ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Duben 2021 - ročník XXVI. - číslo 4

Veselé velikonoce a bohatou pomlázku přeje
zastupitelstvo obce Kunratice.
Příprava na turistické (vycházkové okruhy) okolím Kunratic je v plném proudu

Pro nový turistický okruh, jehož trasa povede také kolem bývalého
kunratického hřbitova, máme vyrobena dvě krásná "hřbitovní prkna"
od stejného autora, který zhotovil podobná "prkna" také pro bývalý
lísecký hřbitov. Myslíme si, že se panu Švejnohovi z Kytlic moc povedla!
Inu, posuďte sami.
Naši zaměstnaci vyrábí dřevěné lavičky a stojany na grafické fotomapy
s vyznačenými okruhy a
informační tabule, které
budou rozmístěny v terénu
na trase okruhů. V dubnu nás
čeká ještě spousta práce s
odstavnou
plochou
pro
automobily
(návštěvníky
vycházkových tras), instalací
infotabulí, výrobou a rozmístěním směrových ukazatelů. Stále ale platí,
že pokud vše stihneme a bude příznivá situace, okruhy se představí
veřejnosti v první polovině května.
Příhodně se také od 1. května 2021, otevře malé bistro v budově bývalého obecního úřadu. Nyní se
intenzivně připravuje zázemí ve vnitřních prostorech. Pod kaštanem před budovou se připraví
venkovní posezení, dřevěné lavice apod. Tímto jste všichni zváni, přijďte, pokud to situace dovolí
navštívit malé občerstvení a podpořit Tomáše Černohorského z Kunratic, který bude občerstvení
provozovat.

Na hřišti v Kunraticích - (ne)pálení čarodějnic a stavba nového přístřešku

Upozorňuji všechny rodiče, že se v dubnu začne bourat stávající dřevěný přístřešek na hřišti. Na
stejném místě vyroste přístřešek nový, větší, zároveň se zastřešenou pergolou. Prosím apelujte na
svoje děti, které na hřiště chodí, aby se nezdržovali na místě stavby v rámci jejich bezpečnosti.
Současná protiepidemická situace nám zřejmě ani letos nedovolí pálení čarodějnic na hřišti a pokud
z médií uslyšíme, že to možné je, s největší pravděpodobností se tato akce z preventivních důvodů
na hřišti i tak neuskuteční. Stavbu májky a vše s tím spojené zajistíme sami s našimi zaměstnanci a
pouze s pomocí Farmy Lipnice.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, plánovaná odstávka el. energie
V Kunraticích ve středu 14.4. 2021 od 8:30 hod. - 16:30 hod. Odstávka zahrnuje
pouze tuto lokalitu: domy s číslem popisným 5, 12, 15, 20, 36, 99, 101-106, 109.
V Lipnici a Studeném ve čtvrtek 15.4. 2021 od 7:00 hod. - 16:00 hod.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v:
Kunraticích – od 16. 4. - 18. 4. 2021
Lipnici – od 23. 4. - 25. 4. 2021
Studeném – od 30. 4. - 2. 5. 2021
DO KONTEJNERU NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!

(pokud máte staré sedací soupravy na vyhození, prosím, uložte je vedle kontejneru)

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 24.4. 2021

8:00 – 8:30 hod. Kunratice – u hasičské zbrojnice
8:35 – 8:45 hod. Lipnice – u kontejnerů
8:50 – 9:00 hod. 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.

Změna skládkovacího poplatku – zdraží odpady?

Poslanci a Ministerstvo životního prostředí si pro všechny obce připravili skutečnou lahůdku – k 1. 1.
2021 začal platit nový zákon o odpadech. Publikován ve Sbírce zákonů byl 23. 12. 2020, na
seznámení se s jeho zněním a přípravu tak zbylo celých 8 dní přes vánoční svátky. Asi nejdůležitější
novinkou zákona je zdražení skládkovacího poplatku, který platí obec za uložení každé tuny
komunálního odpadu na skládce. Dosavadní cena 500 Kč za tunu se zvýšila k 1. lednu na 800 Kč za
tunu, v dalších letech se bude rovněž postupně zvyšovat až na částku 1 850 Kč za tunu. V praxi to pro
naší obec znamená, že poplatek vybíraný od občanů zaplatí ani ne třetinu nákladů a kvůli navýšení
poplatku za tunu lze předpokládat další růst nákladů. Nezbývá než si položit otázku: "Zdražit odpady
nebo např. upravit frekvenci svozů v obci?" To by, ale v rámci šetření znamenalo frekvenci svozů
snížit, což nebude zrovna populární krok. Všichni víme, že množství tříděného odpadu v naší obci je
už nyní na hraně. V průběhu tohoto roku se tímto problémem bude muset zabývat zastupitelstvo
obce.

