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DALŠÍ MOŽNOST POSÍLENÍ VODNÍHO ZDROJE
V KUNRATICÍCH
Již finišuje dokončení projektové dokumentace ,,prameniště pod mezičkou“.
Nyní už známe finanční náročnost celé akce, tzn. vybudování prameniště, stavba zásobovacích
bazénů a prodloužení vodovodního řadu, celková suma činí 2 400 000,- Kč.
Nicméně jsme hledali další možnosti posílení vodního zdroje. V současné době probíhá
hydrogeologický průzkum v blízkosti stávajících zásobovacích bazénů ,,v pastvinách“. Již víme,
že by zde byla možnost realizace hloubkového vrtu. V hloubce cca 70 m se nachází dostatečný
zdroj vody. Nabízí se nám tedy další možnost, posílit stávající zdroj.

Dotace na hospodaření v lesích
Podařilo se nám získat dotace z programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích od
Ústeckého kraje. Dotace ve výši 44 520,- Kč je určena na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů a druhá dotace ve výši 79 500,- Kč je na zřizování nových oplocenek, ochranu kultur proti
buření a proti zvěři.

Pálení listí a trávy na zahradách !!!
Je podzim a s tímto ročním obdobím nastává úklid zahrad a
pozemků. Chtěl bych touto cestou všechny upozornit, že pálení
trávy a větví, či jiného materiálu na pozemcích je podle
občanského zákoníku § 1013 omezeno. Nechceme jako obec
vydávat vyhlášku se zákazem pálení. Pokud občan nedodržuje
zákony, není ani předpoklad, že by dodržoval vyhlášku obce.
PŘIPOMÍNÁM, že od dubna loňského roku je za bývalou
hasičskou zbrojnicí v Kunraticích umístěn celoročně
kontejner na bioodpad, kam může každý z vás odpad odložit.
Buďte proto prosím ohleduplní a neobtěžujte zapáchajícím kouřem své sousedy.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V úterý 25.10. 2016 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
•

rozpočtové opatření č. 3, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 596 tisíc korun

•

poskytnout finanční příspěvek ve výši 600 Kč na činnost místních včelařů

•

prodej pozemků nově vzniklých p.p.č. 48/3 o výměře 7 m2 a p.p.č. 1128/22 o výměře 87 m2 v
k.ú. Studený u Kunratic za cenu 60 Kč/m2 Lesům ČR, na základě smlouvy o smlouvě budoucí
z roku 2015, za účelem opravy a stabilizaci dna Studeného potoka

•

prodej pozemku st.p.č. 69/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Studený u Kunratic za cenu 100 Kč/m2

Obecní cesta v Lipnici
V současné době probíhá rekonstrukce lesní cesty ,, pod altánem“ ve vlastnictví Lesů ČR v k.ú.
Studený u Kunratic. Problém je takový, že nám těžká vozidla jezdí po naší obecní cestě. Než
začali práce na opravě lesní cesty, byly zaneseny do stavebního povolení podmínky obce, že po
dokončení rekonstrukce lesní cesty bude komunikace ve vlastnictví obce obnovena a zpevněna
stavebníkem. Před dokončením prací ( konec listopadu), jsme domluveni na společné schůzce se
stavebníkem a na místě dohodneme přesnou představu obce, jak oprava poničené komunikace
bude probíhat.

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

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

Špatenková Anna
Marcinová Františka
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

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

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

Dne 27.11. se od 13:00 hodin uskuteční již tradiční adventní dílnička u Vítka
Výroba adventních věnečků z chvojí a vizovického těsta.
Pečení cukroví a perníčků.
Zpívání koled.
Přij´dte si odpočinout od předvánočního shonu a pomozte
dětem s výrobou věnečků a pečení cukroví.
Kdo máte, vezměte si věnce a misky na svíčky z minulého roku s sebou!

Dne 27.11. 2016 od 17.00 hod. rozsvítíme adventní strom
u bývalé hasičské zbrojnice v Kunraticích.
Přijďte s dětmi zúčastnit se této slavnostní události.

Zimní údržba
Prohrnování místních komunikací zajišťuje 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.

JAK JSME V NAŠÍ OBCI VOLILI do Zastupitelstev krajů?
K volbám se dostavilo 36,7 % voličů. Odevzdáno bylo 71 platných hlasů a takto jsme je rozdělili mezi
politické strany a hnutí:
Občanská demokratická strana – 2 hlasy
Starostové a Sportovci pro Ústecký kraj - 2 hlasy
ČSSD – 7 hlasů
JsmePRO! Kraj 2016 – 4 hlasy
ANO 2011 – 20 hlasů
TOP 09 – 3 hlasy
Starostové a nezávislí – 4 hlasy
KSČM – 11 hlasů

Alternativa pro občany – 2 hlasy
Úsvit s Blokem proti islamizaci – 1 hlas
Svobodní a Soukromníci – 2 hlasy
DSSS-NE imigrantům – 1 hlas
Piráti a SZ – 3 hlasy
Koalice Svoboda a přímá demokracie – 7 hlasů
ProKraj – 2 hlasy

OPRAVA MARIÁNSKÉ KAPLE V HLUBOKÉ ROKLI MEZI LIPNICÍ A STUDENÝM
Z popudu Spolku
Pod Studencem
se opravuje
Mariánská kaple
v Hluboké rokli
mezi Lipnicí a
Studeným. Právě
v těchto dnech
probíhají
udržovací práce a
drobné opravy
Mariánské kaple.
Předmětem těchto
prací je zejména: očištění celého skalního útvaru s vyobrazením Panny Marie (i z druhé strany, kde se
nacházejí skalní schůdky), kompletní výměna celé střechy přístřešku, nátěr celého přístřešku, očištění
okolí a zhotovení plůtku k přístřešku. Věříme, že se Vám nově opravená Mariánská kaple bude líbit ....
To vyplývá z komunikace s technickým pracovníkem pro stavební činnost podniku LESY ČR, s. p.
Pro informaci ze dne 30. 10. 2016 uvádíme: Lipnická kaple v Hluboké rokli již má novou stříšku a
krásné nové oplocení.
Děkujeme podniku LESY ČR. Výsledek práce je opravdu krásný.
SPOLEK POD STUDENCEM

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc listopad
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.

5. – 6.11.2016

MUDr. Plyuschakov
Oleksandr

Myslbekova 404/23,
Děčín I

412 519 622

12. – 13.11.2016

MUDr. Křemenová
Alena

Sokolská 129
Děčín IX

412 544 539

17.11. 2016

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110
Děčín I

412 151 056

19. – 20.11.2016

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110
Děčín I

412 151 056

26. – 27.11.2016

MUDr. Charvát
Tomáš

U Přívozu 18/4
Děčín III

412 511 619
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