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Možnost využití služby senior taxi pro naše spoluobčany

Tento článek berte zatím jen jako informativní co vše je možné skrze tuto službu zajistit a využít.
Naším úkolem je teď zjistit váš případný zájem. Obec je připravena provoz senior taxi pro naše
spoluobčany a případné klienty z části spolufinancovat, to je náš hlavní cíl. Pokud budete mít o
službu zájem informujete nás na Obecním úřadě v Kunraticích, osobně nebo stačí telefonicky. Až
když se zájem z vaší strany potvrdí začneme jednat (už nyní máme předběžně domluvené) s vedením
města Česká Kamenice a Domovem pro seniory a pečovatelskou službou města Česká Kamenice,
abychom mohli službu naplno rozjet.
cílová skupina: služba je určena především pro osoby seniorského věku, které jsou příjemci
starobního důchodu, dále bude poskytována lidem, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci v
důsledku svého zdravotního postižení, tj. držitelům ZTP, ZTP/P, TP. U všech uživatelů služby platí
podmínka trvalého pobytu v Kunraticích.
cíl služby: zpřístupnit a usnadnit seniorům a osobám se zdravotním postižením návštěvy lékařů,
lékáren, úřadů, obchodů, kulturních zařízení, hlavně i návštěvy zdravotnických zařízení, lékařů a
úřadů i mimo území města Česká Kamenice.
realizace služby: služba bude zajišťována v rámci činnosti příspěvkové organizace města Domov pro
seniory a pečovatelská služba města Česká Kamenice.
Osobám spadajícím do cílové skupiny se vydá bezplatně průkaz. K vydání průkazu musí žadatel
předložit platný občanský průkaz, případně průkaz ZTP, ZTP/P, a doklad prokazující, že žadatel je
příjemcem starobního důchodu, (podrobnosti k vydání průkazu a další formality s tím spojené
se dořeší až v případě že bude obec službu zajišťovat ). Průkaz vás bude opravňovat k využívání
služeb Senior Taxi.
provozní doba: ve všední (pracovní) dny od 6:30 hod. do 16:00 hod. (případně dle dohody
s poskytovatelem služby)
objednání služby: ideálně je služba zajišťována na základě telefonické objednávky předem. Není
možné zaručit, že vozidlo bude vždy v případě zavolání okamžitě dostupné. Přepravovat je možné
menší zavazadla, popř. zdravotnické pomůcky (mechanický vozík, chodítka apod.)
zrušení služby: službu lze zrušit na uvedeném tel. čísle, které se dozvíte až v případě, že budete
službu využívat. Pokud si klient službu objedná a dvakrát bez zrušení objednávky nevyužije, bude
zneplatněn jeho průkaz na využívání senior taxi.
Tak to jsou zatím základní informace pro vás. V případě dalších dotazů nás kontaktujte osobně na
Obecním úřadě v Kunraticích nebo na tel.č. 412 582 823, mob. 724 187 613.

Výběr záloh za vodné provede p. Andrea Nechybová v sobotu
19.2. 2022

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ PRO ROK 2022

Do konce ledna byla splatná alespoň první polovina polatku za svoz odpadu, někteří ještě
nezaplatili. Čím dál víc se množí dotazy, kdy a v jakém termínu poplatky zaplatit. Na webových
stránkách obce v sekci Obecní úřad se přehledně dočtete vše důležité k platbám. Kdo by si ovšem
chtěl zjistit ještě více informací o splatnosti a systému plateb jakéhokoliv poplatku obci, najde
podrobnosti rovněž na webových stránkách obce v sekci Úřední deska – Obecně závazné vyhlášky.
Ty jsou stanoveny a schváleny zastupitelstvem obce. Každou vyhlášku před schválením
zastupitelstvem obce kontroluje odbor dozoru z Ministerstva vnitra ČR.

