ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Březen 2019 - ročník XXIV. - číslo 3
Nakládání s odpady v obci - přemýšlíme o tom a nebo je nám to jedno
Možná zrovna v tuto dobu vhodné téma související s blížícími se jarními měsíci, kdy se mnoho z
nás pustí do jarního úklidu domů, chalup a svých zahrádek. Dovolím si tedy pár připomínek a
poznatků z pohledu obce.
Prostor u hasičské zbrojnice - někteří si asi myslí, že je možné v tomto prostoru cokoliv odložit
např. Vysavače, rádia, staré televize, bojlery apod., věřte, že prostor hasičské zbrojnice není
sběrný dvůr, tak zde prosím neodkládejte co se Vám zlíbí!
Namátkou se občas podívám do našich kontejnerů na tříděný odpad a často jsou tam zajímavá
překvapení. Ve žlutém kontejneru na plasty se nachází sklo ( i když je zelený kontejner na sklo 2
metry vedle) a třeba v kontejneru na papír byly nalezeny staré plastové hračky a jednou i dětské
jízdní kolo. To je jen zlomek toho, co se mi tam podařilo objevit.
Určitě je potřeba neustálá osvěta spojená s tříděním odpadu, to nepochybně.
Uvědomme si, že žijeme v době, kdy je možné skoro všechno roztřídit (vyhodit), tak tomu je i v
naší obci. Jsou zde kontejnery na plasty, nápojový karton, sklo, papír, textil, kovy, biologický
odpad a to celoročně, 2x ročně nebezpečný odpad a velkoobjemový kontejner, kam je možné
vyhodit prakticky cokoliv a to vše za 500/Kč,- ročně pro každého obyvatele nebo objekt v naší
obci. Pokud si to tedy jednoduše spočítáme je to 500 Kč : 365 dní v roce = 1,36,- Kč/denně. To
je cena za to, že můžeme prakticky cokoliv roztřídit nebo vyhodit bez jakýchkoliv dalších starostí.
Pár čísel pro Vaší představu: v roce 2018 zaplatila obec odpadové firmě AVE celkově za všechen
odvezený odpad 507 773,- Kč, z toho jsme vybrali od obyvatel obce 177 805,- Kč. Rozdíl, který
tedy musí obec zaplatit ze svého rozpočtu činní 329 968,- Kč, což není zrovna malá částka. Za
tyto peníze by se už dalo něco pořídit či opravit v obci.
Možná si kladete otázku, proč nám odpad nevyváží jiná odpadová firma levněji. To je bohužel
nereálné, protože všechny svozové firmy v okolí, které byste napočítali na prstech jedné ruky si
ceny velice dobře hlídají, aby nebyl někdo levnější, než ten druhý, takže se v tuto chvíli stáváme
jednoduchým rukojmím. Někteří si stále myslí, že platí ročně velkou částku za odpad tzv. za nic
(to si opravdu nemyslím) a zaplatit to leckdy ani nechtějí. Jsou zde i takové hlasy: „u nás v ..…
je to všechno jinak, platíme méně peněz a vývozy jsou častější, proč tomu tak není i u nás v
obci“?
Naše stanovisko je jednoznačné, pro tak malou obec, jako jsou Kunratice, s rozpočtem jaký obec
má, je to už tak dost velká finanční zátěž a do budoucna budeme naopak nuceni poplatek za
svoz odpadu zvýšit. To je potřeba si uvědomit.
Pavel Kryštůfek

Dobrý den všem ženám z Kunratic, Lipnice a Studeného (již po druhé)
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás zvala na zahájení prvních hodin keramiky. Zájem je velký a
výrobky všech žen a dívek jsou opravdu ,,super“! V tomto čísle Vás chci informovat a zároveň
pozvat na cvičení s prvky jógy. Začínáme 12.3. 2019 od 18:00 hod rovněž v budově bývalého
obecního úřadu.
Vezměte si s sebou deku, karimatku…., přijďte se odreagovat.
V. Jersáková- Lipnice

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Dne 27.2. 2019 na svém zasedání zastupitelstvo obce Kunratice schválilo:

•

členy finančního výboru: N. Šustovou a J. Tejmlovou
členy kontrolního výboru: L. Nechybovou a L. Kolesníkovou

•

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanovují části společných školských obvodů
Českokamenických mateřských škol

•

zrušení Svazku obcí Českokamenicka, IČO 70976899 a to s likvidací

•

uzavřít nájemní smlouvy na pronajaté pozemky na dobu trvání do 31.12. 2022

•

vytváření finanční rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací ve výší 80 000,- Kč/ročně

•

začít s opravou budovy bývalého obecního úřadu svépomocí
mj. diskutovali jsme o novém veřejném osvětlení v Kunraticích, na stole nyní máme tři
možné druhy LED svítidel. Některé typy jsou zatím na zkoušku již namontované a to (jeden
typ LED svítidel u hospody 2ks a druhý typ u horní autobusové zastávky, také 2 ks). Na
příštím zasedání zastupitelstva se bude rozhodovat, ke kterému typu svítidel se přikloníme a
zda budeme schopni vyměnit svítidla v celé obci nebo se vymění postupně, aby nás to
finančně nezatížilo.

