ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Červen 2020 - ročník XXV. - číslo 6
Sezonní občerstvení v bývalé budově obecního úřadu

V červnu se zřejmě podaří vyřídit veškerá povolení spojená s provozováním sezonního
občerstvení. Pokud vše půjde dobře, o prázdninách budeme schopni občerstvení otevřít pro
veřejnost. Touto cestou Vás chci oslovit, zda by někdo z Vás neměl zájem o pronájem sezonního
občerstvení. Záměr je takový, že obec, jako provozovatel, vybuduje potřebné zázemí pro provoz
a následně provozovnu pronajme. V případě Vašeho zájmu mne neváhejte kontaktovat nebo
navštívit na obecním úřadě, abychom společně pohovořili za jakých podmínek bude občerstvení
fungovat. Pokud by se snad žádný zájemce nenašel, provoz zajistí obec sama. V případě
možnosti pronájmu bude o nájemci a podmínkách provozování rozhodovat zastupitelstvo obce,
které se bude konat na konci června. O případném zájemci a podmínkách pronájmu budete mít
možnost dozvědět se před zasedáním zastupitelstva na úřední desce obce a na webových
stránkách obce.

Otevření dětského hřiště v Kunraticích pro veřejnost za určitých podmínek
5. června se chystáme otevřít dětské hřiště. Apeluji tímto na rodiče, aby před tím než pustí své
děti na hřiště, je patřičně poučili o pravidlech provozu. U vchodu bude vyvěšený informační
leták se základními informacemi o provozu hřiště a dodržování pravidel spojených s nemocí
covid-19. Pokud děti na hřišti nebudou dodržovat potřebná opatření, která budou vyvěšena na
informačním letáku u vchodu, anebo dojde ke zhoršení epidemiologické situace, bude hřiště
znovu uzavřeno. Upozorňuji rodiče, že za své děti nesou plnou zodpovědnost po dobu jejich
pobytu na dětském hřišti.

Jedna dobrá zpráva v době, kdy se finanční prostředky všude omezují
V lednu jsme požádali o finanční příspěvek na hospodaření v našich lesích a v dubnu jsme se
dočkali. Získali jsme finanční příspěvek (dotaci) ve výši 168 973,- Kč ze státního rozpočtu
ministerstva zemědělství rozdělovaný Krajským úřadem Ústeckého kraje. Jedná se o zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v obecních lesích. Peníze budou cíleně použity na nové oplocenky a
následné zalesnění.

OČKOVÁNÍ PSŮ
V pátek 19.6. od 16:00 hod. proběhne před budovou obecního úřadu
očkování psů proti vzteklině.
Ceny očkování: samotná vzteklina 130,-Kč
kombinace bez vztekliny 220,-Kč
kombinace + vzteklina 270,-Kč
Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20.5. 2020 projednalo a schválilo:
•
•

•
•
•

•

•

•

celoroční hospodaření obce, závěrečný účet a roční účetní závěrku včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad
vybudování turistické trasy a zajištění všech potřebných povolení s tím spojených na
Kunratický vrch z obce Kunratice na pozemku v majetku obce p. p. č. 349/30, trvalý travní
porost, v k.ú. Kunratice u České Kamenice
podobu strategického rozvojového plánu obce Kunratice na rok 2020 – 2027
změnu ve smlouvě o výkonu lesního hospodáře v bodě IV. (odměna a platební podmínky) z
60 000,- bez DPH/rok na výši 60 000,- Kč/včetně DPH/rok.
rozhodlo o určeném zastupitelovi, panu Pavlu Kryštůfkovi, který bude v souladu s §55 odst. 1
zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění spolupracovat při projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Kunratice
v uplynulém období s pořizovatelem (Úřadem územního plánování Magistrátu města Děčín)
souhlasí se zařazením svého katastrálního území do území působnosti MAS Český sever, z.s.
se sídlem Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf , IČ 26983303, zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 5271 na období 2021 – 2027
sepsání dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na oddělený pozemek 110/6, určený
ke stavbě rodinného domu z p.p.č. 110/1 v k.ú. Kunratice u České Kamenice, kterým se mění
v bodě 3 prodloužení termínu dokončení stavby z 1.3. 2022 na 31.12. 2022
zřídit hostinskou činnost pro účely provozování drobného občerstvení v obci

Otázka č. 5 do celoroční soutěže pro naše děti
Kolik schodů má točité schodiště rozhledny na Studenci a v jaké nadmořské výšce
rozhledna leží.

*********************************
V měsíci červnu oslaví své jmeniny:

Iveta, Stanislava, Antonie, Milan, Květa, Pavla,
Zdeňka, Jan, Ivan, Ladislav, Petr a Pavel
Životní jubileum oslaví:

