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PRVNÍ ROK NOVÉHO STAROSTY
Čas letí jako voda, je tomu rok co jsem ve funkci starosty.
V první řadě se vám změní pracovní i soukromý život, ať si
to připouštíte nebo ne, ale s tím samozřejmě počítáte. Na
začátku příjde prvotní šok, o kterém se vám ani nesnilo, co
všechno přináší práce vesnického starosty.Vesnice má svá
jasně daná specifika. Každý se zná s každým, k lidem je tu
sice o hodně blíž, ale o to složitěji se prosazují nepopulární
rozhodnutí. Starosta malé obce nedisponuje téměř žádným
úřednickým aparátem a většinou je nucen provádět práce ve
velmi širokém spektru. Situaci příliš neulehčuje ani samotný
stát, jehož vlády již tolikrát pozměnily všechny klíčové
zákony tak, že se dnes bez právního poradenství prakticky
neobejdeme. Pokud se jedná o běžný chod obce a nejnutnější
pracovní úkony, tak je po zapracování téměř každý starosta
schopen po patřičném proškolení tyto práce zajistit. Problém nastává v okamžiku, kdy se
nespokojíte pouze se základní ,, úředničinou“, nesedíte se založenýma rukama v kanceláři, ale
snažíte se obec jakýmkoliv způsobem rozvíjet, jak na poli společenského a kulturního života, tak
péčí o majetek a veřejný prostor. S tím je neodmyslitelně spjata kapitola sama pro sebe, a tou je
získávání financí do rozpočtu prostřednictvím dotací, bez nichž je jakýkoliv proces nad rámec
běžného chodu obce nemyslitelný. Důležité je si udělat (takzvaně) všeobecný přehled. Dost
zásadní je také neztratit zdravý rozum a citlivě rozlišit to, co je pro naší obec důležité. Pokud
chcete svou práci dělat opravdu poctivě, musíte si uvědomit, jak správně komunikovat s lidmi v
naší obci abyste vždy byl schopný naslouchat a poté objektivně a spravedlivě řešit jednotlivé
problémy. Například zavedené besedy se starostou jsou pro mě přínosem. Je to dobrá a
nejjednodušší příležitost jak si na rovinu popovídat o problémech, které vás tíží, aniž bychom vše
museli řešit na zasedáních zastupitelstva. Doufám, že se nadále budeme společně zdokonalovat v
komunikaci a povedeme naší obec v rámci finančních i společenských možností k tomu,
abychom mohli být hrdí na to, že zde žijeme. Podtrženo a sečteno, v případě zodpovědného
přístupu k funkci starosty obce se určitě nejedná o pozici, ke které je možno přistupovat laxně a
bez patřičného zápalu. Z mého pohledu to určitě není funkce, na kterou veřejnost pohlíží jako na
zlaté korýtko spojené se snadným živobytím, ale jak je to ve skutečnosti musíte posoudit vy sami.
Pavel Kryštůfek

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v:
Kunraticích – od 6.11.- 8.11.
Lipnici – od 13.11. - 15.11.
Studeném - od 20.11. - 22.11.
DO KONTEJNERU NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!
JEDNA POTĚŠUJÍCÍ ZPRÁVA
Spolek Pod Studencem, ještě stále pod názvem Občanské sdružení pod Studencem, získal dotaci v
částce 25 000 Kč od Nadace OF na opravu násilně zničeného původního „Školního Kříže“
v Kunraticích a může podpořit snahu Obecního úřadu Kunratice o obnovení této památky.
Konečně budeme projekt řešit společně se Spolkem Pod Studencem. Získané finanční prostředky
jak z dotace, tak z pojistky společnosti AVE nám umožňují opravu realizovat, aniž by nás to
výrazně finančně zasáhlo. Již jsem mluvil s restaurátorem p. Janem Fedorčákem a momentálně
nic nebrání tomu, aby začal pracovat na plnohodnotné opravě této památky. Jelikož je to práce
dosti náročná, společně doufáme, že se na jaře příštího roku podaří památku se všemi poctami
odhalit veřejnosti.
...ale také se něco nepodařilo - odpadní potrubí z Kunratické vodní nádrže
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo neposkytnout investiční dotaci z Fondu vodního
hospodářství v rámci projektu ,,Kunratice – odpadní potrubí z Kunratické vodní nádrže. Z
celkových nákladů 650 tis. Kč jsme byli připraveni svůj podíl cca 200 tis. Kč zvládnout.
Budeme hledat další dotační tituly, abychom mohli s opravou začít. Je to vše běh na dlouhou
trať, nezbývá než se k celé věci postavit čelem a nadále hledat další možnosti, jak získat finance
z jiných fondů.

********************************
V měsíci listopadu oslaví své jmeniny:

Karel, Emerich, Imrich, Martin, Romana,
Nikola, Kateřina a Ondřej
Životní jubileum oslaví:

Špatenková Anna, Marková Zdeňka, Jersák Jiří
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

***** **************************
Dne 29. listopadu uplyne pět let, kdy nás navždy opustil pan

Karel Vondrka
S láskou vzpomíná manželka Eva a dcera Lenka s rodinou.