Informace k Tříkrálové sbírce v Kunraticích

V pátek 14.1. 2022 nás, pro nás trošku netradičně navštívili Tři (dospěláci) králové. Sbírka probíhala
pod hlavičkou Českokamenické Charity v čele s p. Hlavničkou. Letošní výsledek sbírky v Kunraticích
byl nad očekávání překvapivý, vybralo se celkem 7 855,- Kč!, což si tu ještě nepamatujeme a je to
zřejmě rekord. Všem dárcům upřímně děkujeme a věřte, že jste přispěli na dobrou věc, tentokrát
cíleně na domácí hospicovou péči (Domácí hospic Charity Česká Kamenice).
I nadále se dá ovšem přispívat a to prostřednictvím ONLINE kasičky, můžete zaslat dar přes složenku,
či převodem na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS 777. Případně zaslat telefonem:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Na číslo: 87 777, Více informací na www.darcovskasms.cz.

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o
Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva, dále pak provádí revize, kontroly a čištění
komínů.
Termín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ 15.2.2022
-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

*********************************
V měsíci únoru oslaví své jmeniny:

Jarmila, Veronika, Jiřina, Oldřich
Lenka, Petr, Matěj
Životní jubileum oslaví:

Kolesnikov Ivan,
Liščák Milan
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Zvířecí, hlavně psí problémy a obecní starosti
V posledních týdnech se často diskutuje o psech, hlavně o těch volně pobíhajících a bezprizorních.
Pravidla pro pohyb a prostory pro venčení a pobíhání psů může obec vymezit obecně závaznou
vyhláškou. Stanovují se ve většině případech následující pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci: volné pobíhání psů v přítomnosti majitele psa na veřejných prostranstvích v obci
se přesně vyznačí v příloze, která musí být nedílnou součástí obecně závazné vyhlášky: (např. na
mapce s označením katastrálního území, soupisem katastrálních území a parcelním číslem či jiným
vhodným jednoznačným způsobem), kde bude možný pohyb psů pouze (např. „na vodítku“, „na
vodítku a s náhubkem“, „s náhubkem“ apod.), bez možnosti volného pohybu. Místa, která nebudou
vyznačena na mapce bude moci majitel pustit psa „navolno“. Splnění stanovených povinností vždy
zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. Pokud
obec vydá takovou vyhlášku má při jejím porušení nárok vymáhat finanční náhradu dle zákona
č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nic, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Volné pobíhání psů může být sankcionováno i podle zákona o pozemních komunikacích, podle
kterého je vlastník nebo držitel domácího zvířete povinen zabránit jejich pobíhání po pozemní
komunikaci. Za porušení této povinnosti může majitel dostat pokutu od 1500 do 2500 korun.
Je, ale nutné si vždy uvědomit, pokud se osobně s takovou situací setkáte a budete se chystat
osamocené zvíře nahlásit je potřeba volat Policii ČR, nikoliv Městskou polici, protože tu obec v
samostatné působnosti zřízenou nemá a Městská policie v České Kamenici k tomu není
kompetentní. A naše praxe, ta je velice jednoduchá, o každé volně pobíhající zvíře v obci je povinen
se postarat obecní úřad (takže starosta), tedy zajistit jejich umístění v útulku a po celou dobu
přítomnosti zvířete v zařízení také vše zaplatit. Samozřejmě je vždy hlavní snahou dohledat anebo se
domluvit s majitelem zvířete, pokud víme, komu patří, ale ani to v mnoha případech nebývá
jednoduché. Vězte, že jsem zažil už několik bizarních případů, kdy jsme například na zavolání Policie
ČR, jeli spacifikovat užovku obecnou na soukromou zahradu nejmenované majitelky nebo například
sháněli telefonní číslo na ornitologickou stanici, protože měl někdo pocit, že má doma apatického
drozda s podezřením na ptačí chřipku. A to je jen zlomek případů, které řešíme neustále.

