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ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Prosinec 2014 - ročník XIX. - číslo 12

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Začalo nové volební období a s ním se z
velké části změnilo obsazení našeho
zastupitelstva. Samozřejmě rozumím, že
v každém to vyvolává spoustu otazníků, jak
bude nové zastupitelstvo pracovat. V tomto
okamžiku nemá smysl cokoliv slibovat, myslím
že vše ukáže čas. V tuto chvíli je důležité
předání veškeré agendy. Jsem rád, že je zde
pořád paní Božiková, která mi vše důkladně
vysvětluje. Naší snahou bude co nejlepší
informovanost obyvatel o dění v obci,
samozřejmě spoléhám i na spolupráci s vámi.
Myslím, že návštěvnost na zasedání
zastupitelstva by mohla být hojnější, což může
spoustu věcí pro všechny zprůchodnit a
zjednodušit. Vím, že na mě nečeká lehký úkol a
proto přivítám každou pomoc v řešení
problémů.
Na závěr tohoto článku se sluší poděkovat
paní Božikové za odvedenou práci na tomto
úřadě a proto jí přeji hodně úspěšných a
klidných dní v jejím dalším životě.
Pevné nervy v předvánočním shonu přeje
Váš starosta Pavel Kryštůfek

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, pohodičku
a dobrou náladičku všem
spoluobčanům
přeje zastupitelstvo obce Kunratice.

Nový kontejner na textil
Na základě nabídky od firmy Revenge a.s. byl v
obci přistaven kontejner na vyřazené šatstvo,
bytový textil, boty a hračky. Obsah bude firma
pravidelně vybírat a třídit. Použitelné věci předá
na charitativní účely, nepoužitelný odpad bude
recyklován a použit na tepelné izolace.
Doufám, že kontejner bude občany využíván, sníží
množství komunálního odpadu a zároveň pomůže
dobré věci.

Třídění odpadu se obci vyplácí.
V roce 2014 jsme od firmy Eko-kom získali odměnu za vytříděný odpad ve výši 40 000 Kč.
V listopadu jsme rozesílali upomínky těm, kteří dosud nezaplatili poplatky. Žádáme vás o
zaplacení nejpozději do 10. prosince 2014.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
V podvečer první adventní neděle byl v Kunraticích u hasičárny slavnostně rozsvícen vánoční
stromek. Strom vyrostl v obecním lese a jeho transport, usazení a ozdobení zajistili pracovníci obce
ve spolupráci s Farmou Lipnice M. Moudrým. Akce se uskutečnila za hojné účasti občanů, zejména
rodičů s dětmi. Děti nás potěšili zpěvem a hrou na flétničky, kytaru a klávesy. Trochu jsme se
naladili na vánoční atmosféru, která bude příští týden pokračovat Mikulášskou nadílkou pro děti a
taneční zábavou pro dospělé.

Mikulášská besídka a zábava s čerty a Mlynáři
Obec Kunratice si Vás dovoluje srdečně pozvat
na tradiční Mikulášskou besídku v netradičním kabátě
KDY: v sobotu 6.12. 2014
KDE: Hospoda u Pavla, Kunratice u České Kamenice
Pro nejmenší zlobidla od 16:30 hodin
Pro starší a pokročilé čertice a čerty od 20:00 hodin
K poslechu a tanci hrají: Mlynáři
Vstupné: 70,- Kč

PLÁNY DO BUDOUCNA
Nově zvolené zastupitelstvo obce se zatím jen seznamuje se situací, potřebami a možnostmi obce.
Samozřejmě se bude pokračovat v rozpracovaných akcích a na dokončení územního plánu. Máme
připraven návrh rozpočtu na rok 2015, který obsahuje rezervu na investiční akce. Zastupitelstvo se
tedy musí dohodnout, jaké budou investiční priority, na co bude potřeba žádat o dotace a co si může
obec dovolit z vlastních prostředků. V tuto chvíli tedy nelze říct, jaké má obec plány pro příští rok.
Určitě v nejbližší době se zastupitelé na svých jednáních dohodnou na plánech do blízké i
vzdálenější budoucnosti a budou informovat občany na stránkách Zpravodaje.

