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MALÉ SHRNUTÍ LOŇSKÉHO ROKU A VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ
Na úvod Vám přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vašem osobním i pracovním životě. Ať se
Vám daří uskutečnit všechny Vaše plány a předsevzetí.
V minulém roce se nám podařilo dokončit některé rozpracované záměry, uvedu hlavně ty, které
jsou tzv. „vidět“.
Prioritou bylo dokončení budovy nového obecního úřadu a následné přestěhování, což se
podařilo. Po dobu dvou let jsme postupně investovali a to pouze z finančních prostředků obce.
Celková investice nakonec vyšla obec na 1 600 000,- Kč.
Nový asfaltový povrch na komunikacích byl položen v Růžové ulici a vedle Pohostinství u
Pavla. Opravy komunikací stály dohromady 1 000 000,-Kč. Získaná dotace na opravu povrchu v
Růžové ulici činila 317 000,- Kč.
Obec má také své symboly, vlajku a znak, které jsme slavnostně převzali na půdě poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Oprava vodního díla v Kunraticích je teprve na začátku a stavební práce proběhnou v letošním
roce. Nekonečný boj s našimi úřady spojený s povolením této akce naštěstí nebyl marný a navíc
obec získala finanční podporu od ministerstva zemědělství ve výši 1 945 000,- Kč.
JAKÉ JSOU PLÁNY
Posílení zdroje pitné vody v Kunraticích: nyní se bude zpracovávat studie možnosti vrtu nad
stávajícím prameništěm. Tento záměr se zatím jeví jako nejlevnější způsob posílení vodovodu.
Až zjistíme, jak bude finančně náročná tato akce, budeme se rozhodovat, zda realizovat vrt nebo
již naplánované prameniště ,,pod mezičkou“.
Nové veřejné osvětlení v obci: zastupitelstvo obce již schválilo nákup nového LED osvětlení,
zatím se jedná o místní části Lipnice a Studený. V Kunraticích se pravděpodobně osvětlení v
průběhu roku nakoupí postupně, aby nás to finančně tolik nezatížilo. Nového osvětlení si můžete
všimnout u obecního úřadu, kde už je nějaký čas nainstalováno na zkoušku.
Nové víceúčelové vozidlo: mnozí z Vás jste si jistě všimli, že z našeho vozového parku se stalo
spíše vrakoviště, proto se budeme zabývat nákupem nového vozidla.
Prostory dětského hřiště v Kunraticích: rádi bychom v prostoru stávající boudy přistavěli plně
zastřešený dřevěný altán. Jistě to uvítají všichni ti, kteří se účastní dětských a sportovních akcí.
V prostoru hřiště se budou také opravovat dětské prvky.
Opravy drobných památek: jak jste již mohli zaregistrovat v listopadovém Zpravodaji,
usilujeme o možnost rekonstrukce Zeckertova kříže. Oprava této památky se rýsuje jako velmi
pravděpodobná. V tomto roce budeme usilovat i o další. Hnacím motorem pro tuto iniciativu je
zcela jistě Spolek pod Studencem.

…..A DALŠÍ: zabýváme se otázkou, jak využít budovu starého úřadu. Je potřeba si vše v klidu
promyslet, v tomto případě není kam spěchat. Už teď se nějaké nápady rodí, tak uvidíme. Věřím,
že si do budoucna budova své uplatnění najde.
Máme také hotový projekt na výsadbu aleje směrem od studánky k lípě v Kunraticích, úpravu
parku ve Studeném - s tím je spojená výsadba keřů, ovocných stromků, dlážděný chodníček a
instalace malých dětských prvků. Tímto se budeme také zabývat, ale nutno dodat, že to není
zrovna levná záležitost. Pokud máte kdokoliv zájem, můžete se na připravený projekt podívat u
nás na úřadě.
V letošním roce se také zpracuje pasport komunikací v naší obci, to je již domluvené. V praxi to
znamená, že se všechny komunikace zaměří, abychom znali jejich parametry, některé se vyřadí,
třeba ty, které už dávno cestami nejsou a jsou z nich trvalé travní porosty. Vše bude zpracováno v
digitální podobě, se kterou budeme moci pracovat. Eliminují se tím třeba nechtěné prodeje
komunikací fyzickým osobám. Podklady také zjednoduší a zrychlí proces při podávání žádostí o
dotace na místní komunikace.
Chystají se také opravy některých částí komunikací v Lipnici a ve Studeném. Bude potřeba,
odborně rozhodnout, jakým způsobem opravy realizovat, aby byly smysluplné a účelné.
Pavel Kryštůfek

