ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Září 2022 - ročník XXVII. - číslo 9
ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE

Dne 17.8. na svém zasedání zastupitelstvo projednalo a schválilo:
•
•
•
•

•

rozpočtové opatření č. 3, kterým se schválený rozpočet navyšuje na straně příjmů i výdajů o
165 000,- Kč.
nabídku firmy SaM silnice a mosty Děčín, Oblouková 416/39, 405 02, Děčín, na
akci ,,Obnova místní komunikace č.7c v obci Kunratice“ za cenu 677 546,- Kč včetně DPH.
nabídku firmy JB Estate s.r.o., Provodín 76, 471 67 Provodín, na akci ,,Víceúčelové hřiště na
p.p.č. 204/1 v k.ú. Kunratice u České Kamenice za cenu 917 114,- Kč včetně DPH.
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti se společností
JAW cz. s.r.o. ,se sídlem U Zimoviště 3089/6, Horní Počernice, 193 00 Praha 9. Pro potřeby
umístění podzemního komunikačního vedení, optického kabelu v rámci akce ,,Bílá místa
Děčínsko-projekt vysokorychlostního internetu“ na pozemcích obce jak je uvedeno ve
smlouvě.
uzavřít nájemní smlouvu se Státním pozemkový úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha
3 – Žižkov na pozemek 844/2, o výměře 234 m2, v k.ú. Studený u Kunratic, za účelem
umístění turistického značení a map obce, za cenu 500,-Kč/ročně a na dobu neurčitou.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 10.9. 2022
Kunratice - u hasičárny
8 00 – 8 30 hod
Lipnice – u kontejnerů
8 35 – 8 45 hod
50
00
Studený – u kontejnerů
8 – 9 hod
DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU PATŘÍ: AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od
barev a oleje, vyjeté oleje, lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory,
elektronické nářadí apod.)
Odpad můžete předat pracovníkům svozové firmy přímo, nebo jej na místo odložit již v
pátek v podvečer.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v:

Studeném – od 23. 9. - 25. 9. 2022
Lipnici – od 30. 9.- 2. 10. 2022
Kunraticích - od 7. 10. – 9. 10. 2022
DO KONTEJNERU NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!
(pokud máte staré sedací soupravy na vyhození, prosím, uložte je vedle kontejneru)
Kdo z vás nestihl v srpnu zaplatit za vyučtování vodného, bude mít ještě jednu příležitost.
Druhé kolo výběru za vodné bude probíhat v sobotu 10. září 2022

Volby do Zastupitelstva obce se budou konat

23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hod a 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hod.
Volební místnost je v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunraticích čp. 107.
K prokázání totožnosti s sebou přineste PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku volič může označit křížkem max. 7 kandidátů, pro které hlasuje. Volič může také
na hlasovacím lístku označit křížkem volební stranu, pak volí prvních sedm kandidátů na hlasovacím
lístku.

UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU ELEKTRICKÉ ENERGIE DNE 6. září od 7:00 do 14:00 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality

v místní části Lipnice - č. p. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32
č. ev. 50, 51, 53, 56, 82 a p.p.č. 901/1, 1224
v místní části Studený - č. p. 6, 9, 11, 12, 44, 54, 55, 57, 75, 89 č. ev. 1, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18

*********************************
V měsíci září oslaví své jmeniny:

Adéla, Daniela, Marie, Radka, Ludmila,
Kryštof, Andrea, Václav a Michal
Životní jubileum oslaví:

Schneider Jiří
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

*******************************
Dne 28. srpna uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil pan

Oleg Živnůstka

S láskou vzpomíná manželka Milena, syn Aleš
a dcera Radka s rodinou.

Dne 3. srpna uplynulo 8 let, kdy nás navždy opustil pan

Milan Škvorák
S láskou vzpomíná manželka Lenka s dcerami a rodinou.

Připomínáme a žádáme, aby jste omezili vstup do lesa v ranních hodinách

(dvě hodiny po rozednění) a v podvečerních hodinách (dvě hodiny před
setměním) z důvodu odlovu vysoké zvěře. Buďte proto prosím ohleduplní.
Za Vaší ochotu děkuje myslivecké sdružení.
Informace o pomoci domácnostem v návaznosti na vysoké ceny energií

První část příspěvku na energie je na říjen až prosinec, jeho výše závisí na distribuční sazbě elektřiny.
Druhá část pak přijde na zbytek zimy a bude už rozdělená podle zdrojů energií – zvlášť na elektřinu,
na plyn a případně i na teplo, pokud ho berete ze společné kotelny v domě nebo máte centrální
výtopnu. Kromě této podpory vám stát při vyúčtování elektřiny odpustí poplatek za podporu
obnovitelných zdrojů, a to od října do konce příštího roku.
O takzvaný úsporný tarif ani o odpuštění poplatku na podporu obnovitelných zdrojů nebude letos
potřeba nikde žádat, projeví se automaticky ve výši záloh nebo v konečném vyúčtování.
Příspěvek na energie domácnostem pro čtvrté čtvrtletí 2022

Výše příspěvku dle distribuční sazby
D01d - 3 500 Kč, D02d - 3 500 Kč, D25d - 3 500 Kč, D26d - 2 000 Kč, D35d - 2 000 Kč D45d - 2 000
Kč, D56d - 2 000 Kč, D57d - 2 000 Kč
Zdroj:https://www.penize.cz/bydleni/436288-prispevek-od-statu-na-energie-kalkulacka-kolikdostanete#usporny-tarif

