ZPRAVODAJ
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Kunratice - Lipnice – Studený
Květen 2020 - ročník XXV. - číslo 5
Dopady nemoci Covid-19 pocítí v rámci hospodaření a investic i naše obec

Všichni si v této době přejeme především pevné zdraví, to je samozřejmě nejdůležitější.
Nicméně i my na obci musíme řešit a počítat a to doslova každou korunu.
Hlasy z ministerstva financí a prognózy zatím zní, že by obce na příjmech z daní od státu měli
přijít řádově v tom lepším případě o 10%, ale hovoří se i o větší míře postihu. Pro naší obec by to
mohlo znamenat ponížení letošních příjmů cca o 500 000,- Kč, což není zrovna malá částka z
našeho ročního rozpočtu. Tomuto opatření se zcela jistě nevyhneme, jen nezbývá doufat, že
omezení příjmu financí nebude ještě vyšší.
S tím je spojeno spoustu dalších otázek pro nás v budoucích investičních plánech. Nyní (naštěstí)
neprobíhá v obci žádná větší finančně nákladná akce. Problémy nám to pravděpodobně způsobí
na straně podaných žádostí o dotace. V letošním roce jsme byli připraveni investovat a už v
průběhu ledna a února jsme podali žádost o dotaci na víceúčelové hřiště v Kunraticích, zahradní
traktor pro sekání veřejné zeleně a vrtanou studnu pro zásobení stávajícího prameniště v
Kunraticích. Vzhledem k současné situaci jsem jednotlivé poskytovatele dotací kontaktoval. V
květnu jsme již měli vědět, zda dostaneme dotaci na hřiště a zahradní traktor. Vždy mi bylo
řečeno, že pokud dotaci dostaneme, bude to malý zázrak. Mnoho finančních prostředků se nyní
přesouvá na důležitější investice. Ohledně vrtu pro posílení prameniště v Kunraticích dotační
program zatím zůstává bez omezení, jelikož se jedná o důležitou komoditu pro obce. Nyní
čekáme na vyhodnocení projektu. O dotaci žádá mnoho dalších obcí postižených nedostatkem
vody, uvidíme tedy zda se na nás dostane, či nikoliv. Budeme i nadále celou situaci sledovat, ale
příjmy z dotačních titulů jsou zatím v rovině teorie, nezbývá nám nic jiného než čekat, jak se
celá situace vyvine. Zároveň bude potřeba, abychom byli opatrní v realizacích investičních akcí z
vlastních zdrojů v souvislosti s omezenými příjmy od státu v tomto roce.
Nicméně úplně nečinně přihlížet také nechceme, zaměříme se především na to, co udělat
můžeme.
Sezónní občerstvení: V budově bývalého obecního úřadu, po domluvě se zastupiteli
připravujeme povolení pro provozování sezonního občerstvení, které by provozovala obec.
V budově, v prostoru bývalé moštárny by byly provedeny drobné stavební úpravy, aby
splňovaly podmínky spojené s povolením, které se nyní vyřizuje. Předpokládáme, že otevírací
doba by byla v měsících od května do září, o čase se bude ještě diskutovat. Upravil by se prostor
pod kaštanem, aby zde mohlo být venkovní posezení. V letních měsících zde projíždí mnoho
turistů a velmi často se ptají na občerstvení. Občerstvení budou moci samozřejmě využít i
místní obyvatelé a rekreanti.
Turistická trasa: Na toto téma spojené s rozvojem turistiky, prakticky navazuje možnost
turistické pěší trasy na Kunratický vrh. Tato trasa by mohla vést z (Růžové ulice) až na samotný
vrchol. Pozemek kolem pastvin až na horní část přístupové cesty je v majetku obce. Nabízí se
tedy ideální příležitost tuto trasu využít. Po trase se nabízí krásný výhled na celou obec, ale i na
ostatní dominanty v blízkém okolí. Nabízí se tu do budoucna i jiné možnosti např. nové lavičky,
přístřešek nebo další ovocné stromořadí či alej, kterou bychom mohli společnými silami vysázet,
jak tomu bylo již v minulosti. O této možnosti budeme nyní diskutovat se zastupiteli.