*******************************
V měsíci prosinci oslaví své jmeniny:

Barbora, Jitka, Dana, Lucie, Daniel,
Natálie, Eva a Žaneta
Životní jubileum oslaví:

Nechybová Ludmila
Cempírek Tomáš
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Dne 14. prosince uplyne sedm let, kdy nás navždy opustila paní

Blanka Kaulfersová
S láskou vzpomíná manžel Bohuslav a syn Jindřich.

Pozor změna vyhlášky o kácení dřevin !!!
Platnost od 1.11. 2014
Staré ovocné stromy na zahradách je možné v době vegetačního klidu odstranit bez povolení, avšak
je velmi žádoucí vysadit nové, aby byla zachována pastva pro včely, možnost hnízdění ptactva,
hluková, prachová i pohledová izolace a celkový ráz bydlení v zeleni.
Kácet můžete bez povolení za těchto podmínek :
a) obvod kmene v 1,30 m výšky je menší než 80cm
b) zapojené porosty dřevin (keře) do 40 m2
c) dřeviny pěstované na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin
d) ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha s využitím zeleň
Každou jinou dřevinu, která nesplňuje výše popsané podmínky, můžete pokácet jen na základě
povolení obecního úřadu. Žádost musí obsahovat: Jméno a příjmení žadatele, bydliště, případně
kontaktní telefon nebo e.mail, identifikaci pozemku a katastrálního území, kde se dotčená dřevina
nachází, pokud není pozemek ve vlastnictví žadatele též souhlas vlastníka, druh dřeviny, obvod
kmene ve výšce 130 cm nad zemí, odůvodnění kácení a orientační náčrtek, kde se strom nachází.
Formulář žádosti si můžete stáhnout z webových stránek obce na adrese www.obec-kunratice.cz.

Vánoční program Zámku Děčín
2.12.2014 - Medvědi, medvídci, méďové - 18:00 - jižní
křídlo zámku. Vernisáž výstavy plyšových medvídků. Výstava
trvá do 1. 2. 2015. Vstup volný.

06.12.2014 - Pohádkové odpoledne na zámku -15:00 západní křídlo – Modrý sál. Náš pan
kníže čte pohádku o svatém Mikuláši a jeho velkých patáliích, z nichž ho dokáží zachránit pouze
děti... O přestávce vyrábíme ozdoby a zdobíme vánoční stromek. Na konec za hodnými dětmi
přijede sám svatý Mikuláš. Vstupné: 50 Kč, doprovod 30 Kč.

13.12.2014 - Jak pejsek a kočička čekali na Ježíška - 15:00 západní křídlo zámku –
Rohový sál. Veselá loutková pohádka o tom, jak se pejsek s kočičkou chystali na Vánoce. Vhodné
pro děti od 3 let. Uvádí Divadlo Tondy Novotného Praha. Vstupné: 50 Kč.

14.12.2014 - Zámecký adventní trh - 10:00–17:00 hlavní nádvoří. Hudební vystoupení
děčínských sborů, Vánoční prohlídky zámku s živými herci, adventní soutěžení pro všechny malé
návštěvníky, zdobení vánočních perníčků, zkrátka ta pravá předvánoční atmosféra. Vstup volný.

20.12.2014 - Pohádkové odpoledne na zámku -15:00 západní křídlo – Modrý sál. Naše paní
kněžna čte pohádky o medvídcích. O přestávce vyrábíme svícny a nakonec na glorietu v Růžové
zahradě se skauty rozsvítíme Betlémské světlo. Vstupné: 50 Kč, doprovod 30 Kč.

