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SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
kalendářní zima už nám klepe na dveře.
Počasí je zatím podzimní a na rozdíl od
předchozích let, se sníh u nás zatím ukázal jen
v podobě nepatrného poprašku. Děti se na
sněhovou pokrývku jistě těší, ale řidičům (a je
nás většina, když pro každý rohlík musíme
dojíždět) sníh určitě nechybí. Obci sníh také
nechybí, protože ušetří na prohrnování
místních komunikací. Jen aby nás sněhová
nadílka netrápila ještě v dubnu.
Před uložením k "zimnímu spánku" si mnozí
vyklidili zahrádky a domácnosti a k tomu
využili přistavené kontejnery na bioodpad a
velkoobjemový odpad. Musím občany
pochválit, že až na drobné výjimky, bylo do
kontejnerů odloženo jen to, co tam patří. Ještě
by se mohlo zlepšit třídění odpadů
vyhazovaného do popelnic. O tom se píše na
jiném místě Zpravodaje. Tak si to můžeme dát,
jako novoroční předsevzetí.
Klidný a příjemný adventní čas přeje

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí a pohody všem
spoluobčanům
přeje Zastupitelstvo obce Kunratice

BUDEME MUSET
ZVEŘEJŇOVAT JMÉNA
HŘÍŠNÍKŮ ?
Za prvé: TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Komunální odpad v popelnicích stále obsahuje
značný podíl PET lahví, nápojových kartonů a
skla, na které máme speciální kontejnery a
navíc za třídění získáváme odměnu.
Nezodpovědní občané tak nejen zvyšují
náklady na uložení komunálního odpadu na
Vaše starostka Květa Božiková
skládce, zároveň tím snižují odměnu za tříděný
odpad, o vlivu na životní prostředí ani nemluvě.
Nejhorší jsou ale ti, kteří odpad pálí v kamnech či kotli na tuhá paliva. Mám zmapováno několik
domů, kde občas z komína vychází jemný černý dým, ale zejména zápach páleného plastu. Doufám,
že se tito provinilci polepší a zapojí se do třídění odpadu v souladu se zákonem. Není přece takový
problém vyhradit si krabici nebo tašku na tříděný odpad a jednou za týden jej odnést do speciálních
kontejnerů. Na nezodpovědnost některých pohodlných občanů doplácíme všichni. Nevím, jak je ke
třídění přinutit, snad zveřejnit jejich jména?

Za druhé: VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Občas se může stát, že pes uteče, ale u některých chovatelů je to téměř každodenní problém.
Neustále potkávám dva stejné psy, které pobíhají volně po silnici, obtěžují chodce a ohrožují
bezpečnost na silnici. Každý vlastník domácího zvířete je povinen zabezpečit jej tak, aby
neobtěžoval okolí, tzn. že pes musí být ve voliéře nebo za plotem, který mu zabrání v úniku na
veřejné prostranství. Ti hříšní chovatelé jistě o problému vědí, ale k nápravě se nemají.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Na svém zasedání dne 14. listopadu Zastupitelstvo obce Kunratice projednalo a schválilo:
– zprávu o činnosti obecního úřadu
– zadání výběrového řízení na dodavatelskou firmu na akci „Rekonstrukce vodního díla
Kunratice“
– zadání výběrového řízení na dodavatelskou firmu na akci „Centrum volného času a obecní
úřad“
– žádost o prodej pozemku
– rozpočtové opatření č. 2
– návrh rozpočtu na rok 2014
– rozpočtové provizorium na rok 2014

Ve čtvrtek 5.12.2012 od 17.00 hod.
proběhne v Pohostinství „U Pavla“
setkání dětí s

MIKULÁŠEM
A ČERTY
Připravte si hezkou básničku a
odnesete si nadílku od Mikuláše.

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

Barbora, Jitka, Dana, Lucie, Daniel,
Natálie, Eva a Žaneta

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

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

Blanka Kaulfersová
S láskou vzpomíná manžel Bohuslav a syn Jindřich.

NEZAPOMEŇTE SI VYMĚNIT ŘIDIČÁK
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské
průkazy pozbývají platnosti.
(v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.)
Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného podle místa
trvalého pobytu na území ČR (Magistrát města Děčín).
Co musím mít s sebou?
- „Žádost o vydání ŘP“ (obdržíte u okénka)
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po
úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5
pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).

