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MALÉ SHRNUTÍ LOŇSKÉHO ROKU A VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ
Máme tu nový rok a s ním, jak to bývá, spoustu předsevzetí. Na úvod Vám přeji pevné zdraví a
mnoho úspěchů v osobním, ale i pracovním životě.
ZÍSKANÉ DOTACE: V loňském roce se nám podařilo získat dotace na nové oplocení dětského
hřiště v Kunraticích ve výši 228 tisíc korun, na zhotovení projektové dokumentace prameniště
pod mezičkou ve výši 50 tisíc korun, na hospodaření v lesích, opravy oplocenek a dokončení
lesního hospodářského plánu v celkové výši 135 tisíc korun.
PŘISLÍBENÁ A PODANÁ DOTACE PRO ROK 2017: Z ministerstva zemědělství již máme
přislíbenou dotaci na opravu vodního díla v Kunraticích. V tomto případě bude ještě záležet, zda
získáme dotaci z fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, aby podíl obce nebyl tak vysoký. V
případě, že bychom nezískali peníze z kraje bude podíl obce na opravu vodního díla 934 tisíc
korun, poté bude muset zastupitelstvo obce zvážit, zda budeme schopni finančně zvládnout tento
podíl. V prosinci jsme podali žádost na ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na
opravu místní komunikace (nový povrch v Růžové ulici). Celkové náklady na opravu povrchu
komunikace činí 657 tisíc korun. Dotace by pokryla 50% nákladů.
A DALŠÍ.... z velkou pomocí Spolku pod Studencem se podařilo opravit školní kříž u budovy
bývalého obchodu. Opravili jsme vodovod v Růžové ulici a dokončili projektovou dokumentaci
prameniště „Pod mezičkou“. Zde budeme bedlivě sledovat vhodný dotační titul, ale také si
pohrávat s myšlenkou možnosti vrtu v blízkosti stávajícího prameniště pro posílení vodního zdroje
v Kunraticích.
Již víme, že v únoru proběhne schvalovací proces podoby obecního znaku a vlajky podvýborem
pro heraldiku a vexilologii. Po schválení uspořádáme malé posezení s našimi spoluobčany, kde
odhalíme podobu znaku a vlajky a pohovoříme o jejich vzniku.
V letošním roce je zcela jistě také prioritou dokončení budovy budoucího obecního úřadu.
Momentálně se jedná o dokončení fasády, vystavění verandy se schodištěm a pořízení vnitřního
vybavení budovy. Některé práce musíme nechat až na jarní měsíce, ale pevně věřím, že se nám
podaří v tomto roce do budovy přestěhovat. Jsou před námi také opravy některých částí místních
komunikací (bez dotace). Tyto opravy se týkají propustku směrem na Lísku, který je ve špatném
stavu a ve Studeném je to úsek směrem k vodní přehrážce, kde je vozovka podemletá a hrozí její
utržení. Také se pokusíme zjistit vše kolem domovních čistíren odpadních vod. Nyní studuji
podmínky vhodného dotačního titulu. Zatím je vše na začátku a je potřeba zajistit co nejvýhodnější
podmínky pro naší obec.
Rád bych také po projednání s odborníky vytipoval vhodné místo v obci, kde bychom mohli
vysázet ovocné stromy, popřípadě alej. Již jsem o takovém záměru mluvil na zastupitelstvu obce,
tak uvidíme, zda se tento nápad podaří podpořit. Na tento záměr lze žádat dotaci, pokud budeme
mít připravený odborný projekt výsadby a kladné stanovisko agentury ochrany přírody.
Pavel Kryštůfek

POPLATKY PRO ROK 2017 zůstavají stejné
Za likvidaci odpadu : 500,- Kč/osobu/ rok/ rekr. objekt
Za psa: 80,- (důchodci 50,- Kč) a za každého dalšího psa 100,- Kč
Vodné: 23,- Kč/m3 a stočné 34,- Kč/m3
První polovina poplatku je splatná do konce března a druhá polovina do konce října.
ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V úterý 13.12. 2016 na svém zastupitelstvu obce schválilo:
•
•
•
•
•
•
•

revokaci usnesení č. 7/11/2014-2018, jímž byl schválen prodej p.p.č. 110/1 v k.ú. Kunratice u
České Kamenice
rozpočtové opatření č. 4, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 273 500,- Kč
vyrovnaný rozpočet na rok 2017 ve výši 3 840 500 Kč,zmocňuje starostu obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření
zvolilo inventarizační komisi ve složení: předseda O. Lacinová, členové M. Hlavnička a J.
Moudrá
prodeje části pozemku p.p.č. 1224/1 o výměře 101 m2 a části p.p.č. 1152/2 o výměře 27 m2 v
k.ú. Kunratice u České Kamenice za cenu 100 kč/m2
dodatek smlouvy se společností AVE o sběru, přepravě ke smlouvě o odstraňování odpadu do
31.3. 2017.