POPLATKY PRO ROK 2018 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.

****************** *************
.

V měsíci lednu oslaví své jmeniny:

Ilona, Zdeněk, Milena
Životní jubileum oslaví:

Tomišková Marie
Božiková Květa
Pomichálková Martina
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Soutěž o nejchutnější bramborový salát
Dne 23.12. 2017 proběhl v Pohostinství u Pavla již 4. ročník klání o nejlepší Kunratický bramborový
salát. Letos se posuzovalo 17 bramborových salátů. Každý salát měl svojí vlastní
nezaměnitelnou chuť a o úspěchu, či neúspěchu rozhodovaly mnohdy maličkosti. Porota, která svým
příkladným přístupem k ochutnávce a následnou analýzou dodaných vzorků, určila následující
pořadí:

1. Milena Hláváčková 30 bodů
2. Henio Stolli 20 b.
3. Markéta Kryštůfková 10 b.
4. Jarmila Janečková a Petr Babický 6 b.
5. Vítek Filipec a Stanislav Smrčina 5 b.
Všem zúčastněným i pořadatelům děkujeme
za snahu a těšíme se na příští ročník.

Kulturní život v naší obci
Jelikož jsem zvyklý s koncem každého roku bilancovat a přemýšlet o věcech, které jsem
udělal a které bych v tom novém roce zase o kousek zlepšil, nemohl jsem v této souvislosti
nechat bez povšimnutí ani dění v naší obci. Za ty pouhé tři roky, co jsem zde starostou, se dívám
nazpět a uvědomuji si, kolik nových kulturních akcí se u nás zabydlelo a začínají se z nich stávat
tradice. Akce pro děti, dospělé, ale i sportovní akce již teď mají nějaký ten ročník za sebou a
mnoho z nich ne první. Nebudu v tomto článku všechny akce jmenovat, ale ti z Vás, kteří se
těchto akcí účastníte, jak aktivně, tak pasivně, to můžete posoudit sami. Nezbývá, než si přát,
abychom v tomto trendu pokračovali i nadále. Tímto způsobem zcela jistě posilujeme soužití nás
všech v naší obci. Děkuji Vám Všem, kteří jste v loňském roce věnovali svůj volný čas a
pomáhali při přípravách kulturních akcí.
Pavel Kryštůfek

Kunratický betlém malovaný Luďkem Farkašem z Kytlice, zhotovený ve
Vítkově truhlářské dílně.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Turnaj je určený pro muže a chlapce.
Přijďte, kdo máte chuť to zkusit.
KDY: 20.1. 2018 od 17:00 hod.
KDE: V Pohostinství u Pavla
Podpora kamarádů, fanoušků a sportovních
nadšenců vítána.

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: 25.1. 2018 od 17:00 hod.
na Obecním úřadě v Kunraticích

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

6. –7.1.2018

MUDr. Charvát
Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412 507 588

13. –14.1.2018

MUDr. Křemenová
Alena

Sokolská 129
Děčín IX

412 544 539

20. –21.1.2018

MUDr. Milič Lukáš

Fügnerova
600/12, Děčín I

412 511 482

27. –28.1.2018

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110
Děčín I

412 151 056
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