ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Srpen 2013 - ročník XVIII. - číslo 8

SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
Tak se nám to léto pěkně rozjelo. Především
děti mají určitě radost, že se mohou ráchat v
bazénu téměř denně. Zahrádkářům se sucho asi
moc nelíbí, protože musí záhonky zalévat, aby
měli pěknou úrodu. Zemědělci sklidili sena
téměř bez jediné kapky deště. Jenom
houbařům suché počasí nepřeje, ale nevadí, oni
si to vynahradí napodzim (jak se v Kunraticích
traduje: až v hospodě zatopí v kamnech, houby
porostou). Jen vás prosím, buďte opatrní při
rozdělávání ohňů. Ve volné přírodě platí
ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ. Velký
pozor by si měli dávat i kuřáci. Táboráky na
zahradě je potřeba mít neustále pod dozorem a
před odchodem domů je řádně uhasit a prolít
vodou.
Snad nám bude počasí i nadále přát a nezvrtne
se to zase do nějakého extrému.
Krásný zbytek léta přeje

Svoz velkoobjemové odpadu
Kontejner na velkoobjemový odpad bude
přistaven:
v Lipnici ve dnech 2.8. - 5.8.
v Kunraticích ve dnech 9.8. - 12.8.
Do kontejneru neodkládejte nebezpečný odpad
a elektrospotřebiče !!!
Termín svozu vám ještě připomeneme na
plakátech.

VE STUDENÉM
HOŘEL DŮM

V neděli 7. července ráno nás vyburcovali sirény
profesionálních i dobrovolných hasičů. Pět
hasičských vozů mělo namířeno do Studeného k
domu čp. 44, kde došlo k požáru od
elektroinstalace. Rozsah požáru nebyl nijak velký
a hasiči jej v krátké době zlikvidovali.
Vyzdvihnout bych zde chtěla to, co předcházelo
příjezdu záchranářů. Stoupajícího dýmu si jako
první všiml rekreant z protějšího domu, pan Petr
Vaše starostka Květa Božiková
Vojtíšek, který požár ohlásil a okamžitě se snažil
vzbudit a vyvést ven obyvatele ze značně
zakouřeného domu. To se mu včas povedlo.
Společně se pak s dalšími rekreanty ze sousedních chalup požár, do příjezdu odborníků, snažili
uhasit. Nikomu se nic vážného nestalo a ani škody na domě nejsou velké a to zejména díky
všímavosti a okamžité a účinné pomoci pana Petra Vojtíška, kterému za příkladné chování
patří velké poděkování a uznání.

S PITNOU VODOU JE POTŘEBA ŠETŘIT
Do doby než vydatně zaprší a zvýší se zásoba spodní vody je nutné s pitnou vodou dobře
hospodařit. Zakazuje se napouštění bazénů a zalévání zahrad a trávníků. Pitné vody
je v prameništi zatím dostatek, ale neplýtvejte s ní . Nevíme, jak dlouho sucho potrvá a jak to bude
se zásobou vody později. V době prázdnin se téměř zdvojnásobí počet odběratelů a k tomu
dlouhodobé sucho, což se musí odrazit na zásobě podzemních vod. Je znát, že investice a úsilí
vložené do oprav a odstavení starého litinového potrubí, kde docházelo ke ztrátám, se vyplatilo.
V letošním roce jsme ještě nemuseli brát vodu z prameniště SčVaKu. Přesto vás prosím o šetrnost.

Krátké zprávy o dění v obci
– máme zpracovánu projektovou dokumentaci na opravu hráze, obslužného objektu a výtoku u
vodní nádrže v Kunraticích. Můžeme požádat o stavební povolení, vybrat dodavatele, sehnat
vhodný dotační titul a ušetřit peníze na vlastní podíl obce.
– vymletý břeh červnovou velkou vodou před mostem M 01 ve Studeném jsme opravili, pár
vymletých kamenů z břehové zdi v Kunraticích opravilo Povodí Ohře s.p.
– počátkem července jsme do útulku v Děčíně umístili zatoulaného (pravděpodobně odloženého)
psa. V krátké době našel nového majitele.
V nejbližších dnech bude :
– vybudován druhý propustek a upravená vymletá strouha podél komunikace na Lísku.
– upraven povrch fotbalového hřiště a vyseta nová tráva.
– vyhloubena nová odvodňovací strouha a zatrubnění u vjezdů podél komunikace od mostu M01
k domu čEv. 11 v Kunraticích. Práce byly z důvodu poruchy na technice odloženy.

Výběr vodného provede paní Andrea Nechybová ve dnech 10. a 11. 8. 2013.

Nové turistické trasy s průvodcem. ZDARMA!!
Vážení turisté a návštěvníci, město Česká Kamenice pro vás v rámci společného mezinárodního
projektu, finančně podporovaného EU, zaměřeného na rozvoj turistického ruchu mezi městem
Česká Kamenice – Bad Schandau připravilo:
4 turistické trasy po České Kamenici a okolí s průvodcem zdarma.
Výletů se můžete zůčastnit každý den a to v následujících hodinách:
v 11:00 hod., ve 13:00 hod. a v 15:00 hod.
Výlet si domluvte v Informačním centru.

