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Záměry obce v roce 2020

Rok 2019 byl především rokem příprav investičních akcí a projektů. V tomto roce bychom některé
záměry rádi proměnili ve skutečnost. V mnoha případech bude záležet na tom, zda se nám podaří
získat dotace z různých národních zdrojů. Žádost o dotaci budeme podávat v následujících
případech:
• vrtaná studna pro zásobování pitnou vodou pro obyvatele Kunratic + zabudování dalšího
nového bazénu pro větší kapacitu zásoby vody v případě sucha
• vrtaná veřejná studna na užitkovou vodu v prostoru parku ve Studeném
• víceúčelové hřiště s multifunkčním povrchem na stávající ploše nohejbalového hřiště v
Kunraticích
• prodloužení vodovodu a posílení tlaku vody pro horní část obce Kunratice a nové stavební
pozemky
• oprava vodní nádrže ve Studeném, zde se bude jednat o opravu návodní zdi, stavidla a
odtokového potrubí z nádrže
• pořízení malého traktoru pro účely sekání travnatých ploch v obci
… A DALŠÍ Nadále se budeme poohlížet po možnostech získání dotace na opravu budovy bývalého
obecní úřadu. Jak jsme se už přesvědčili, budova má i za tohoto stavu své využití, keramická dílna,
cvičení s prvky jógy. Řada z Vás prostor využívá na rodinné a soukromé akce a jak je mi známo,
rýsuje se další možná aktivita.
Na dětském hřišti v Kunraticích dostane nový kabát dřevěný altán s posezením, který je nedílnou
součástí při konání kulturních a sportovních akcí. Zvětší se vnitřní prostor, který funguje při různých
akcích jako stánek s občerstvením a celý objekt se lépe zabezpečí proti vandalům.
Nadále budeme usilovat o vybudování turistické trasy na Kunratický vrch a s tím spojené vyhlídkové
místo na samotném vrcholu. Abychom mohli záměr realizovat, jsme nuceni komunikovat s Lesy ČR,
které jsou většinovými vlastníky pozemků kolem Kunratického vrchu a to je v současné době velice
složité, jak jsem se přesvědčil, všechno chce svůj čas.
Stále se nevzdávám a věřím, že i v tomto roce se nám povede další výsadba zeleně v obci. Snad se
povede zorganizovat zase nějakou společnou akci v tomto ohledu.
Toto je zatím výčet naplánovaných akcí na tento rok, další informace spojené s těmito akcemi se
budete samozřejmě postupně dozvídat v dalších zpravodajích během celého roku.
Pavel Kryštůfek

Schůzka k naplánování kulturních akcí na následující rok se bude konat ve středu 8.1. 2020
od 17.00 hod. V Pohostinství u Pavla.

Výběr záloh za vodné provede p. Andrea Nechybová 15. – 16.února 2020.

Dobrý den všem ženám z Kunratic, Lipnice a Studeného
Chtěla bych vám popřát do nového roku 2020 štěstí a hodně zdraví. Opakovaně nabízím váš vstup
do klubu žen – výroba keramiky a cvičení s prvky jógy. Začaly jsme již toto úterý 7.1. Také chci
nabídnout všem maminkám a hlavně jejich dětem, které zatím nechodí na keramiku do jiného
kroužku, vstoupit do našich řad. Neplatí se žádné poplatky. Pokud máte zájem, přijďte se na nás
podívat další úterý 14.1. v 17:00 hod.
V. Jersáková - Lipnice

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE

Ve středu 11. 12. 2019 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
rozpočtové opatření č. 4, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 282 130,- Kč na
straně příjmů i výdajů.
• vyrovnaný rozpočet obce na rok 2020 ve výši 5 661 700,- Kč.
• inventarizační komisi ve složení předseda O. Lacinová, členové J. Moudrá a L. Satranská.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku ze psů.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu.
• prodloužit nájemní smlouvy na obecní pozemky do 31.12. 2022 za 1Kč/m 2, v k.ú. Studený u
Kunratic: p.p.č. 78/5 TTP, 50 m2
p.p.č. 59/1, TTP, 407 m2
p.p.č. 90/1, TTP, 320 m2
p.p.č. 90/2, TTP, 353 m2
• poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,-Kč z rozpočtu obce na rok 2019 za účelem přispění do
veřejné sbírky, vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava.
•

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

Ilona, Zdeněk, Milena
Životní jubileum oslaví:

Poláková Marie
Borl Jan
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

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

POPLATKY PRO ROK 2020
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 srpna.
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

Soutěž o nejchutnější bramborový salát
Dne 23.12. 2019 proběhl v Pohostinství u Pavla již 5. ročník o nejlepší Kunratický bramborový salát.
Letos se posuzovalo už 22 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. Karel a Andrea Nechybovi 2. Kamila Kostelecká se Standou 3. Markéta Kryštůfková ml.

