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Příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce
přeje Zastupitelstvo obce
Kunratice

První společný výstup na Kunratický vrch ?

Rádi, bychom společně nastavili novou tradici v Kunraticích. Jedná se o společnou akci každoročního výstupu
na dominantu naší obce, kterou je Kunratický vrch. Skoro v každé obci po celé republice je taková akce
běžnou záležitostí. O záměru budeme společně hovořit na prosincovém zastupitelstvu obce. Do debaty o
termínu konání a dalších případných
nápadech se samozřejmě může zapojit
každý z vás. Nicméně pokud se již v
letošním roce domluvíme
(někdy v období mezi vánočními
svátky), můžeme s tradicí začít již v
letošním roce. Příští rok se chystá na
Kunratický vrch z Kunratic nová
zážitková (turistická) trasa, proto je
nejlepší příležitost s tradicí začít už
nyní. První nápad už je na světě,
společně letos na vrcholu vztyčit
Kunratickou vlajku.
Vše bude
samozřejmě záležet na aktuální
epidemické situaci.

MILÉ DĚTI

Svou mikulášskou nadílku si přijďte vyzvednout netradičně v
pátek 4.12. 2020 v čase od 14:30 – 15:30 hodin na obecní
úřad v Kunraticích.

KLUB ŽEN vás zve v úterý 8.12.2020 od 16:30 do 18:30 hod. na bývalý obecní úřad
na vánoční prodej keramických, pletených, šitých, malovaných a háčkovaných
výrobků.

Hospodaření v obecních lesích
Často slýchávám zkreslené názory o tom, jak se vyplácí obci les a prodejem dřeva vydělává spousty
peněz. Společně teď poodhalíme hospodaření za rok 2020, který zásadním způsobem ovlivnil všudy
přítomný kůrovec v lese a vše tím uvedu na pravou míru.
V tomto roce se v lese těžilo na naše poměry ve velkém. Dřevo se dařilo z velké části prodat, některé
dřevo bylo a bude použito pro potřeby obce, jiné zase zůstává ležet a podléhá zkáze. To je bohužel
daň za to, že obec hospodaří na ploše 75 ha lesního porostu v majetku obce. A to není zrovna málo,
na tak malou obec. S tím vzniká jedna velká agenda, spousta starostí a mnoha rozhodnutí, jak v lese
hospodařit, do jaké míry do lesa investovat či nikoliv. Tento postup nám sice ukládá lesní
hospodářský plán, který se zpracovává na deset let dopředu. Ten ale nijak nepočítá s kůrovcovou
kalamitou, která náš les nyní devastuje. Měli bychom zapomenout na velké výdělky spojené z těžbou
dřeva, ale raději se soustředit a investovat finanční prostředky do obnovy lesa, to by měl být náš
prvořadý úkol.
Snažili jsme se v tomto roce udělat maximum a pokusíme se v tom i nadále pokračovat. Pár čísel o
hospodaření pro vaši představu:
Co jsme v letošním roce zaplatili: Manipulační práce traktoristy - 300 113,- Kč
Práce lesních dělníků s pilou - 180 534,- Kč
Práce a materiál spojený se stavbou nových oplocenek a výsadby nových stromečků: 215 590,- Kč
Nové sazenice - 5000 ks borovice – 51 750,- Kč
3000 ks buk – 36 813,- Kč
Každoročně platíme lesního hospodáře, což je povinnost každé obce pokud je vlastníkem více než 50
ha lesa. Cena za jeden kalendářní rok je 74 574,- Kč.
Získané finanční prostředky: Za prodej dřeva – 309 548,- Kč
Jiný příjem obec nemá, je závislá pouze na dotační podpoře z různých státních fondů. V tomto
případě jsme nic nenechali náhodě a o peníze jsme ve více případech požádali. Tady je přehled kolik
peněz jsme byli schopni získat.
Z ministerstva zemědělství - na zmírnění kůrovcové kalamity v lesích – 168 973,- Kč
- obnova, zajištění a výchova lesních porostů – 36 240,- Kč
Krajský úřad, Ústeckého kraje - na zmírnění kůrovcové kalamity – 151 188,- Kč
I nadále budeme o finanční příspěvky žádat.