****************** *************
V měsíci březnu oslaví své jmeniny:

Miroslav, Tomáš, Gabriela, Františka, Růžena,
Elena, Vlastimil, Josef, Radek, Leona, Marián, Emanuel
Životní jubileum oslaví:

Durgalová Eva
Novák Josef
Peková Věra
Fialová Radka
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Babinec Líska a Obec Kunratice pořádají dne 30. března 2019
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
Od 15:00 hod. v pohostinství u Pavla v Kunraticích.
Vstupné dobrovolné, děti se mohou těšit na hry a
soutěže, odměny a dětskou diskotéku.
Občerstvení pro děti zajištěno.

a
MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ
Od 20:00 hod. v Pohostinství u Pavla v Kunraticích.
Karnevalové masky vítány, vstupné dobrovolné, tanec,
soutěže a tombola.
K tanci a poslechu zahraje živá kapela ,,TAKŽE TAK“

POZVÁNKA

Obec Kunratice a Pohostinství u Pavla
zve naše ženy z Kunratic, Lipnice a Studeného
na posezení k MDŽ.
Akce se bude konat v sobotu 9.3. 2019 od 18
hod. v Pohostinství u Pavla.
V doprovodu reprodukované hudby.
Domácí dobroty Vámi vyrobené si klidně
vezměte s sebou.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc březen
Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
9. – 10.3.2019
16. – 17.3.2019
23. – 24.3.2019
30. – 31.3.2019

MUDr. Šetek
Vladislav
MUDr. Křemen
Adolf
MUDr. Sudová
Olga
MUDr. Charvát
Tomáš

Fügnerova 600/12
Děčín I
Teplická 270
Jílové
Fügnerova 600/12
Děčín I
U Přívozu 18/4
Děčín III

412 539 310
412 550 343
412 513 989
412 511 619

“Žijí mezi námi, i když pouze z části roku“.– prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
Stanislav Tůma pochází z Mělníka. Na Mělníce se před 85 lety 30. března 1934 narodil, studoval,
působil v místním SK i v souboru písní a tanců Jarošovci, oženil se a stále se k mělnickým přátelům
hlásil a hlásí. Na Karlově univerzitě v Praze byl v červnu 1958 prohlášen promovaným dětským
lékařem, dva roky pracoval v Šumperku. 1. září 1960 na základě konkursu nastoupil na sekundářské
místo II. dětské kliniky Fakulty dětského lékařství UK vedené profesorem MUDr. Josefem Houšťkem,
DrSc. Dětské fakultní nemocnici zůstal věrný až do svého odchodu do důchodu v roce 1999. Pracoval
i v nové lokalitě II. dětské kliniky ve FN Motol. Získal specializační atestace v oborech pediatre a
radiologie. Působil jako dětský radiolog pod vedením docenta MUDr. Oldřicha Šnobla, DrSc., od
konce roku 1962 pod vedením docentky MUDr. Evy Kolihové, CSc. a následně v motolském Dětském
kardiocentru vedeném profesorem MUDr. Šamánkem, DrSc. Pracoval samostatně na angiografickém
pracovišti, obhájil kandidátskou disertační práci a na 2. lékařské fakultě UK byl habilitován. V roce
byl 1997 jmenován profesorem University Karlovy pro obor radiodiagnostika. V roce 1990 se
konkursním řízením stal přednostou Ústředního radiodiagnostického oddělení Fakultní nemocnice
v Motole. Z tohoto oddělení vybudoval Kliniku zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy, na které působil ve funkci přednosty od 1. května 1993 do 31. března 1999. Po odchodu do
důchodu pracoval v letech 2000 až 2002 na Ministerstvu zdravotnictví České republiky v pozici
ředitele odboru vzdělávání a vědy a do roku 2012 působil jako profesor Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské university v Českých Budějovicích, kde se věnoval výchově radiologických asistentů.
V průběhu své odborné dráhy více než 200 x publikoval v odborných časopisech, odvedl více než 400
prezentací, vydal 11 kapitol ve skriptech a monografiích samostatnou monografii s názvem
Dextrokardie.
Tento stručný životaběh ani výčet jeho odborných prací, mezi nimiž zůstává v povědomí kolegů a
odborné veřejnosti hlavně systematická diagnostika vrozených srdečních vad, nestačí
k charakterizaci výjimečné osobnosti jubilanta profesora MUDr. Stanislava Tůmy, CSc., k vylíčení
rozsahu jeho působení a okruhu jeho zájmů. Patří k nim rozvětvená rodina a podíl na širokém záběru
jejích sportovních a kulturních potřeb, společenský a spolkový život s prvořadým uplatněním
organizačních vloh pro sjezdové odborné účely a jeho životní nezdolný optimismus vůbec. K další
činnosti, které se v oblasti svého důchodového pobytu věnuje i v rámci Spolku Pod Studencem, mu
rodina a všichni přátelé přejí i v dalších letech pevné zdraví a nehynoucí dobrou náladu.
K tomuto přání se připojuje také vedení obce Kunratice.
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