Se starostou na kávu aneb přijďte si popovídat
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na setkání a posezení u kávy,
kde bychom si mohli popovídat o problémech, námětech a
vůbec všem, co je pro Vás důležité
Setkání se bude konat dne 19.1. 2017 od 18.00 hod. v Pohostinství u Pavla.

*********************************
V měsíci lednu oslaví své jmeniny:

Ilona, Zdeněk, Milena
Životní jubileum oslaví:

Neškodová Libuše
Čapková Vlasta
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

VÝROBA BETLÉMU
Jistě jste si všimli, že v posledních 6-ti letech se čas od času objeví v Kunraticích nepřehlédnutelná
postava, kterou dřív slyšíte než vidíte - pan Ludvík Farkaš.
Luděk, jak mu říkáme, je obyvatel ústavu pro lidi s mentálním postižením v Kytlicích. Je zaměstnán v
truhlářství, kde provádí lehčí truhlářské a pomocné práce. Kromě příkladného přístupu k práci, kdy
vám za přidělený úkol s radostí poděkuje způsobem, že ve vás vzbudí pocit záchrany jeho existence
před životem v bídě, má také dar osobitým způsobem převádět realitu do malovaných obrazů. Přestože
má často výstavy svých obrazů od Prahy po Šluknovský výběžek, již delší čas se zaobírám myšlenkou
zachytit Luďkovo umění trvalejším způsobem než jen na stovky obrazů, které chrlí obdivuhodným
způsobem. Minulý rok tak začal tvořit předlohu velkého Betlému, který můžete vidět vedle truhlářské
dílny. V prosinci jsme s Kubou Švehlíkem, který je v obecním zastupitelstvu za kulturu, zjistili, že se
myšlenkou venkovního Betlému zaobíráme oba. Tak se nabídlo samo od sebe spojit Luďkovo umění
s realizací obecního Betlému. Tento nápad jsem předložil i panu starostovi Pavlovi Kryštůfkovi, který
ho také podpořil. Přestože máme na realizaci celý rok, chtěl bych začít s výrobou Betlému nyní přes
zimu, kdy budu pracovat především na dílně, protože s jarními a letními montážními pracemi nejde
malovaní figur propojit. Proto prozatím finanční zátěž (vodovzdornou překližku, barvy, práce Luďka,
vyřezání postav) pokryji vlastními prostředky, s tím, že bychom oslovili dárce, kterým je tato
myšlenka blízká o finanční pomoc. Budeme muset ještě vymyslet, jakou formou sbírka proběhne, o
čemž vás včas uvědomíme.Výroba Betlému se uskuteční zřejmě na etapy (1. etapa - Svatá rodina, 2.
etapa - vůl a osel, 3. etapa - pastýři, 4. etapa - tři králové atd.) podle toho, jak se to bude časově
a finančně dařit zajišťovat.
Vítek Filipec

Soutěž o nejchutnější bramborový salát
Dne 23.12. 2016 proběhl v Pohostinství u Pavla 3. ročník klání o nejlepší Kunratický bramborový
salát. Do soutěže se přihlásilo 12 soutěžících. Všechny saláty byly velice dobré a o úspěchu či
neúspěchu rozhodovaly mnohdy maličkosti. Odborná porota, v čele s Imrichem Vörösem, který svým
příkladným přístupem k ochutnávce a následnou téměř hodinovou profesionální analýzou dodaných
vzorků, určila porota následující pořadí:
1. místo Vítek Filipec 6 bodů, 2. místo Stanislava Tejmlová 5 b., 2. místo Jan Plešingr 5 b.
2. místo Tomáš Cempírek 5 b.,3. místo Henio Sttolli 4 b.
Všem zúčastněným i pořadatelům děkujeme za snahu a těšíme se na příští ročník.
Jakub Švehlík

