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ZÚČTOVÁNÍ ANEB OHLÉDNUTÍ SE ZA ČTYŘMI ROKY
Současné zastupitelstvo obce skládá účet našim trvale žijícím občanům a chalupářům za čtyři
roky práce (2014 - 2018) ve zkratce.
- Dokončili jsme územní plán obce.
- Zmodernizovali jsme webové stránky obce a založili facebookový profil .
- Zajistili jsme pro občany infokanál, kde každý, kdo je zaregistrovaný, dostává sms zprávy o dění
v obci.
- Vytvořili jsme pasport komunikací v elektronické podobě, máme tedy na jednom místě přehled
o všech místních komunikacích. Pasport je také kvalitní podklad pro žádosti o dotace na místní
komunikace.
- Obec má svůj obecní znak a vlajku.
- Dětské hřiště prošlo také proměnou. Po celém obvodu jsou podhrabové desky a nové oplocení.
Koupila se nová houpačka a trampolína. Na místě u domečku vznikl prostor ze zámkové dlažby
pro zázemí spojené s konáním kulturních akcí. Koupil se také stan o rozměru 10 x 5 m.
- V Růžové ulici je nový vodovod a po celé délce komunikace nový asfaltový povrch, ten je nový
také v uličce za hospodou.
- Z bývalého obchodu se nám za dva roky podařilo budovu proměnit v nový obecní úřad.
- Nové led veřejné osvětlení mají místní části Lipnice a Studený.
- Nové je také víceúčelové vozidlo, pro naše zaměstnance.
- S velkou pomocí spolku Pod Studencem se podařilo obnovit drobnou sakrální památku
školního kříže v Kunraticích a nastartovat tím další opravy těchto památek v naší obci. Opravy již
probíhají na Zeckertově kříži a podstavci se sloupem sv. J. Nepomuckého.
- Vodní dílo v Kunraticích dostalo z části také nový kabát, je hotový bezpečnostní přeliv, vrchní
část komunikace a odpadní koryto z nádrže.
A dál …. nové lavičky a odpadkové koše v obci. Restart sportovních a kulturních akcí v obci,
setkávání se na dětském hřišti např. pálení čarodějnic, ale také úplně nové akce, jako jsou
vánoční a velikonoční dílničky u Vítka, zdobení zajíců, rozsvěcení vánočního stromečku, rybářská
soutěž, besedy se starostou atd.
Děkuji zastupitelstvu a zaměstnancům obce za jejich dosavadní práci.
Pavel Kryštůfek

SVOZ POPELNIC
bude v Kunraticích od
října opět každé úterý
a ve Studeném
1x za 14 dní.

POPLATEK ZA ODPAD
Druhá polovina poplatku za
svoz a likvidaci odpadu je
splatná k 31. říjnu 2018. Někteří
občané nemají ještě zaplacenu
ani první polovinu.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
•

V úterý 18.9. 2018 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
rozpočtové opatření č. 3, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 258 798 Kč,-

•

uzavřít smlouvu na zajištění servisních prací na ČOV Kunratice, za cenu 2000,-Kč/měsíčně

•

souhlasí z výsadbou stromořadí na p.p.č. 110/1 v k.ú. Kunratice u České Kamenice a
schvaluje zafinancovat potřebný materiál k výsadbě

•

pronájem obecních pozemků za 1,-Kč a nájemní smlouvy prodloužit do konce roku 2022

•
•

pronajmout část p.p.č. 1128/10 o výměře 150 m 2, v k.ú. Studený u Kunratic za 1 Kč/m2
prodej části p.p.č. 1201/11, v k.ú. Studený u Kunratic, ostatní komunikace, za cenu
100 Kč/m2, za podmínek že,:
1. žadatel uhradí geometrické oddělení pozemku
2. u vyměření pozemku budou přítomni (majitelé sousedního pozemku) a starosta

****************** *************
v měsíci říjnu oslaví své jmeniny:

Bohumil, František, Eliška, Věra, Renáta, Agáta,
Tereza, Lukáš, Michaela, Vendelín, Štěpánka
Životní jubileum oslaví:

Žiaková Antonie
Bušek Václav
Juška Libor
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Výsadba stromořadí v Kunraticích
Na zasedání zastupitelstva jsme se rozhodli tento záměr podpořit. Již v srpnovém zpravodaji jsem
psal, jakým způsobem bychom tuto akci realizovali. V současné době je osm stromů zamluveno.
Kdo máte zájem zbývá ještě šest volných stromků. Neváhejte se tedy co nejdříve ozvat, stačí
telefonicky nebo na obecním úřadě. Akci bychom rádi uskutečnili 27.10. nebo 3.11. 2018. Včas ještě
upřesníme.
Obec zajistí a zaplatí veškerý potřebný materiál k zajištění ochrany proti zvěři. Co se týká stromů, ty
objednáme hromadně a zájemci potom strom zaplatí přímo na obecním úřadě.
Abychom to tedy shrnuli, jedná se o 14 ovocných stromů, 10 jabloní a 4 hrušně vysokokmeny.
Akce bude probíhat v domluveném termínu formou brigády, kde si každý svůj strom zasadí a poté
obdrží osobní certifikát. U každého stromu může být cedulka s datem výsadby a označení druhu
stromu. V době brigády, bychom také v naší obci rádi zasadili lípu ke stoletému výročí vzniku
československé republiky. Kde lípu zasadíme není ještě jisté, protože se liší názory na její umístění.
Každý Váš nápad je vítán. Lípy mohou být třeba i dvě nebo tři.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Turnaj je určený pro ženy a dívky od čtrnácti let.
Přijďte, kdo máte chuť to zkusit.
KDY: 10.11. 2018 od 17:30 hod.
KDE: V Pohostinství u Pavla
Podpora kamarádů, fanoušků a sportovních
nadšenců vítána.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc říjen
Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
6. – 7.10. 2018

MUDr. Bolfíková
Renata

Varšavská 1863/7
Děčín VI

412 535 930

13. – 14.10 .2018

MUDr.
Rambousková Rita

Riegrova 773/72
Děčín II

412 526 250

20. – 21.10. 2018

MUDr. Křemen Adolf Teplická 270 Jílové

412 550 343

27. – 28.10. 2018

MUDr. Sudová Olga

412 513 989

3.- 4.11. 2018

MDDr. Barcal Pavel

Fügnerova 600/12
Děčín I
J.Š. Baara 692/26
Děčín

412 507 588

V letošním roce realizuje Obec Kunratice u České Kamenice v rámci účelové neinvestiční dotace
z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2018 projekt „Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 –
Kunratice u České Kamenice - rekonstrukce“.
Obecní úřad je majitelem unikátní drobné památky a
nositelem dotačního projektu. Finanční krytí rekonstrukce je z
prostředků získaných od Krajského úřadu Ústeckého kraje a dále z
prostředků Obecního úřadu Kunratice a Spolku Pod Studencem.
Další část finančních prostředků pochází ze soukromých darů od
paní Renaty Hergetové, Kateřiny Fabichové, Vladimíra Kužela,
Martiny Nádvorníkové, Martina Prokopa, Jitky Štraubové a Filipa
Toušky. Bez dotační podpory ÚK
a finančních darů od
soukromých dárců by se tato překrásná drobná památka dotvářející
krajinu nikdy své
proměny nedočkala.
Děkujeme vám.
Dovolíme se
pochlubit
pokračováním prací
restaurátora
pana
BcA. Jana Fedorčáka
z České Lípy. V průběhu realizace projektu jsme
obrátili pozornost k jeho krásné práci. Plněním
projektu kvalitně reprezentujeme celý Ústecký kraj.
Pojďme se podívat, jak práce na obnově v dílně restaurátora probíhají. Bude to nádhera, co
říkáte?
V sobotu 22. 9. 2018 se v prostoru bývalého líseckého hřbitova konala již III. brigáda. Úpravy
pietního místa původního obyvatelstva Lísky/České Kamenice a zpočátku i obce Kunratice se
realizují od jara 2017 v rámci probíhající revitalizace. Naše řady rozšířila rodiny Moudrých
z Biofarmy Lipnice společně s omladinou. Cestu z Prahy do našich končin vážila i dcera paní
Šnáblové z Lipnice a její vnuk. Přijeli,
aby se opět mohli této aktivity obce
Kunratice a Spolku Pod Studencem
osobně zúčastnit. Všem, kteří přišli
přiložit svoji ruku k dílu, mnohokrát
děkujeme, jste báječní, moc si vážíme
vaší práce, která přináší viditelný efekt.
Poděkování patří také Pekárně
Martin z České Kamenice za
občerstvení pro brigádníky. Již
podruhé nás její majitel pan Bc.
Martin Hruška podpořil darem
výborných
vuřtů
a
neméně
výborného chleba. Během opékání
vuřtíků jsme si opět uvědomili, jak
moc milé je po dobře vykonané práci zažít pocit lidské sounáležitosti s těmi, kteří nejsou
lhostejní ke svému okolí, k minulosti a k památkám, které jsou a budou součástí krajiny.
Děkujeme vám všem.
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