Jak to bude fungovat
Letos v říjnu dosáhnou všechny domácnosti, které mají uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny, na
pomoc v podobě příspěvku z úsporného tarifu ve výši 3500 Kč nebo 2000 Kč podle tarifu (sazby pro odběr
elektřiny). Většina z nich by měla dosáhnout na 3500 Kč – včetně nejpoužívanější sazby D02d. Kromě toho
domácnosti ušetří díky odpuštění poplatků za podporované zdroje energie, a to od letošního října až do
konce příštího roku. Poplatek dosahoval 599 korun za každou spotřebovanou MWh elektřiny (1 MWh je 1000
KWh). Většina domácností tak v součtu letos získá pomoc ve výši aspoň čtyři tisíce korun. Pomoc od státu
letos obdrží každá domácnost odebírající elektřinu – bez ohledu na to, jestli používá primárně plyn, elektřinu,
nebo jestli má vytápění zajištěno přes centrální vytápění či domovní kotelny. Slevu automaticky poskytne
dodavatel elektřiny všem domácnostem, které s ním mají uzavřenou smlouvu. O úsporný tarif (ani o
odpuštění poplatku na podporu obnovitelných zdrojů) nebude letos potřeba nikde žádat, projeví se
automaticky ve výši záloh nebo v konečném vyúčtování. Rozhodujícím dnem pro určení tarifu je 23. srpen
2022.Druhá část pomoci z úsporného tarifu přijde na začátku února 2023. Zatímco letos půjde pomoc kvůli
zjednodušení přes elektřinu, v příštím roce ji stát vyplatí už přes jednotlivé zdroje – tedy elektřinu, plyn nebo
teplo. U elektřiny a plynu půjde opět automaticky přes dodavatele, tedy bez žádosti.

Pokračování v procházce starými Kunraticemi
Z hlavní silnice odbočíme vpravo na cestu k nádrži, ta zde ale nebyla, na jejím místě byla louka. Na
pravé straně cesty stojí chata s evidenčním číslem 3, zde stála stodola níže ležícího statku čp. 39,
vlevo je chata číslo 4, ta stojí na místě výměnku tohoto statku (čp. 82), který byl postaven v roce
1805.
A jsme u statku čp.
39, to byl jeden ze tří
největších
statků
v Kunraticích,
no
spíše třetí, statky čp.
1 a 6 na opačném
konci vesnice byly
přece jen o něco
větší.
Původní
budova statku byla
zbourána někdy mezi
lety 1904-1938 a
postaven současný
dům na přibližně
stejném
místě.
Nejstarším známým majitelem byl před třicetiletou válkou Lorenz Vater, jeho stejnojmenný syn
statek v roce 1661 prodal svému zeti Georgu Knechtelovi, po něm na statku až do konce druhé
světové války hospodařili členové starých kunratických rodů Eschlerů, Zeckertů a Tschinkelů.
Dále jdeme kolem nádrže na silnici do Lísky a stojíme u čp. 27. V polovině 19. století zde stála
stodola, dům zde byl postaven někdy mezi lety 1880-1909, kdy jej vlastnil Josef Kasper, jehož syn
Karl byl psán jako malozemědělec a poté krejčí, v roce 1942 dům již nevlastnil.
Kousek vpravo nad ním stál domek čp. 83, dříve tam vedla cesta, dnes bychom ho mohli vidět
v průhledu mezi čp. 27 a evidenčním číslem 9. Postavil jej v roce 1818 punčochář Florian Bendel, syn
dlouholetého kunratického učitele Ferdinanda Bendela. Jeho potomci pak domek vlastnili až do
konce druhé světové války.
Odtud jdeme dále směrem k Lísce, vlevo necháme domek s evidenčním číslem 9 a dojdeme
k poslednímu domu v obci s číslem popisným 75. To je novostavba na místě stodoly bývalého čp. 85,
postavené někdy mezi lety 1904-1938. Vlastní čp. 85 stálo kousek vlevo a ještě dále vlevo od něj
byla zeleninová zahrádka. Domek postavil v roce 1839 výrobce nití Josef Bernhard, na mapě z roku
1843 je jako jeden z pěti v Kunraticích zakreslen jako celý zděný, vzácnost v tomto lesnatém kraji.
Jsme na konci vesnice, toto bylo poslední stavení ve vsi. Udělejme ale ještě několik kroků dále a
podívejme se nejdříve krátce doleva – tam nahoře v lese jsou skryty zbytky zdevastovaného
kunratického hřbitova, založeného za první světové války, a potom doprava ze svahu k potoku, dnes
je zde houština olší s malebně se klikatícím potůčkem, v polovině 19. století byl tento, jen k potůčku
sahající pozemek kunratické školy, určen ke zlepšení obživy místního učitele. Jak asi využíval toto
bohatství? K pasení kozy?
Ale teď čelem vzad! Obrátíme se a půjdeme zpátky do vesnice. Vpravo tedy znovu mineme dům čp.
75 a vlevo máme dům čp. 41. Ještě před ním byla někdy mezi lety 1904-1938 v příkrém svahu na
podpěrách postavena stodola, která byla zbourána v roce 2008. Domek postavil v roce 1717 Michael
Knobloch.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------
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