Přístřešek hřiště: Chystáme se také na přestavbu stávajícího přístřešku na hřišti, abychom zde
měli plnohodnotné zázemí pro pořádání kulturních akcí.
Strategický plán obce: Zatím na začátku je tvorba strategického rozvojového plánu obce
Kunratice. Jelikož jsme členy (SMS) Svazu místních samospráv a na schůzce s krajským
manažerem pro Ústecký kraj p. Mgr. Markem Komárkem jsme o tomto tématu diskutovali, bylo
nám nabídnuto, že bychom se stali pilotní obcí, které by Svaz místních samospráv vytvořil
strategický plán zcela zdarma, nemohl jsem říci ne a tak jsme začali spolupracovat. Až bude
strategický plán dokončen, bude naše obec prezentována na krajské, ale i republikové úrovni
jako takový malý vzor pro ostatní obce. To může být naší obci ku prospěchu v dalším rozvoji. Vše
je zatím na začátku. Nemusíte se bát, že se jedná o nějaký dokument v šuplíku. K tomu tématu
se bude konat veřejná beseda a vy všichni se k tomu budete moci vyjádřit v souvislosti s
investičními, ale i jinými záměry obce do budoucna a strategický plán podpořit svými názory a
případně nápady.
Všem přeji hodně zdraví, pozitivní myšlení a pevné nervy.
Pavel Kryštůfek

Otázka č. 4 do celoroční soutěže pro naše děti
Dům číslo popisné 81 v Kunraticích je nyní rekreační objekt (chalupa), ale kdysi plnil jinou funkci,
víte jakou?

Vývoz popelnic na komunální odpad

Od května se bude vyvážet 1 x za 14 dní v Kunraticích a v Lipnici vždy v úterý v liché týdny (5.5.,
19.5., 2.6. atd. ) a ve Studeném každý týden.

Plánované přistavení kontejneru
na velkoobjemový odpad
Studený – od 8. 5. - 10. 5. 2020
Lipnice – od 15.5. - 17.5. 2020
Kunratice - od 22.5 – 24.5. 2020

DO KONTEJNERU NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!
(pokud máte staré sedací soupravy na vyhození, prosím, uložte je vedle kontejneru)

*********************************
V měsíci květnu oslaví své jmeniny:

Stanislav, Aneta, Nataša, Emil, Vladimír,
Jana, Vanesa, Filip a Kamila

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Stále platí po dobu nouzového stavu
OÚ Kunratice poskytuje v současné mimořádné situaci níže uvedené
služby osobám (seniorům), kterým tuto službu nemůže zajisti žádná
blízká osoba.
Poskytované služby: - zajištění léků - vyzvednutí receptů či jiných
nutných pomůcek, vyzvednutí léků v lékárně - zajištění nákupů
základních potravin a drogistického zboží - poštovních služeb
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č. 724 187 613

Oprava jímacího zářezu u vodního zdroje v Kunraticích

V dubnu proběhla další oprava jímacího zářezu u prameniště v Kunraticích. V minulých letech
jsme realizovali zářezy nové. Tentokrát se jednalo o obnovu nejvydatnějšího stávajícího zdroje.
Starý zářez, který byl vedený do prameniště drenážním potrubím, způsoboval častý unik vody.
Oprava spočívala v kompletní výměně potrubí za nové v délce 25 metrů. Podzemní zdroj se
ošetřil zadržením vody metrovou skruží a pročistil se hlavní napájecí zdroj. Tímto zásahem se
nám podařilo opět přítok vody do zásobovacích bazénů posílit o zhruba 15 000 l/denně, to je
jistě dobrá zpráva. V úmyslu jsme měli také instalovat nový zásobovací bazén, který by v případě
velkého odběru pitné vody zaručil lepší akumulaci a tím menší problémy s poklesy pitné vody až
po úplné vyčerpání zásobovacích bazénů. Nicméně jsme narazili na majetkoprávní problémy s
majitelem pozemků poblíž prameniště a tento záměr se zatím neuskutečnil. Vodní zdroj jsme
sice posílili, ale i přesto prosím respektujte článek níže, velmi to pomůže.

