zaměřením na obnovu drobných kulturních památek a obnovu
krajiny a paměti krajiny. O to je výsledek větší.
Jitka Tůmová

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc únor
ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
8. – 9.2.2020

MUDr. Křemenová
Alena

Sokolská 129 Děčín
IX

412 544 539

15. – 16.2.2020

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110 Děčín I

412 151 056

22. – 23.2.2020

MUDr. Šetek
Vladislav

Fügnerova 600/12
Děčín I

412 539 310

29.2. – 1.3.2020

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7,
Děčín VI

412 539 298
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