*********************************
V měsíci prosinci oslaví své jmeniny:

Barbora, Jitka, Dana, Lucie, Daniel, Ester,
Natálie, Vlasta, Adam, Eva, Žaneta a David
Životní jubileum oslaví:

Čapek Petr, Hošek Josef, Novák Jaroslav
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

********************************
Dne 14. prosince uplyne třináct let, kdy nás navždy opustila paní

Blanka Kaulfersová
S láskou vzpomíná manžel Bohuslav a syn Jindřich.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.11. schválilo:
•
•

•
•
•

rozpočtové opatření č. 4, kterým se schválený rozpočet navyšuje na straně příjmů o 151
170,- Kč, na staně výdajů o 447 388,- Kč a financování ve výši 296 218,- Kč
podání žádosti o dotaci z programu podpory rozvoje venkova 2021 z ministerstva pro místní
rozvoj a spolufinancování z vlastního rozpočtu obce na opravu místních komunikací 7c
(naproti hasičské zbrojnici) a 32 c (naproti horní autobusové zastávce). Celkové náklady na
opravy obou komunikací činní 1 663 034,- Kč. Možnost získání finančních prostředků je
tentokrát vysoká. Jedná se o dotaci ve výši 80%, podíl obce je 20%. Pokud bychom dotaci
získali, finanční podíl obce bude ve výši 332 606,- Kč.
prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 1231/14 o výměře 71 m 2, trvalý travní porost, v k.ú.
Studený u Kunratic, dle geometrického plánu č. 383-174/2020 za 100 Kč/m 2
prodloužení nájemní smlouvy na p.p.č. 1170/1 o výměře 223 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k.ú. Kunratice u České Kamenice za 1Kč/m 2 do 31.12. 2022.
přispět částkou 1600,- Kč na činnost místních včelařů, kteří působí v katastru naší obce

Připomínka - Zimní údržba

Prohrnování sněhu na místních komunikací v obci zajišťuje pan Karel Králík z Lísky. Cena za jedno
prohrnutí činí 40,- Kč. Kdo má zájem o službu prohrnování ze soukromých pozemků, prosíme o
nahlášení telefonicky na linku obecního úřadu.
Ve žlutých bednách bude připravený posypový materiál. V případě potřeby může každý z vás
materiál na komunikaci před svým domem použít a to hlavně v odpoledních hodinách, o svátcích a
víkendech, kdy toto nezajišťují naši zaměstnanci.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc prosinec
ordinační hodiny od 8:00 – 12:00 hod.
5. – 6.12.2020
MUDr. Sudová Olga Fügnerova 600/12
Děčín I

412513989

12. – 13.12.2020

MDDr. Jan Fidler

Vokolkova 546
Děčín

412520164

19. – 20.12.2020

MDDr. Dubnová
Daniela

Teplická 1850/60A
Děčín

412531330

24. – 25.12.2020

MUDr. Plyuschakov Myslbekova 404/23
Oleksandr
Děčín I

732329007

26. – 27.12.2020

MUDr. Milič Lukáš

Anenská 385/2
Děčín 1

412511482

31. 12. 2020

MUDr. Hana
Škařupová

Teplická 1850/60A
Děčín

412531330

1. 1. 2021

MUDr. Charvát
Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412507588

Mladí lidé z Biofarmy Lipnice se ujali obnovy zničené lávky přes Studený potok
Lávka spojuje bývalou kostelní stezku z Lipnice směrem dolů k soutoku Studeného potoka s potokem
přitékajícím hlubokým údolím od Lipnické
mariánské kaple a dále směrem do
Rynartic a Jetřichovic. Nebo také
překrásné přírodní rezervace Pavlínina
údolí. Cesta je zahrnuta do spolkem
vytyčené
„Zážitkové
trasy
okolo
obnovených
drobných
sakrálních
památek“.
Tady je zpráva, kterou jsme obdrželi od
Vojty Moudrého:
Zdravím Vás, posílám dnešní pokrok v
tvoření lávky. Starou lávku jsme rozložili a
shnilé dřevo odklidili opodál pod skálu,
kde zbytky staré lávky nebudou nikoho a
ani přírodu rušit. Dále jsme vyčistili a připravili příchodovou cestu k nastávající lávce. Poté jsme
vyskládali kameny, které budou podpírat novou lávku. Zítra přivezeme dřevo a lávku postavíme.
Ve druhé zprávě stálo lakonické „A je to!“
To napsali tvůrci nového mostku.

Nenacházíme slova, umíme pouze vyjádřit
obdiv a vřelé poděkování za úžasnou práci
mladých lidí z Biofarmy Lipnice. Byli to Vojta
a Anička Moudří a jejich bratranec Honza. Není to krásné? Ano, je! Děkujeme moc.
Za Spolek Pod Studencem, Jitka Tůmová

Obec Kunratice si velice váží spolupráce s Městem Česká Kamenice a Spolkem Pod Studencem.
Věříme, že naše vzájemná a dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat v roce 2021.
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