Napouštění bazénů

Jak už jistě všichni víte, hlavní problém prudkého poklesu vody v našich zásobovacích bazénech na
pitnou vodu je napouštění bazénů. Pokud si kdokoliv z Vás bude chtít napustit svůj bazén,
telefonicky mne kontaktujte na telefonním čísle 724 187 613 a po domluvě si okamžitě můžeme říci,
zda je možné napouštět bazén nebo nikoliv. Ti, kteří neodebírají zpravodaj a mají bazén na své
zahradě, těm vhodíme do schránky leták s touto informací. Rádi bychom, navázali na tento způsob
komunikace s Vámi, který se v mnoha případech osvědčil už v minulosti. Buďte proto ohleduplní a
respektujte tuto vzájemnou součinnost.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc květen
ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
8.– 10.5.2020

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110 Děčín I

412151056

16. – 17.5.2020

MDDr. Kadlecová
Daniela

Teplická 1850/60A
Děčín

412531330

23. – 24.5.2020

MUDr. Šetek
Vladislav

Fügnerova 600/12
Děčín I

412539310

30. – 31.5.2020

MUDr. Sudová Olga

Fügnerova 600/12
Děčín I

412513989

Před nedávným časem navštívil naše místa mimořádně významný host
Byl jím profesor MUDr. Milan Šamánek, DrSc., dlouholetý šéf a osobní přítel naší rodiny. Byl
okouzlen krásami našeho kraje, opravenými drobnými památkami a upraveností našich vsí. Jako kluk
z malé vesnice Zborovice na Hané dokázal posoudit a hlavně obdivovat magická místa pod
Studencem. Slibovali jsme si při té příležitosti, že svoji milou návštěvu znovu zopakuje
Již se tak nikdy nestane. Ve středu 29. 4. 2020 po poledni jsme obdrželi od jeho rodiny zprávu, že náš
přítel zemřel.
Dovolujeme si vyjádřit čest jeho památce a krátce přiblížit osobnost mimořádně nadaného a
úspěšného lékaře.
Milan Šamánek se narodil 9. května 1931 ve Zborovicích u Kroměříže. V roce 1955 absolvoval
Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci pracoval na dětském a infekčním
oddělení nemocnice v Uherském Hradišti a na kojeneckém oddělení v Luhačovicích. Do Prahy přešel
rok po dokončení studia. V Motole byl členem II. dětské kliniky. V letech 1964–1965 absolvoval
stipendijní pobyt na University of Pennsylvania School of Medicine v USA. V roce 1968 byl zvolen
proděkanem Fakulty dětského lékařství UK a byl jmenován přednostou Kardiopulmonální laboratoře
v motolské nemocnici.
Dětské Kardiocentrum zde spoluzakládal v roce 1977. Slavnostně bylo otevřeno přes 43 lety dne 15.
5. 1977. Pod jeho vedením dosáhlo pracoviště světové úrovně v léčbě vrozených srdečních vad. Po
založení bylo jediným zařízením tohoto typu na světě. Jako jeho přednosta prosadil Milan Šamánek
nové diagnostické a léčebné postupy, díky kterým se podařilo snížit úmrtnost dětí s vrozenými
srdečními vadami z původních deseti procent na necelé jedno procento. Do celorepublikové sítě
diagnostiky zapojil praktické dětské lékaře a vyškolil dětské kardiology. Zasadil se o vznik oboru
prenatální diagnostiky vrozených srdečních vad už ve 14. až 20. týdnu těhotenství. Závěr své
úspěšné vědecké kariery věnoval problematice aterosklerózy v dětském věku.
V roce 1987 byl jmenován profesorem
Univerzity Karlovy v oboru dětského
lékařství. Publikoval řadu vědeckých prací,
které jsou dodnes ve světě citovány. Za
svoji mimořádnou vědeckou činnost
obdržel významná ocenění, například v
roce 1999 Edgar Mannheimer Lecture,
honorary lecture Evropské asociace dětské
kardiologie. V roce 2001 mu byla udělena
Purkyňova cena, nejvyšší ocenění České
lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně. Prezident Václav Klaus jej v roce
2010 vyznamenal medailí Za zásluhy I.
stupně.
V roce 1997 inicioval založení Vědecké rady Lázní Poděbrady a následně se stal jejím předsedou. Od
té doby byl Čestným občanem města Poděbrady. Patřil mezi evropské kardiology, kteří obdrželi
čestný titul „Founding Fellow of the European Society of Cardiology“ (1995; Founding F. E. S. C.).
Vychoval řady svých spolupracovníků, odborníků na nejvyšší vědecké úrovni, kteří dále pokračují
v jím započaté záslužné péči o pacienty s vrozenými vadami. Mnozí z nich úspěšně reprezentují naši
vlast a zdravotnictví v Londýně a Lipsku.
V roce 2005 se podrobil jako jeden z nejstarších pacientů v ČR transplantaci srdce.
S úctou a tichou vzpomínkou S. Tůma a J. Tůmová
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