Odborná porota a 22 salátů (nelehký úkol)

vítězové letošního ročníku v celé své slávě

Hospoda tentokrát praskala ve švech pod náporem všech soutěžících a jejích přátel. Děkujeme manželům Cempírkovým
za dodání cen a parádní obsluhu po dobu celé akce.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc leden
ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
11. – 12.1.2020

MDDr. Barcal Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412507588

18. – 19.1.2020

MUDr. Křemen
Adolf

Teplická 270 Jílové

412550343

25. – 26.1.2020
1. – 2.2.2020

MUDr. Plyuschakov Myslbekova 404/23
Oleksandr
Děčín I
MUDr. Hana
Škařupová

Teplická 1850
Děčín IV

412519622
41253133

Příprava publikace „Život obyvatel v krajině pod Studencem v běhu času Historie i současnosti
obyvatelstva v jednotlivých domech vesnic Studený a Lipnice na Českokamenická“.

Dovolte mi, abych jménem členů Spolku Pod Studencem vyjádřila poděkování za dárek dárků, který
jsme získali v předvánočním času roku 2019 prostřednictvím 32. OGK Ústecké komunitní nadace.
Vyjádřit dík za obdivuhodnou dlouhodobou činnost a práci lidí z nadace. Ta umožňuje nám
žadatelům o podporu projektů, předkládaných ke schválení hodnotící komisí, pokud uspějeme, získat
nezbytné finanční prostředky na jejich uskutečňování. Tentokrát je filantropem akciová společnost
Nyylo, působící v České republice a Německu. Bez jejich laskavého a velkorysého přispění, bychom
nemohli uvést v život projekt, který v konečném výsledku přinese grafické zpracování (po dobu více
než 12 let) v archivech sbíraných historických údajů, osobních vzpomínek, poznámek a
fotodokumentace mnohých, kteří žili v prostoru bývalých Sudet před námi. To oni po staletí vytvářeli
v magické krajině genius loci svého původního domova a nám všem, kteří jsme přišli po nich,
zanechali otevřenou, ale mnohdy zapomenutou a zcela rozbitou historii těchto míst. My povětšinou o
nich samých téměř vůbec nic nevíme. To oni zde žili své životy, pracovali a prožívali své osudy.
Připravovanou publikací, se snažíme navázat na jejich bytí, uvědomování si a vytváření úzkého
vztahu k místům, kde nyní žijeme. Ať chceme, nebo ne, dějiny, nejsou černobílé. Znát historii je
nezbytné, vědět, že v domě, ve kterém žiji, ve vesnici, která dává prostor k našim osudům, žili lidé,
kteří sice nebyli našimi přímými příbuznými a předky, ale byli našimi předchůdci. Chceme je
místním lidem tak trochu osobně představit a pomoci tak nám všem navázat na zpřetrženou historii,
abychom zahladili vzniklé příkopy a našli tak vlastně svůj vlastní domov a vybudovali si úzký vztah
k němu.
Až teprve tento projekt podpořený ÚKN a finančním darem prof. I. Štětkářové, paní K.
Dietzel a paní RNDr. M. Loudová, CSc., tedy grafické zpracování historických údajů a textů,
srovnávací fotodokumentace včetně německého překladu některých z významných domů a statků z
vesnic pod Studencem, umožní přesně stanovit rozsah publikace a následně přistoupit k jejímu
vydání. Na tisk knihy následně bude spolek společně s německým partnerem prof. Ing. H.
Schmidtem žádat o finanční podporu Česko - německý fond budoucnosti. Pokud bychom však zde
neuspěli, vydáme publikaci „Život obyvatel v krajině pod Studencem v běhu času“ formou eknihy. Jedná se o další knihu, která navazuje na předcházející publikaci „Krajina pod Studencem
v proměnách času“, tedy tu, kterou spolek vydal (mimo jiné také s podporou ÚKN) již v roce 2010.
Toto pokračování bude o historii ale i současnosti obyvatelstva v jednotlivých domech vesnic
Studený a Lipnice na Českokamenicku, které před válkou měly 90 a 32 domů. Více než polovina z
nich po odsunu německého obyvatelstva zcela zanikla. Mnohé bylo nenávratně zničeno. Ta místa
nejsou stále ještě zcela uzdravená. Po dlouhou dobu se snažíme napravovat, co se stalo a dnešním
lidem pomoci navázat a usnadnit jim situaci v hledání kořenů k nádherným místům, kde oni žijí a
která původní obyvatelé milovali intenzitou silnější o připoutání se k rodné hroudě. Znát a milovat
svůj dům, svoji vesnici a svůj stále ještě tak trochu nemocný kraj.

Autor: Jitka Tůmová za členy Spolku Pod Studencem
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