Koupaliště v České Kamenici
Provoz Městského koupaliště v České Kamenici je v plném proudu.
Otevřeno od 10 do 19 hodin. Přijďte se osvěžit ... Telefonní kontakt
přímo na koupaliště: 702 613 170

********************************
V měsíci srpnu oslaví své jmeniny:

Miluše, Dominik, Roman, Zuzana, Klára, Alena,
Hana, Petra, Helena, Bohuslav a Pavlína

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Léto s Pryskem 2013 je už za dveřmi!
V sobotu 17.8.2013 proběhne opět v areálu koupaliště v Horním Prysku další ročník tradiční a
velmi oblíbené akce "Léto s Pryskem".
V průběhu celého odpoledne Vás čeká:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Divadelní představení pro děti
Paintball
Jízdy na koních
Lezení na strom s jištěním
Lanovka pro děti
Vyhlídka z věže kostela
Skákací hrad
Výtvarná dílna
Vyjížďky na lodičkách
Vození dětí na terénních motocyklech
Výstava motocyklových veteránů
Hudební program
Představení kynologů
Prohlídka hasičských vozů
Stánek ZŠ a MŠ Prysk
Občerstvení

Malování obličejů
Výstava fotografií
Drobní řemeslníci
Prodejní stánky
Stánky obce

Základní schéma tohoto pásma kulturních, společenských a sportovních akcí zůstává neměnné, ale i
tak jsme na letošek pro vás připravili řadu novinek.
Tou první je rekreační rodinný triatlon – Preškavaman 2013. Tohoto sportovního klání se mohou
zúčastnit v průběhu téměř celého odpoledne vždy tři rodinní příslušníci. Je jedno, jestli se jedná o tři
sourozence, rodiče, babičku, strýčka, maminku, tatínka nebo dědu. Start bude jednotlivě, vždy od
požární nádrže a každý z rodinných příslušníků absolvuje jednu z částí triatlonu (buď kolo, běh
nebo plavání). Měřit se bude celkový čas ze všech tří absolvovaných úseků. Všechny tratě budou
postaveny tak, aby se mohl zúčastnit skutečně každý. Registrace tříčlenných rodinných týmů do
závodu je buď přímo na místě, anebo předem v kanceláři OÚ Prysk. Věříme, že Vás touto rodinnou
disciplínou oslovíme a všichni se dobře pobavíte.
Další novinkou je projekt Umělci Prysku, který by chtěl dát prostor začínajícím výtvarníkům,
drobným řemeslníkům i běžným občanům Prysku, kteří nejsou výtvarníky, ale tvoří originální
výrobky, které nemají možnost jinde prezentovat. Jedná se o pořádání putovní výstavy obrazů,
fotografií, řemeslných výrobků a jiných uměleckých předmětů s názvem „Umělci Prysku“ po
galeriích a výstavních síních okolních měst. Putovní výstava je stěžejní součástí projektu a rádi
bychom k ní do budoucna navázali dalšími doprovodnými akcemi. Slavnostní odstartování projektu
proběhne 17. srpna 2013 v Kostele sv. Petra a Pavla v Prysku. Výstava bude dále k vidění např. v
Galerii v České Kamenici od 1.10.2013 do 25.10.2013.
Další novinkou je dětské taneční vystoupení - Tanec dětem - Datel, Pavouk, Nebe, ve kterém
vystoupí žáci tanečního studia Lucie Plaché z Příbrami. Představení se skládá ze tří kratších
choreografií. Dětem je od 8 do 11 let.
Koncert hudebních skupin sice novinkou není, ale letos jsme pro Vás připravili opravdu
výjimečného interpreta. Koncert Mário Bihári a Bachtale Apsa. Výjimečný nevidomý romský
zpěvák, akordeonista a pianista Mário Bihári, který se v minulosti proslavil zejména spoluprací se
Zuzanou Navarovou bude jistě ozdobou sobotního podvečera.
Těšíme se na Vaši účast!
Zástupci Obce Prysk

Pel-mel

rad, informací a zábavy

Citát: Michel De Montaigne
„Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.“
Murphyho zákony:
„Až půjdeš jednoho dne do parku, slunce bude pálit, a ty se div neuvaříš, nenamáhej
se hledáním lavičky. Ta jediná prázdná bude na místě, kde slunce svítí nejvíc.“
„Když něco uděláš bez reptání a hned, určitě tě někdo požádá, abys to udělal zase.“
Příspěvek pro ponaučení od našeho čtenáře
Tak jako existuje mnoho různých
receptů na koláče, je i mnoho
způsobů, jak může vzniknout jezero.

Některé tropické řeky vlévají do
moře každou vteřinu 220 000
krychlových metrů vody.

Skrývačka - v následujících větách objevte tři holčičí a tři klučičí jména:
VEZMI TEN STOJAN A ODNES HO VEN, PROSÍM.
PEPA VLASTNĚ NIC NECHTĚL, BYL JEN ZVĚDAVÝ.
ODNESTE REZAVÉ ŽELEZO DO SBĚRU.
VIDA, VIDĚLI JSME I TO, CO JSME VLASTNĚ NECHTĚLI.
TU TVOJI ŘÍKANKU OPRAVDU NEZNÁM.
TA NOVÁ FIRMA REKONSTRUOVALA CELÝ DŮM.
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