21.12.2014 - Guitar Arte Trio & Zdena Cmuntová – soprán - 18:00 západní křídlo –
Modrý sál. Populární trio s osvědčeným hostem hraje adventní a vánoční skladby – A. V. Michna z
Otradovic, S. L. Weiss, A. B. Mangoré, A. Ramirez, G. Caccini ad. Vstupné: 90 Kč,
studenti/senioři/ZTP 70 Kč.
Object 1

Pel-mel

rad, informací a zábavy
VTIP NA MĚSÍC PROSINEC
Pan Hlavan sedí po Vánocích v hospodě
a lamentuje nad nadílkou:
„Zase jsem dostal košili, a zase s břichem!“

Čertovské říkanky
Čerti a čertidla,
vařila povidla.
A malý čertíček
spálil si prstíček,
Když si chtěl osladit
svůj mlsný jazýček.

V letošním roce jsme pro poučení a pobídku k dalšímu bádání pootevřeli

OKÉNKO DO VESMÍRU
Dozvíte se něco málo o životodárném Slunci, o ostatních planetách naší sluneční soustavy a také
pár zajímavostí o průzkumu nekonečného vesmíru. Snad někoho toto téma zaujme a možná polapí
tak, že se o problematiku bude hlouběji zajímat.

PLUTO

(trpasličí planeta)
je druhou nejhmotnější známou trpasličí planetou sluneční soustavy (po Eris) a desátým
nejhmotnějším známým tělesem, které obíhá přímo okolo Slunce. Roku 1930 ho objevil americký
astronom Clyde Tombaugh . Toto kosmické těleso astronomové původně řadili mezi planety, ovšem
po změně definice pojmu „planeta“ na kongresu v roce 2006 byl zařazen mezi trpasličí planety a
plutoidy. Pluto se, podobně jako i další objekty Kuiperova pásu, skládá především z kamenných
materiálů a ledu. Jde o poměrně malé těleso, které má přibližně pětinu hmotnosti Měsíce a třetinu
jeho objemu. Obíhá po vysoce výstřední a nakloněné ose. Jeho vzdálenost od Slunce se pohybuje
mezi 30 až 49 astronomickými jednotkami. V pravidelných intervalech se tak ocitá blíže Slunci než
poslední planeta sluneční soustavy – Neptun. Pluto má hmotnost 1,3×10 22 kg, tj. asi 0,2 procenta
hmotnosti Země, a jeho průměr je 2 306 ±20 km, což je přibližně 66 % průměru Měsíce. Stanovení
přesnějšího rozměru pevné části tělesa komplikuje jeho atmosféra. Atmosféra Pluta je dusíkovou
slupkou, obsahující malá množství methanu a oxidu uhelnatého. Tyto tři prvky se do atmosféry
uvolňují ze zmrzlého povrchu. Atmosferický obal je přibližně 60 km silný. Předpokládá se, že
výrazný vliv na atmosféru má protáhlá oběžná dráha Pluta: čím více se vzdaluje od Slunce, tím více
se plyny z atmosféry ukládají zmrzlé na povrchu. Když se Pluto naopak Slunci přibližuje, teplota
pevného povrchu mírně stoupá, a zmrzlý materiál znovu sublimuje. Tato sublimace má (podobně
jako odpařování) na povrch ochlazující účinek; lze tedy hovořit o naprostém opaku skleníkového
efektu, který známe ze Země.
Jméno Pluto, (římský bůh podsvětí) bylo vybráno hlasováním veřejnosti, jméno navrhla
jedenáctiletá školačka Venetie Burneyová z Oxfordu. Oficiálně byl objekt pojmenován 24. března
1930. Veřejnosti byl nový název oznámen 1. května 1930.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRAVODAJ - informační list OÚ Kunratice. Vydává OÚ Kunratice. Registrační zn. MK ČR E
12246. Redakční rada: Ludmila Kolesniková, Pavel Kryštůfek, Jiřina Moudrá.Vydáno 3.12. 2014.
Cena 3,- Kč.