Pícha Stanislav
Marcin Vlastimil
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Z místa tříděného odpadu v Kunraticích a Studeném
si děláme sami skládku!
Vážení obyvatelé, jsme velmi potěšeni skutečností, že třídíte odpad a tím přispíváte k celkovému
zlepšení ekologického prostředí naší obce. Bohužel jsou kontejnery na tříděný odpad často
přeplněné a je škoda, že místo, které bylo zřízeno za účelem zdravějšího, příjemnějšího prostředí,
připomíná skládku a tím vytváří špatný celkový obraz obce a znepříjemňuje život trvale bydlícím
lidem v blízkém okolí. V obci Studený kdosi nedávno vyhodil před kontejner staré televizory, fritézu,
plastové židle a jiné elektrospotřebiče. Byly tu i nepochopitelně pohozené dřevěné palety.
TOTO SEM OPRAVDU NEPATŘÍ !
Ať umístíme kontejnery kamkoliv v obci, bude to pořád stejné. Jestli si někdo myslí, že starosta obce
vyřeší nepořádek, který děláme sami sobě ve své obci, tak to se opravdu mýlí. Je to na nás všech,
především o našem přístupu. Obec má povinnost třídění odpadu pro své občany zajistit a tu také
dodržuje. V průběhu roku 2017 a 2018 se do obce přidalo několik popelnic na tříděný odpad. S tím
jsou samozřejmě spojené větší finanční náklady obce. Nevidíme sebemenší problém, pokud
kdokoliv z vás přijede ke kontejneru a vidí, že jsou kontejnery plné, počkat si na to, až budou
kontejnery prázdné a pytel tam posléze vyhodit. Pokud se pytle nahromadí u kontejneru, zkázu poté
už dokoná lesní zvěř pro kterou jsou „voňavé pytle“ doslova lákadlem (viz. fotografie níže). Malý
příklad z minulého týdne v Kunraticích. V pondělí 25.5. v dopoledních hodinách odvezl p. Hlušička
kontejnery na velkoobjemový odpad na skládku, trvalo to asi hodinu a na tom samém místě se
objevila vestavěná trouba, jen tak z ničeho nic jí tam někdo odložil. ZAMYSLEME SE PROTO VŠICHNI,
ZDA JE TOTO CHOVÁNÍ NORMÁLNÍ!!!
Jsme tedy nuceni pořídit do obce kvalitní kamerový systém. To bude obec stát další finanční
prostředky, ale problém by to mohlo přinejmenším alespoň zmírnit, pokud se nějaký neukázněný
občan uvidí na záznamu, tak by mu to mohlo být nepříjemné a příště by si mohl dát větší pozor.
Žijeme v době, kdy si můžeme dovolit někdy až příliš a zjevně je to pro mnoho lidí bohužel
normální. Bez komentáře už poté zůstává fakt, co vše následně je schopna způsobit sociální síť.
Tímto Vás žádáme při třídění odpadu o ohleduplnost a dodržování pořádku v blízkosti kontejnerů.

Vždyť příjemné prostředí v naší malebné obci by mělo být cílem nás všech!!!
Zastupitelstvo obce

(toto si určitě nepřeje mít nikdo z Vás před svým domem)

Výstava autorských šperků Mgr. Jiřího Herzlíka z České Kamenice u Kunratic
Ano, čtete dobře: z České Kamenice u Kunratic!
Alespoň tak to stojí na jednom z doprovodných textů výstavy,
autorem nadepsaných „Vyznání…“ Kdo si nenechal ujít krásnou
třídenní výstavu těchto jedinečných šperků, zjistil, že Jiří Herzlík
má Kunratice prostě rád a proto zde svou výstavu instaloval.
Copak Kunratice! Autor se ve svém vtipně laděném textovém
průvodci výstavou nápadně vyznává z lásky k milované
„hospůdce U Pavla.“ A jsme doma – kdo z nás by ji neměl rád, že?
S tvorbou šperků začal J. Herlík někdy kolem roku 1965. Tehdy
šlo, jeho slovy, o čistě amatérskou zájmovou činnost. Jeho
prvními šperky byly dřevěné přívěsky pro potěchu rodiny a
přátel. Později se kvůli možnosti prodeje vlastních šperků v hojné
míře účastnil, dnes snad úsměvných, tehdy se smrtelnou vážností
pojímaných, byrokratických obřadů dob reálného šokyalismu.
Skutečné soukromé podnikání zahájil až v roce 1991. Od roku
1993 svou tvorbu poněkud utlumil kvůli
výkonu funkce ředitele Základní školy v České
Kamenici.
V roce
2001
se
s novým
živnostenským
listem
vrhá
do
uměleckořemeslné práce s kovem a dřevem,
čemuž se pak od roku 2002, již jako důchodce,
věnuje na „plný úvazek.“ Důležitým
okamžikem se stává v roce 2010 certifikace
jeho autorských šperků značkou „Českosaské
Švýcarsko regionální produkt.“ Stal se tak
jedním z prvních držitelů této značky. Ostatně,
touto značkou byly označeny všechny vystavené šperky a vystaven byl i samotný Certifikát kvality a
původu.
Při své tvorbě J. Herzlík pracuje s různými materiály, od tvrdých tuzemských i exotických dřev, po
kovy, např. nerezovou ocel, oblíbenou měď a její slitiny, přičemž zúročuje své znalosti chemie a
technických oborů, manuální zručnost i vlastní intuici.
Výstava obsahovala všechny aktuálně dostupné šperky autora a moc se povedla. Jiří Herzlík, alias
Pyrit, vulgo Kmitočet, byl očividně spokojen - přes nepřízeň počasí přišlo od pátku 22. do neděle 24.
května poměrně dost návštěvníků a mnozí z nich si ještě nějaký ten šperk zakoupilo. A to je dobře,
vždyť to byla vůbec první samostatná autorská výstava tvorby tohoto, v Kunraticích oblíbeného,
uměleckého řemeslníka.
Bc. Miroslav Hlavnička
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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