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ZKONTROLUJTE SI NÁJEMNÍ SMLOUVY POZEMKŮ
Některým z vás skončili nájemní smlouvy pozemků. Pokud máte o pozemek nadále zájem, sdělte
to prosím v kanceláři OÚ, poté se vaším zájmem bude zabývat na svém zasedání zastupitelstvo
obce.

UPOZORNĚNÍ
Lidé, kteří při cestování využívají linkové autobusy, musí ve středu 8. března počítat s tím,
že budou muset zvolit jiný způsob dopravy. V Ústeckém kraji se totiž bude konat stávka
řidičů autobusů.
S největší pravděpodobností se to bude týkat také spoje č. 422, který jezdí v naší
obci. Vše se může ještě změnit, ale zcela jistě se nespoléhejte, že autobus pojede.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V úterý 14.2. 2017 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•
•
•
•

uzavřít smlouvu s Lesy ČR, potřebnou ke vstupu zhotovitele v souvislosti s rekonstrukcí části
břehu a dna Studeného potoka na p.p.č. 48/1, 59/1, 1128 a 1132 v k.ú. Studený u Kunratic.
prodeje části p.p.č. 1174, ostatní plocha v k.ú. Kunratice u České Kamenice a část p.p.č.
1229, ostatní plocha v k.ú. Studený u Kunratic za cenu 100 Kč/m2.
sepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní na nově vzniklý p.p.č. 110/5, trvalý travní porost v
k.ú. Kunratice u České Kamenice o výměře 1088 m2.
uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 121/3, 131/6, 604/6 a 131/7, v k.ú. Kunratice u České
Kamenice za cenu 25 Kč/m2, za účelem plánované opravy vodní nádrže v Kunraticích.
směnu p.p.č. 132 za p.p.č. 123/3, za účelem plánované opravy vodní nádrže v Kunraticích.
uzavření kupní smlouvy s p. Nemlainovou na p.p.č. 713/21 o výměře 2382 m2 a p.p.č. 713/22
o výměře 362 m2 za cenu dle znaleckého posudku. Jedná se o pozemky, kde je plánované
prameniště ,, pod mezičkou“.
uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž
činnost vykonává Mateřská škola, Palackého 141, Česká Kamenice, příspěvková
organizace, jejímž zřizovatelem je město Česká Kamenice.

POZVÁNKA
Obec Kunratice a Pohostinství u Pavla
zve naše ženy z Kunratic, Lipnice a
Studeného
na posezení k MDŽ.
Akce se bude konat 10.3. 2017 od
19 hod. v Pohostinství u Pavla.
Hudební doprovod k tanci a poslechu
zajištěn.
Domácí dobroty Vámi vyrobené si
klidně vezměte s sebou.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dne 25.3. se v Pohostinství u Pavla
od 14.00 hodin uskuteční
dětský karneval.
Dobrovolné vstupné.

********************************
V měsíci březnu oslaví své jmeniny:

Miroslav, Tomáš, Gabriela, Františka, Růžena,
Elena, Vlastimil, Josef, Radek, Leona, Marián, Emanuel.
Životní jubileum oslaví:

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

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

Šmejdi opět řádí. Tentokrát nabízí "výhodnou dražbu" cen energií
CHTĚJÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Cílem těchto šmejdů je získat osobní údaje spotřebitele a údaje z jeho stávajících smluv s dodavateli
energií.
„Po sdělení nepravdivých a smyšlených informací nechávají podepisovat takzvanou přihlášku
k výběrovému řízení nebo aukci nákupu elektrické energie a zemního plynu. V tomto případě šlo
o papír pod hlavičkou společnosti České aukce s.r.o., Brno."
Pracovníci většiny energetických společností přitom nikdy nenavštěvují domácnosti bez předchozího
upozornění. Většinou jde o pravidelné odečty měřicích stanic či jejich revize nebo servis, které jsou
opět dohodnuty a oznámeny předem.
NIC NEPODEPISUJTE!
„Doporučujeme všem především velkou opatrnost," zdůrazňuje mluvčí ČEZu Šárka Beránková.
„V minulosti se vyskytly případy, že se za naše zaměstnance podvodníci vydávali. Naši lidé ale mají
vždy identifikační průkaz s číslem. V případě pochybností lze kontaktovat zákaznickou linku, která
podle čísla ověří jak jméno, tak účel návštěvy zaměstnance," doporučuje mluvčí.
Podvodníci si často a úmyslně vybírají starší občany a předkládají jim složité či špatně čitelné
smlouvy. Pod slibem výhodné nabídky se ale často skrývají nějaké háčky v podobě pokut či
vysokých smluvních sazeb.
„Dobrá rada, jak se při takovém jednání nespálit, je nepodepisovat nic takzvaně ve dveřích.
Doporučujeme například vzít si několik dní na rozmyšlenou a o smlouvě se poradit s rodinným
příslušníkem. Následky podpisu nevýhodné smlouvy lze také zmírnit rychlým jednáním se
zákaznickým centrem," radí Šárka Beránková.
Řada měst a obcí už vyhlášku proti šmejdům má. V případě, že u vás nečekaně zazvoní osoby, které
začnou cokoliv nabízet, dopouští se protiprávního jednání a v takovém případě je na místě
kontaktovat Policii ČR nebo městskou policii. Stručně řečeno – u vašich dveří by měl zvonit pouze
pošťák, návštěva nebo vámi osobně pozvaný řemeslník.
zdroj internet

