ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Leden 2019 - ročník XXIV. - číslo 1

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
žijeme v krásné a plně funkční obci.
Nadále se scházejme na kulturních,
sportovních či společenských akcích,
podporujme naše děti a mládež,
udržujme přátelské sousedské vztahy.
Neodpustím si na prahu nového roku
říci, abychom si vážili více jeden
druhého, abychom si více cenili zdraví
a dobrého žití a neutápěli se v
mnohdy banálních strastech nebo
nesvárech. A děkuji všem, kteří
přispívají ke spokojenému životu v
naší obci. Budu se i nadále těšit na
setkávání
s
Vámi
v
celém
nadcházejícím roce.
Přeji Vám všem krásný a úspěšný rok
2019.

S novým rokem nové plány
Ve Studeném se začne připravovat projektová
dokumentace spojená s opravou vodní nádrže na
p.p.č. 59/3. Bude se jednat především o opravu
návodní zdi, odpadního potrubí a vyčištění dna.
Tento záměr již schválilo zastupitelstvo obce.
Plánujeme také výstavbu opěrné zdi u potoka
směrem k vodní přehrážce. Jedná se o kritický úsek
asi 30 metrů, kde se podemílá komunikace v
majetku obce a hrozí její poškození. Lesy ČR budou i
v tomto roce pokračovat v opravě koryta Studeného
potoka na vybraných úsecích.
Budu i nadále přemýšlet o využití budovy bývalého
obecního úřadu a prosazovat jeho opravu. K prodeji
bych se přiklonil pouze v krajním případě, budova si
jistě své využití najde, bude také samozřejmě záležet
na názoru nového zastupitelstva.

Vodní zdroj v Kunraticích budeme i tento rok
posilovat. Po složitém vyjednávání jsme domluvili s
fi SČVaK, využití přepadové vody z jejich zdroje,
Váš starosta Pavel Kryštůfek
vyřízení této záležitosti trvalo bezmála jeden celý
rok. Abychom tedy mohli vodu využít čeká nás nové zatrubnění přepadové vody až k našemu
zásobovacímu bazénu, který bude muset ještě projít rekonstrukcí a celkovou opravou. Toto se
chystá hned, jakmile nám to počasí dovolí.
Rádi bychom se zaměřili na další výsadbu zeleně v naší obci. Chceme pokračovat ve výsadbě
ovocných stromů (popřípadě dalšího stromořadí či aleje), vybrat citlivě a s odbornou pomocí
vhodná místa na výsadbu třeba jen okrasných stromů, keřů a rostlin. Na to máme již v jedné
části obce vypracovaný drobný projekt.
Ve větší míře bychom rádi spolupracovali s okolními obcemi. Již v prosinci na schůzce v České
Kamenici jsme se starosty okolních obcí zvažovali vstup do svazku Novoborska, který aktivně
pracuje na hranici CHKO Lužických hor, kterých jsme jako obec součástí. Předsedou svazku
Novoborska je zkušený starosta obce Prysk Ing. Jan Sviták. Předávání zkušenosti od lidí, kteří
znají problematiku malých obcí, bude dobrým přínosem.

Pokusíme se znovu oživit diskuzi o možnosti vyhlídkového místa na Kunratickém vrchu. Ve
spolupráci s novým vedením města Česká Kamenice bude potřeba znovu oslovit Lesy ČR, které
již v roce 2015 tento záměr měli a byli by hlavním investorem celého projektu. Mohli bychom
tak vytvořit nový turistický okruh z Kunratic přes Kunratický vrch až do České Kamenice.
Bude i nadále probíhat průběžná oprava odlehlých místních komunikací a to hlavně v Lipnici a
ve Studeném.
V letošním roce bychom také rádi pokračovali v revitalizaci, tentokrát starého Kunratického
hřbitova. Dále také udržovali výbornou spolupráci se Spolkem pod Studencem a diskutovali s
nimi o dalších možných opravách drobných sakrálních památek.
V Kunraticích bychom chtěli postupně vyměnit stará světla veřejného osvětlení za nové LED
osvětlení.
Pavel Kryštůfek