Dne 29.11. se od 13.00 hodin uskuteční vánoční dílnička
v truhlárně u Vítka
Výroba adventních věnečků z chvojí a vizovického těsta.
Pečení cukroví a perníčků.
Zpívání koled.
Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a pomozte
dětem s výrobou věnečků a pečením cukroví.

Dne 29.11. od 17.00 hod. proběhne slavnostní
rozsvícení kunratického vánočního stromečku.
Zpívání koled.

Zimní údržba
Prohrnování místních komunikací zajištuje jako v předešlých letech Farma Lipnice. Cena za
prohrnování je 550 Kč/hod. Kdo má zájem o službu prohrnování ze soukromých pozemků, prosíme o
nahlášení na obecním úřadu, abychom vaše požadavky mohli předat Farmě Lipnice. Vynásobením
počtu jízd a průměrné doby odhrnování na vašem pozemku získáte částku, kterou po sezoně (na jaře)
uhradíte do pokladny obce. Pro posyp kritických úseků bude připraven v bednách u komunikace
posypový materiál. O zajištění sjízdnosti se starají zaměstnanci. Může se stát, že náhlou změnou
počasí nebo v časných ranních hodinách či večer komunikace namrzne. Pak můžete použít připravený
posypový materiál.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc listopad
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.
7. - 8.11.2015
14. - 15.11.2015
17.11.2015
21. - 22.11.2015
28. - 29.11.2015

MUDr.
Plyuschakov
Oleksandr
MUDr. Křížová Eva
MUDr. Křemenová
Alena
MUDr. Jůdová
Jana
MUDr. Lisachenko
Vladyslav

Myslbekova 404/23,
Děčín I

412 519 622

Tylova 650/17,
Děčín II
Sokolská 129,
Děčín IX

412 516 712

Riegrova 773/72, Děčín
II

412 523 410

J.Š.Baara 692/26, Děčín
V

412 507 588

412 544 539

Dva příběhy ze života
Před mnoha lety u nás ve městě Krásná Lípa byla delegace několika „odborníků“ z Prahy, která se
byla podívat na naší práci se sociálně vyloučenými. Šli jsme společně po městě a v tom k nám přijíždí
Ruda Puža na kole a křičí na mě: „Ahoj Zbyňo! Neviděls´ ty dva cikány, co tady kopou ty díry na
lavičky?“ Než jsem mu stačil říci, že jsou asi na svačině, už se do něj pustila jedna z těch expertek se
slovy :“Pane, neříká se cikán, ale Rom !“. A on na to neangažovaně: „Paní, podívejte se na mě, no,
jaký já jsem Rom, já jsem cikán …“. Sedl na kolo a jel na Technické služby. Do té doby nerušená
návštěva nabrala trochu jiný spád a debatu na hodně teoretická témata. Naštěstí brzy odjeli.
Druhý příběh se mi stal vloni. To tady byla nějaká asistentka a „zkoumala“ (asi aby mohla nám i jinde
poradit) uplatňování žen a mužů v zaměstnávání … No, v Krásné Lípě i bez radilů a kvót máme
místostarostku města, tajemnici městského úřadu, dvě vedoucí odborů úřadu (ze čtyř), dvě ředitelky
příspěvkových organizací (máme dvě organizace), atp. Dlouhodobě. A také se zajímala o uplatňování
hendikepovaných a jinak postižených lidí ve městě a zaměstnání. O to se také snažíme, např. ve
spolupráci s různými organizacemi. Byla to opět plochá debata o ničem. Po obědě jsme se ještě
chvilku potkali a ta paní mi měla potřebu ještě vysvětlit svou zkušenost z našeho města
s poskytováním služeb. No, že jsme v ekonomicky slabém regionu a ne v Praze jí asi nedocházelo …
A tak mi říkala, jak byla na obědě v jednom restauračním zařízení a jak tam byla špatná obsluha.
Pomalá, trochu popletená a úplně jí tam prý nechutnalo. Atp. Neodpustila si poznámky toho typu, že
jako starosta bych snad na to mohl dohlédnout a alespoň tedy, když už pochopila, že je to soukromý
podnik, tak mi vysvětlila, že bych jim měl dávat nějakou zpětnou vazbu … To do doby, než jsem jí
stihl vysvětlit, že se jedná o tzv. sociální podnik zaměstnávající právě ty různě hendikepované lidi! A
že to tedy tudíž holt má i nějaké důsledky. A že když je někdo po obrně anebo má ochrnutou ruku, tak
to prostě někdy nejde normálně… No, ještě mi poradila (protože jí to asi i došlo), že by tedy - aby
hosté měli pochopení - měla mít takováto obsluha na sobě nějakou cedulku či že by to mělo být nějak
zřetelně napsáno alespoň v té restauraci … a pak odjela.
Přesně to vystihuje jak tito, tak či tak z našich daní placení teoretici jsou úplně, ale opravdu úplně
mimo a jak i zadarmo jsou drazí… Bohužel, takovéto návštěvy nejsou úplně ojedinělé. A bohužel pro
ně, ale i pro nás, si z takovýchto příběhů neodnáší vůbec nic!
Zbyněk Linhart, místostarosta města Krásná Lípa, senátor

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTŘINY
Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

KUNRATICE Místní část: STUDENÝ
Dne 27.11. 2015 a 30.11. 2015
Od 07:00 do 15:00
Obec:
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