*********************************
V měsíci dubnu oslaví své jmeniny:

Erika, Ivana, Vendula, Ema, Aleš,
Marcela, Vojtěch, Jiří, Marek, Jaroslav
Životní jubileum oslaví:

Brzáková Jaroslava
Himmelová Jaroslava
Vondrka Jiří
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů.

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

SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Jistě jste už tuto informaci zaznamenali v médiích, pozorně si přečtěte následující článek, podrobné
informace najdete také na webových stránkách obce.

Průběh sčítání

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem od 27. 3. 2021. a bylo prodlouženo do 11. 5. 2021. V
této době má každý možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo nemá možnost vyplnit elektronický formulář, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem k současné
epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky
distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.
Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou
sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca
800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo
cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty (pro naše obyvatele je
kontaktním místem pošta Česká Kamenice, Kostelní 138, 407 21 Česká Kamenice, tel. 954240721)
a také krajské správy Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a
jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Přínos sčítání

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo
plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném
důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

Velikonoce v našich vesnicích …

Na Zelený čtvrtek malé děti ze Studeného a Lipnice navštěvovaly své příbuzné, kmotry i sousedy a
předdomovními dveřmi klapaly o sladkosti. Také dostávaly od rodičů malé dárky. Jelikož na Zelený
čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu do oběda se nezvonilo, šly větší školní děti - 7. - 8. - třída s
klapačkami vesnicí. Klapalo se vždy v taktu 1-2-3-4-5. Na návsi vesnice u „Wiesner Gasthof“ čp. 39 i
před kříži u hospody čp. 69 –„Školní kříž“, a u památníku padlých naproti tomuto kříži. Také u
„Johnovy kaple“ ve stráni pod domem čp. 75. Nakonec před „Hiekeho křížem“, u čp. 89 se koledníci
zastavili, pomodlili Otčenáš a Zdrávas Maria.
Začínali u pana Franze Worma čp. 1 a koledovalo se až na spodní konec obce k domu fabrikanta
Rudiho Hieke čp. 89 (bývalá mechanická niťárna, později pila). Na zpáteční cestě klapali – koledovali
koledníci u obyvatel vesnice. Jedna polovina koledníků šla po levé a druhá po pravé straně ulice.
Dostávali sladkosti, sušené ovoce a také peníze. Ty si nakonec spravedlivě rozdělili za dozoru pana
učitele. Velcí hoši - 18 – 20 let - stříleli v noci ze soboty na neděli z moždířů. Na střeleckém kopci nad
stodolou postavili stan a rozdělali oheň – ten potřebovali k odpalování moždířů. K tomu používali
dlouhý klacek s železným hákem vpředu. Železný hák se v noci rozžhavil doběla. Samozřejmě měli s
sebou i zásobu slaniny, chleba a nechyběly ani alkoholické nápoje. Každou hodinu bylo odpáleno 12
moždířů. Druhý den se na louce pak sbírali ucpávky.
Před válkou se také pořádaly jízdy na koních. Spolu s kunratickými se jelo do Kamenice na náměstí.
Tam pan farář držel pobožnost a požehnal jezdce i koně.
Stará lužickosrbská tradice jízdy Velikonočních jezdců Osterreiten nebo Kreuzreiten byla na
Šluknovsku rozšířena dávno před světovými válkami. Velikonoční spolky byly zakládány ve všech
obcích Dolní země i v horní Lužici nejvíce v 18. století. Ale první jízda je zmiňována již v roce 1541.
Jedná se o prastarý zvyk spojený s vírou a prosbami za dobrou úrodu. Tradice se udržela do roku
1938, popřipojení Sudet k Německu byly spolky zakázány. Po 2. světové válce na tento velikonoční a
náboženský zvyk nikdo nenavázal a místní lidové obyčeje po dlouhou dobu upadly v zapomnění.
Naštěstí se dnes začíná tato tradice pozvolna obnovovat.

3. – 4.4.2021

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc duben
ordinační hodiny od 8:00 hod. - 12:00 hod.
MUDr. Charvát
U Přívozu 18/4
Tomáš
Děčín III

412511619

10. – 11.4.2021

MDDr. Fidler Jan

Vokolkova 546
Děčín

412520164

17. – 18.4.2021

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412539298

24. – 25.4.2021

MUDr. Milič Lukáš

Anenská 385/2
Děčín 1

412511482
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