Zubní pohotovost na měsíc únor
ordinační hodiny od 8:00 – 10:00 hod.
5. – 6.2.2022

12. – 13.2.2022

MDDr. Barcal Pavel

MUDr. Hladík Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412 507 588

Weberova 1537/7
Děčín VI

412 539 298

19. – 20.2.2022

MUDr. Vojtěch Vladimír

28. října 110
Děčín I

412 151 056

26. – 27.2.2022

MUDr. Plyushchakov
Oleksandr

Myslbekova 404/23
Děčín I

732 329 007

Pokračování v procházce starými Kunraticemi
Nad čp. 10 stál statek čp. 11 s výměnkem čp. 12, vpravo od něj při pohledu zdola statek čp. 13
s výměnkem čp. 14, ale k nim se ještě dostaneme. Nyní přecházíme mostek a opět po levé straně
máme dům čp. 9. To je novostavba. Respektive byla to novostavba někdy mezi lety 1914-1921, kdy
byl tento dům postaven na místě ovocného
sadu vedle stojícího domu čp. 16. Původní čp. 9
bylo výměnkem mlýna čp. 7 a stálo na jeho
zahradě u potoka, také tam se ještě dostaneme
na zpáteční cestě.
Nyní tedy jdeme kolem zahrad u čp. 9 a 16, jak
zmíněno, dříve zde byl ovocný sad, a stojíme u
čp. 16 (nyní Růžencovi). Je to jeden
z původních domků, stojících už před
třicetiletou válkou. Tehdy ho vlastnil Simon
Beutlich, narozený snad roku 1589, a kdo ví,
zda tento domek nevlastnil již jeho otec
Christof. Postupně se v jeho držení vystřídaly
staré
kunratické
rodiny
Beutlichů,
Weinschnerů, opět Beutlichů, až se přes další
majitele dostal v roce 1818 do držení rodiny
Zeckertů, kteří pak domek vlastnili až do konce
druhé světové války. Kousek dále k mostku, na
dnešní volné asfaltové ploše, stála stodola
tohoto domku, někdy mezi lety 1848-1860
přestavěná Franzem Zeckertem, synem
stejnojmenného majitele čp. 16, na obytný
dům, který dostal čp. 89. Zbourán byl v roce 1953. Před sebou teď vidíme v roce 2019 nově
obnovený barokní sloup sv. Jana Nepomuckého. Ten v roce 1719 nechali postavit novomanželé Elias
a Dorothea Eschlerovi z čp. 57, které dodnes stojí naproti přes potok. K němu se dostaneme na
zpáteční cestě, nyní se vydáme asfaltovou cyklostezkou vlevo. Stojíme na mostku a trochu vpravo za
potokem stál domek čp. 17. Byl to středně velký dřevěný domek uprostřed ovocného sadu, který
někdy mezi lety 1701-1703 postavil Mathes Eschler, syn sedláka Michaela Eschlera ze statku čp. 56,
který stával na dnešním hřišti. Po cestě nad ním, vpravo od cesty, stával domek čp. 76. Byl to malý
dřevěný domek, který v roce 1793 postavil 30letý zedník Franz Richter. Nesmí nás překvapit, že si
zedník postavil dřevěný domek, ve zdejším lesnatém kraji bylo dřevo levné, a tak byly domy stavěny
ze dřeva. V roce 1843 stálo v Kunraticích jen pět zděných domů, i bohaté statky měly zděné jen
chlévy, jinak byly dřevěné.Když se nyní otočíme zády k čp. 16, vidíme před sebou houštinu, ve druhé
polovině 19. století zde ale byl ovocný sad a před domkem čp. 76 ústila cesta ke statku čp. 13. Tedy
vlevo domek čp. 76 a ovocný sad, vpravo ovocný sad s domkem čp. 17 uprostřed. Před námi kousek
výše vpravo na louce menší hospodářská stavba (zbouraná někdy ve druhé polovině 19. století), nad
ní velká stodola, která uzavírala dvůr statku. Na dvoře vpravo nad velkou stodolou další, trochu
menší stodola a proti ní, ale opět trochu výše budova samotného statku. Výměnek čp. 14, patřící ke
statku, stál na louce nad třemi stodolami, pod spodními okny měl velkou zeleninovou zahradu, další
byla v horním konci dvora naproti statku. Někdy ve druhé polovině 19. století byla na horním konci
dvora postavena další hospodářská stavba, někdy mezi lety 1904-1938 přestavěná a zvětšená. Statek
již před třicetiletou válkou vlastnili Weinschnerové, v roce 1750 statek od Christofa Weinschnera
koupil jeho zeť Anton Eschler, jehož potomci statek vlastnili až do konce druhé světové války, tedy
v rodině byl určitě přes 300 let.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------
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