Přijeďte k nám nasát vánoční atmosféru
• 6. 12. 2013 Vánoční jarmark 2013 a Den otevřených dveří Střední školy řemesel a služeb
Děčín IV
Čas: od 09:00 do 15:00 hod. Místo konání: areál Střední školy řemesel a služeb Děčín IV,
Ruská 14, www.sosruska.cz
Object 1
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• 7.12.2013 Čertovský rej v zoo
Přijďte první prosincovou sobotu do čertovské zoo!
Děčínská zoo se opět po roce promění v peklo plné čertů! Návštěvníky čeká v sobotu 7.
prosince tradiční mikulášská nadílka pod názvem Čertovský rej v zoo. Děti se mohou těšit
na cestu peklem plnou pekelných bytostí, které je zasvětí do čertovského řemesla.
V soutěžích se naučí například přikládat pod kotel, přenášet pytel se zlobivými výrostky,
kovat čertovské podkovy, mastit karty, anebo se také pěkně po čertovsku šklebit. Kdo splní
všechny úkoly, ten se může těšit na sladkou odměnu od Mikuláše a také na buřtíka, který si
bude moci opéct na pekelném ohni. Program doplní jarmareční divadlo Panoptikum Maxe
Fishe, které zastoupí Štěpánčino divadélko (neplánovaná operace herečky). A budete se mít
nač těšit. Předvedou nám cvičenou blechu Arabellu, rychloškolu žonglování, slovenského
medvěda Vlada, mořskou pannu, provazochoceckou školu a nebude chybět ani drezúru lva
Leona bez ochranné mříže. Vstupné na akci je ve výši běžného vstupného do zoo, tedy
70,- Kč za dospělého a 40,- Kč za dítě. Pokud však chcete na tuto akci získat slevu, tak si
kupte v pátek 6. prosince Děčínský deník. V něm najdete kupon, který stačí vystřihnout a
odevzdat na recepci zoo v den konání akce. S tímto kuponem bude dospělá osoba platit cenu
dětského vstupného. Čertovský rej v zoo začíná v sobotu 7. prosince ve 14 hodin.
Upozornění: Občerstvení U Kamzíka již v tomto období není v provozu, ale na akci bude
zajištěno náhradní občerstvení v prostorách před expozicí medvědů grizzly a na recepci zoo.
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o., Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4,
www.zoodecin.cz
• 7.12.2013 Mikulášská zábava pro děti
Dům Kultury Česká Kamenice V sobotu 7. prosince od 14:00 do 17:00 hod se na velkém
sále domu kultury uskuteční Mikulášská zábava pro děti. Vystoupí taneční a pěvecké
kroužky mateřských školek, ZUŠ a CDM. Na děti čeká Mikuláš s čertem, soutěže a hudební
produkce skupiny MINI BAND MOST. Vstupné zdarma.
Object 3

Pel-mel

rad, informací a zábavy
Citát: Thomas Alva Edison
Genialita je jedno procento inspirace a devadesát devět procent potu.
Pranostika:
O sv. Mikuláši snížek často práší.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Příspěvek pro ponaučení od našeho čtenáře

Zatímco rozhlasové stanice využívají
rádiových vln jako nosičů pouze pro
zvukové signály, televizní stanice na ně
„navěšují“ obraz i zvuk. Letadla a
ponorky zase využívají rádiových vln
stejně jako automobil světla – vysílají je
před sebe, aby zjistily přítomnost
schovaných objetků. (Takovému
zařízení říkáme radar.) V lékařství se
rádiovými vlnami mapuje vnitřek těla.
Vědci se stále dohadují o tom, jestli je
sklo pevnou látkou nebo velice
viskózní (sirupovitou) kapalinou.
Vzhledem k tomu, že stará okna jsou
často o něco silnější u dolního okraje
než nahoře, někteří tvrdí, že sklo časem
pomalu stéká dolů. Stará okna ale
nebyla vyráběna jako dokonale rovná a
lidé je prostě zasazovali do rámů
těžším okrajem dolů. Kromě toho ani
nejstarší římské skleněné předměty
nevykazují žádné známky toho, že by
„tekly“. Zkoumání starého skla tak
otázku, jestli je sklo opravdu kapalinou,
nevyřeší.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRAVODAJ - informační list OÚ Kunratice. Vydává OÚ Kunratice. Registrační
zn. MK ČR E 12246. Redakční rada: Ludmila Kolesniková, Petr Šimek, Květa
Božiková.Vydáno 4.12. 2013. Cena 3,- Kč.