POPLATKY PRO ROK 2019
!!! POZOR ZMĚNA VE ZPŮSOBU PLATBY ZA LIKVIDACI ODPADU PRO TRVALE ŽIJÍCÍ OBYVATELE:
Poplatek zůstává ve výši 500,-Kč/osobu/rok, ale ten, kdo nezaplatí alespoň první polovinu
poplatku do konce ledna, nedostane známku na popelnici a tudíž mu nebude odvážen odpad.
Druhá polovina poplatku je splatná do konce září.
Za likvidaci odpadu : 500,- Kč/rok/ rekreační objekt
Za psa: 80,- (důchodci 50,- Kč) a za každého dalšího psa 100,- Kč
Vodné: 25,- Kč/m3 a stočné 34,- Kč/m3

****************** *************
v měsíci lednu oslaví své jmeniny:

Ilona, Zdeněk, Milena
Životní jubileum oslaví:

Poláková Marie
Malá Hana
Hloušek Petr
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Dne 20. ledna uplyne devět let, kdy nás navždy opustila paní

Věra Čápová
S láskou vzpomínají Josef, Miroslav, Zdena s rodinou a Zuzka.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve středu 12.12. 2018 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

rozpočtové opatření č. 4, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 628 000 Kč
vyrovnaný rozpočet obce na rok 2019 ve výši 4 943 100 Kč
inventarizační komisi ve složení předseda O. Lacinová, členové L. Satranská a J. Moudrá
uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž
činnost vykonává Mateřská škola Komenského 182, Česká Kamenice, příspěvková
organizace a Mateřská škola Palackého 141, Česká Kamenice, příspěvková organizace.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na zemní kabelové vedení NN s
oprávněním umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na p.p.č.
160/1, trvalý travní porost a p.p.č. 1200, ostatní komunikace v k.ú. Kunratice u České
Kamenice za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč
zvýšení ceny vodného na 25,-Kč/m3
prodat část p.p.č. 1201/11, v k.ú. Studený u Kunratic o výměře 7 m 2 za cenu 100 Kč/m2
pronajmout pozemek p.p.č. 1141, v k.ú. Studený u Kunratic o výměře 1896 m2 - ostatní
komunikace, za cenu 190 Kč/ročně
pronajmout část p.p.č. 42/2, v k.ú. Kunratice u České Kamenice o výměře 105 m2 - zahrada za
cenu 1,-Kč/m2
pronajmout část p.p.č. 1201/1, v k.ú. Studený u Kunratic o výměře 32 m 2 - ostatní
komunikace za cenu 1,-Kč/m2
vypracování projektové dokumentace spojené s rekonstrukcí vodní nádrže na p.p.č. 59/3 v
k.ú. Studený u Kunratic, dle předložené cenové nabídky ve výši 155 536,-Kč

Dne 9.1. 2019 od 17 hod. se v Pohostinství u Pavla bude konat schůzka k naplánování
kulturních akcí.

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: 24. 1. od 18.00 hod. v Pohostinství u
Pavla.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Turnaj je určený pro muže a chlapce od 14 let.
Přijďte, kdo máte chuť to zkusit.
KDY: 16.2. 2019 od 17:00 hod.
KDE: V Pohostinství u Pavla
Podpora kamarádů, fanoušků a sportovních nadšenců vítána.

Soutěž o nejchutnější bramborový salát
Dne 23.12. 2018 proběhl v
Pohostinství u Pavla již 4. ročník
o nejlepší Kunratický bramborový
salát.
Letos
se
posuzovalo

19 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. Markéta Kryštůfková
2. Františka Vörösová
3. Víťa Plešingr
Všem zúčastněným i pořadatelům děkujeme za snahu a těšíme se na příští ročník.
Žádost o podporu
V minulém čísle zpravodaje jste měli možnost zaregistrovat článek o projektu ,, socha sv. J.
Nepomuckého z r. 1719 – Kunratice u České Kamenice. Na místě, kde bude socha stát je již sloup
s podstavcem na sochu připravený. Pokud máte někdo z Vás zájem ještě finančně podpořit tento
projekt, stačí se informovat na obecním úřadě v Kunraticích, stále je to možné.
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