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc březen
Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
4. – 5.3.2017
11. – 12.3.2017
18. – 19.3.2017
25. – 26.3.2017

MUDr. Sudová
Olga
MUDr. Lisačenko
Vladislav
MUDr. Bolfíková
Renata
MUDr. Vojtěch
Vladimír

Fügnerova 600/12
Děčín I

412 513 989

Karla Čapka 1
Děčín I

412 151 570

Varšavská 1863/7
Děčín VI

737 501 440

28. října 110
Děčín I

412 151 056

Rok 1922 a Mníška/bekyně sosnová v lesích v okolí Studence
Když na jaře sedláci chodili do lesa na podestýlku, bylo jim nápadné, že na svačinách a na
džbánech s kávou se hemžilo plno malých černých housenek. Tyto byly 1 cm dlouhé a tlusté jako
pletací jehla. Při pečlivějším pozorování jsme viděli, že po kmenech stromů, na jahodnících a po
zemi se škrábalo plno této dosud nevídané havěti. Nedokázali jsme si to vysvětlit a vyprávěli jsme to
doma. Housenky očividně rostly, vyznačovaly se nesmírnou žravostí. Škrábaly se vzhůru po
kmenech stromů a brzy jsme viděli, jak uhryzané jehličí a zbytky sežraných listů se drobily na zem.
Když během krátké doby byly jedle, smrky, buky a borůvčí sežrány dohola, pokryl lesní půdu tlustý
škraloup smetí po housenkách. Mnozí lidé nechtěli v tomto roce používat žádnou lesní podestýlku,
obávali se, že by mohla uškodit dobytku. Poněvadž také borůvčí bylo zcela ožrané, měli to houbaři
snadné. Hřiby bylo vidět již z dálky. Jindy tak čistou vodu studeneckého potoka nemohli už lidé
používat k pití a vaření, byla znečištěna housenkami, neboť potůček od pramene až do vsi protéká
lesem. Brzy se nabízel smutný pohled na kilometrové vzdálenosti lesa. Stromy zde stály zcela holé.
Buky se opět zotavily, borovice zůstaly před pohromou uchráněny. Když byly zničeny velké lesní
plochy, vydaly se housenky do polí. Zůstal-li přes noc např. pluh, tak byl ráno zcela pokryt
housenkami. Lidé s hrůzou přihlíželi, jak se housenky množily v jejich zahrádkách. Byly to
housenky obávané mnišky, která se ojediněle vyskytovala již v roce 1910, ale tehdy nepůsobila
žádné škody, které by stály za zmínku. Enormnímu létání motýlů, které předcházelo zhoubnému
žraní housenek roku 1922, měla být prohledáváním lesa učiněna přítrž. Děti i dospělí vyráželi denně,
aby zabíjeli bělošedé motýlky. Lesní úřad vyhlásil prémie pro osoby, které dosáhnou nejvyšších
počtů usmrcených motýlků. V noci byly v lesích zapalovány ohně, nad kterými se mníšky spalovaly.
Ale toto všechno bylo málo platné. Neustále nalétávaly nové roje. I my jsme si najali lidi a chodili
denně do lesa, abychom ty škůdce zdolali. Avšak v přilehlých Kinského lesích se sběr neprováděl a
my jsme také brzy uznali naše snahy marnými. Velká část lesa byla zničena. Více než 100 plnometrů
dřeva muselo být v našem lese pokáceno a prodáno za nízkou cenu. Do vsi přišlo mnoho cizích
dřevorubců a potřebovali ubytování. Byly vykáceny velké pruhy lesa hraběte Kinského.
V následující zimě byly tisíce plnometrů dřevy z panských lesů sedláky svezeny do vesnice
narovnány na vysoké hromady, pak přeloženy na auta a odvezeny. Trvalo potom roky, než byly
plochy znovu zalesněny. Na jaře roku 1923 se housenky objevily ještě ve větším počtu. Po krátkém
vývoji se však očividně pokroutily a zhynuly bez viditelné příčiny. Byly tak zahubeny přírodou
stejně jak i vznikly.
Informace
z podkladů
rodáků, které Spolku Pod
Studencem předal pan R.
Heinrich
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