Kdo se bojí, nesmí do lesa…
Zdejší lesy a jejich temné a dramatické příběhy i události se šťastnějším koncem dokládají, jak tato
lidová moudrost mohla současně dodávat odvahu i varovat. Lesy byly často místy tragických nehod a neštěstí,
a proto se v nich nacházely nejrůznější pomníčky, křížky a pamětní kameny, skalní výklenky a tesané nápisy,
iniciály, letopočty a křížky, nebo obrázky světců umístěné na stromech. Lidé je na těchto nešťastných místech
zhotovili v pokoře před bohem a z úcty k vyhaslému životu, nebo naopak jako výraz díkůvzdání za jeho
záchranu. Křížky a památníčky nějakého neštěstí umísťují lidé v lesích dodnes. Více je jich dnes však vidět při
silnicích. Některé z těchto starých památek zničil čas, zapomnění a lidská lhostejnost, některé se však dochovaly
a mohou vyprávět nejrůznější příběhy, někdy vpravdě kriminálního obsahu.Stopy historických komunikací,
běžně setřené zemědělskou či jinou lidskou činností, se dnes prakticky najdou již pouze v lesích. Při cestách,
které jimi procházely, často na pocestné číhalo nějaké nebezpečí, zlí lidé nebo nepředvídatelné události.
Protože také sama práce v lese patřila k velmi nebezpečným činnostem, nebyla dřevorubecká neštěstí nikterak
mimořádnými událostmi. K úrazům docházelo i při krádežích dříví, které patřily k rozšířeným činnostem
poddaných. Lesníci a myslivci požívali po zásluze zvýšené úcty, neboť měli největší zkušenosti s lidmi
nepočestné „živnosti“, nejen s pytláky, zloději dříví a s pašeráky, ale také s různými lupiči a lapky. Znali tragické
nehody dřevorubců či úmrtí způsobená v lesích za bouří. Nejedno střetnutí s pytláky skončilo nešťastně pro
hajného, stejně tak srážka členů hraniční finanční stráže s pašeráky, v mimořádných případech konflikt všech
jmenovaných. Vzhledem k blízkosti zemské hranice se zde podloudnictví tradičně dobře dařilo, ostatně nejinak
tomu bylo i na sousedních panstvích. Přesnější představu o starších dobách, kdy se v lesích zdržovaly
nejrůznější osoby podivných existencí, často vojenští zběhové, uprchlí trestanci či lidé bez domova, přináší
zpráva hejtmana Georga Hegenbarta hraběti Kinskému z roku 1694 o přepadení rychtářů a vrchnostenských
úředníků v Hluboké rokli (zv. Tiefen Grund nebo Tiefen Loch) mezi Studeným a Lipnicí. Ve zprávě datované 13.
listopadu připomíná hejtman, že během roku bylo již několikrát řečeno, že se zde [na panství] vyskytují u cest
lupiči. Když se předchozí sobotu po úředním dni konaném v Rynarticích rozjížděli úředníci a rychtáři domů,
v rokli mezi Studeným a Lipnicí, kde je úzký průchod mezi dvěma vrchy, po nich začali neznámí útočníci házet
velkými kameny. Bylo již šero. Zasáhli hejtmana a jednoho koně do hlavy. Šlo o život. Hejtmanův kůň uskočil
stranou a srazil se s koněm lesního písaře, který udělal stejný pohyb. Když to útočníci uviděli, pustili se
střemhlav po pěší stezce přes pískovcové skály, přitom ale nepřestali vrhat na skupinu kameny. Trefili se do
obilního písaře, který jel na koni hned za lesním písařem. Po úderu spadl písař z koně a posléze se mu na levé
straně udělala velká modřina. Hned za ním jel purkrabí, kterého salva zranila u kosti, poškodila mu kůži a silně
krvácel. Stále má horečku, odpočívá v klidu a nemá ani sílu přejít přes světnici. Po zásahu purkrabího dopadlo
dolů ještě mnoho kamenů a dveřníka, který ujížděl s hejtmanovou jízdní kabelou, trefil kámen do zad. Hejtman
Hegenbart uzavírá zprávu s tím, že zločinci patří buď k vojákům, nebo k pytlákům. Později se Hluboké rokli
začalo ve Studeném říkat také Mordová rokle (Mordloch).

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc leden
Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
7. – 8.1.2017
14. – 15.1.2017
21. – 22. 1.2017
28. 1. –
29.1.2017

MUDr. Křemenová
Alena
MUDr. Hladík
Pavel
MUDr. Vojtěch
Vladimír
MUDr. Bolfíková
Renata

Sokolská 129
Děčín IX
Weberova 1537/7
Děčín VI
28. října 110
Děčín I
Varšavská 1863/7
Děčín VI

412 544 539
412 539 298
412 151 056
737 501 440
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