ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Srpen 2020 - ročník XXV. - číslo 8
Problematika pitné vody v Kunraticích
V poslední době se objevují čím dál tím častěji problémy se zakalenou pitnou vodou. Lidé volají a
stěžují si na silný zákal, který se s přestávkami objevuje. Podle vzorků vody, které pravidelně odebírá
Zdravotní ústav, nebyly zjištěny žádné závažné problémy s pitnou vodou. Pouze v ukazateli, ,,železo“
máme nepatrně zvýšenou koncentraci. Zjišťoval jsem okolnosti a příčiny, co by mohlo způsobovat
častý zákal ve vodě. Jedna z příčin je změna hydrostatického tlaku v potrubí, to znamená velký odběr
vody ve velice krátké době, tím se uvolňují nečistoty vně potrubí. Pokud je odběr vody stabilní, tento
jev se neprojevuje. Je za námi období, kdy lidé napouštěli bazény a ve větší míře zalévali své
zahrady. Na konci června jsme udělali odečet a zjistili jsme, že občané odebrali za 27 hodin stejné
množství vody jako třeba v únoru za 10 dnů a to by mohla být jedna z příčin. Nicméně voda
vykazuje zákal i v době, kdy není tak velký odběr vody. Jedna z příčin by mohlo být také napojení
nového zdroje u prameniště, jeden ze zářezů očividně vykazuje větší koncentraci železa. Máme zde
nabídku na filtraci a úpravnu pitné vody, cena činní 328 400,- Kč, je ale potřeba dodat, že na
prameništi není zdroj elektřiny, který je pro provoz nutný. Přípojku elektřiny, bychom museli
financovat sami, délka trasy je cca 450 metrů a to by nebyla zrovna levná záležitost. Nicméně se nyní
situace maličko uklidňuje. Rád bych vás poprosil o vaší součinnost, aby jste mne okamžitě
informovali, pokud se u vás doma objeví problém se zakalenou vodou. Dle vašich poznatků bychom
mohli snadněji vypozorovat, kde se problém vyskytuje, zda je pouze u některých odběratelů, či
nikoliv a následně se zaměřit cíleně na kritická místa v obci.
Pavel Kryštůfek

Vyúčtování vodného a stočného v Kunraticích bude probíhat ve dnech
14.- 16. srpna a 29. srpna
Vyúčtování vodného a stočného se provede pouze v hotovosti p. Nechybové. Přeplatky budou v den
vyúčtování vráceny a nedoplatky budou v den vyúčtování doplaceny. Připravte si proto všichni
peníze v hotovosti. Zálohy na další období budou vybírány v únoru následujícího roku.
Pokud už teď víte, že ani jeden z těchto termínů nebude možné u Vás vyúčtování provést,
telefonicky se domluvte na tel. čísle 723 192 643.

Cena vody bude pro tento rok pro všechny stejná. Pro trvale žijící obyvatele i pro
rekreanty bude cena vody činit 25 Kč/m3.
Otázka č. 7 do celoroční soutěže pro naše děti
Kolik ovocných stromů vysázeli občané Kunratic, Lipnice a Studeného v roce 2018, podél cesty
směrem k točně autobusu v Kunraticích?

Děkujeme Jirkovi Kouparovi a spol. za hudební doprovod během celého večera a pohodovou
atmosféru na country večeru 25.7. na hřišti v Kunraticích. Dík patři i vzorné obsluze občerstvení.
Jiří Vondrka

Turnaj ve stolním tenise (dalo by se
říci mezinárodní) v Pohostinství u
Pavla 18.7. se také povedl. 11
účastníků bojovalo o celkové
umístění. Převládali borci z
Kunratic, ale zúčastnili se i borci z
Lísky a dokonce jeden borec ze
Švýcarska, některým z nás dobře
známý Matyáš. Pořadí bylo nakonec
následující.

1.
2.
3.

Jiří Machačný (CZE)
Matyáš Hürst ( SUI)
Tomáš Cempírek (CZE)
Jiří Vondrka

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

Miluše, Dominik, Roman, Zuzana, Klára, Alena,
Hana, Petra, Bohuslav a Pavlína
Životní jubileum oslaví:

Hotový Pavel
Marek Jiří
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

********************************
Dne 3. srpna uplyne 6 let, kdy nás navždy opustil pan

Milan Škvorák

S láskou vzpomíná manželka Lenka s dcerami a rodinou.

Dne 28. srpna uplyne 13 let, kdy nás navždy opustil pan

Oleg Živnůstka
S láskou vzpomíná manželka Milena, syn Aleš
a dcera Radka s rodinou.

Myslivecké sdružení žádá naše spoluobčany, aby omezili vstup do lesa v
ranních hodinách (dvě hodiny po rozednění) a v podvečerních hodinách (dvě hodiny před
setměním) z důvodu odlovu vysoké zvěře. Buďte proto prosím ohleduplní. Za Vaší ochotu děkuje
myslivecké sdružení.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
•
•

Dne 8.7. 2020 na svém zasedání zastupitelstvo schválilo:
rozpočtové opatření č. 2, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet snižuje o 174 395,- Kč.
uzavřít dodatek k dohodě o provedení práce za stávajících podmínek na výběr vodného a
stočného s p. Andreou Nechybovou do 30.8. 2021.

Další diskuze ze zasedání zastupitelstva:
Hovořili jsme o možnostech připraveného prostoru občerstvení v budově bývalého úřadu. Prostor je
v současné době hotový a obec má veškerá povolení vyřízená. Do této doby nikdo neprojevil o
pronájem občerstvení zájem. Stále ovšem platí nabídka možnosti pronájmu, pokud by měl někdo
zájem. Podmínky pro pronajímatele budou následující, nájemné bude činit 0,- Kč. Pronajímatel
uhradí pouze spotřebovanou energii. Hovořili jsme také o možnosti provozování, zatím alespoň o
víkendech (pro začátek). Touto cestou, bychom Vás chtěli oslovit, zda by někdo z Vás neměl o práci v
občerstvení zájem, třeba jen od pátku do neděle v době od 10:00 hod. - 18:00 hod., provoz by
zajišťovala obec. Případní zájemci se mohou stavit na obecním úřadě anebo se telefonicky spojit se
starostou obce, abychom si domluvili další podmínky.
Kamerový systém v obci začne fungovat již tento týden. Bude se jednat o monitorování prostoru
před obecním úřadem, celý prostor před hasičskou zbrojnicí a kontejnery na tříděný odpad a také
prostor hřiště v Kunraticích, nyní se ladí poslední formality s úřadem pro ochranu osobních údajů.
Žádná ze tří kamer nebude monitorovat soukromé pozemky, bude se jednat pouze o pozemky
obce a to z důvodů ochrany zdraví osob a majetku obce.
Projednávali jsme také podobu turistické trasy na Kunratický vrch. Nyní se začne trasa připravovat,
tzn. altán, odpočívadla, lavičky, informační a naučné tabule, propojení s ostatními turistickými
trasami apod. Příští rok v květnu, při otevírání turistické sezony, které se koná po celé naší republice,
bychom trasu představili široké veřejnosti. Přesný termín se včas dozvíte.

Výsadba ovocného stromořadí podél budoucí turistické trasy na Kunratický vrch
Jak bylo domluveno na zastupitelstvu obce, koncem října proběhne již druhá obecní akce spojená s
výsadbou ovocných stromů. Pro ty, kteří se nezúčastnili první brigády anebo si nestihli strom
zakoupit, mají nejlepší příležitost to napravit a zúčastnit se druhé dobrovolné brigády spojené s
výsadbou v obci. Pro upřesnění, obec zajistí veškerý materiál potřebný pro výsadbu, pletivo, kůly a
další potřebné věci. Kdo bude mít o výsadbu zájem objedná si na obecním úřadě strom, po samotné
výsadbě obdrží certifikát s fotografií vlastnoručně zasazeného stromu. Na cestě bude možné pro
začátek vysadit 25 ovocných stromů, tak tedy neváhejte a přijďte si na obecní úřad strom objednat.
Termín brigády bude upřesněn na začátku října v obecním zpravodaji.

Obec Kunratice pořádá 5. ročník nohejbalového turnaje
KDY: 12. září od 9:00 hod.
KDE: na hřišti v Kunraticích
Věcné ceny a občerstvení zajištěno
Bližší informace na tel. 736 778 362

Všichni jste srdečně zváni, přijďte zafandit našim
borcům z Kunratic

Svoz nebezpečného odpadu proběhne
v sobotu 12. září 2020
8 00 – 8 30 hod
8 35 – 8 45 hod
8 50 – 9 00 hod

Kunratice – u hasičské zbrojnice
Lipnice – u kontejnerů
Studený – u kontejnerů

DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU PATŘÍ: AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od
barev a oleje,vyjeté oleje, lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory,
elektronické nářadí apod.)
Odpad můžete předat pracovníkům svozové firmy přímo, nebo jej na místo odložit již v
pátek v podvečer.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc srpen
ordinační hodiny od 8:00 – 12:00 hod.
8. – 9.8.2020

MUDr. Hana
Škařupová

Teplická 1850/60A
Děčín

412531330

15. – 16.8.2020

MUDr. Charvát
Tomáš

U Přívozu 18/4
Děčín III

412511619

22. – 23.8.2020

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412539298

29. – 30.8.2020

MUDr. Bolfíková
Renata

Varšavská 1863/7
Děčín VI

412535930

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRAVODAJ - informační list OÚ Kunratice. Vydává OÚ Kunratice. Registrační zn. MK ČR E 12246.
Redakční rada: Miroslav Hlavnička, Pavel Kryštůfek, Jiřina Moudrá. Vydáno 10.8.2020 Cena 3 Kč.

