ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Říjen 2021 - ročník XXVI. - číslo 10
KnihoBudka V Kunraticích

Vysloužilá telefonní budka v Kunraticích se proměnila na malou bezplatnou veřejnou knihovnu
s provozní dobou 24 hodin, 7 dní v týdnu, tedy nonstop.
KnihoBudky nejsou žádnou novinkou. Při vašich výletech, dovolených a cestách jste si podobných
knihokoutků mohli všimnout v blízkém i dalekém okolí. Například v Janské a Srbské Kamenici nebo
v Novém Boru na autobusovém nádraží.
Řekli jsme si, že když to funguje jinde,
zkusíme to i v Kunraticích. Proměnit
nevzhlednou a nepoužívanou budku na
něco užitečného.
Proč a jak funguje?
Máte doma knížku, kterou už jste
přečetli, ale je vám líto ji vyhodit?
Vyměňte ji v KnihoBudce za jinou. Nebo
ji tam prostě jen nechte, ať si ji může
přečíst někdo jiný. KnihoBudky slouží k
bezplatnému půjčování a výměně knih. Někdo se diví, ale knížky se téměř neztrácejí, a tak
nabádáme, aby si lidé knížku klidně i jen odnesli domů.
Jak používat KnihoBudku?
1. Použití je zcela zdarma
2. Není potřeba registrace či evidence
3. Knihy můžete vracet, věnovat nebo přemisťovat na libovolná místa bez omezení
4. Knihu si můžete půjčit, věnovat, vzít nebo vyměnit v KnihoBudce za jinou
5. Do KnihoBudky patří pouze knihy nebo časopisy
Chtěli bychom poděkovat vstřícnosti pana starosty a všem lidem, kteří se na vzniku KnihoBudky
v Kunraticích podíleli.
Někteří z vás už naší KnihoBudku navštívili a věnovali první knihy, tak se nebojte a při procházce či
jízdě autem se zastavte a potěšte se knihami a časopisy, které dostávají druhou šanci.
Pokud by někdo chtěl věnovat větší množství knih tak je to možné po tel . dohodě na tel. 778 404
291, aby se budka nepřehltila a přidávali by se tam postupně.
Jana Hloušková

SVOZ POPELNIC

bude v Kunraticích od
října opět každé úterý
a ve Studeném
1x za 14 dní.

POPLATEK ZA ODPAD
Druhá polovina poplatku za
svoz a likvidaci odpadu byla
splatná k 31. srpnu 2021.
KDO JEŠTĚ NEZAPLATIL,
NEPRODLENĚ UHRAĎTE!!!

Průzkumný vrt v Kunraticích

Konečně jsme se dočkali a po dlouhých průtazích, především se společností SČVaK, došlo na
samotnou realizaci vrtu. Práce probíhali nad očekávání velice hladce a už po čtyřech dnech jsme
mohli s radostí konstatovat, že v hloubce 70 metrů je dostatečný zdroj pitné vody. Celé září probíhali
čerpací zkoušky, které prokázali dostatečnou vydatnost. I výsledky z laboratoře prokázali dobrou
kvalitu vody pro budoucí využití jako vody pitné. Konečně se můžeme zaměřit na vypracování
projektové dokumentace pro posílení stávajícího zdroje. Rádi bychom připravili projektovou
dokumentaci na přelomu tohoto a příštího roku, abychom nejpozději v druhé polovině příštího roku
mohli celou akci realizovat. Vše bude i nadále zastřešeno dotací ze Státního fondu životního
prostředí, Ministertva životního prostředí.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE

Dne 29.9. na svém zasedání zastupitelstvo projednalo a schválilo:
•
•
•

•
•

obecně závaznou vyhlášku č.3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
obecně závaznou vyhlášku č.4/2021 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých
věcí
nájemní smlouvu na pozemek s Lesy ČR s.p. na část p.p.č. 1260/1, vodní plocha, o výměře 18
m2, v k.ú. Studený u Kunratic, za cenu 111,- Kč/ročně, pro účely umístění odběrného objektu
do koryta vodního toku Studený potok
Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
prodej p.p.č. 908, trvalý travní porost, o výměře 765 m 2, v k.ú. Studený u Kunratic za cenu
100,- Kč/m2. Cena pozemku bude ponížena o cenu věcného břemena za uložení podzemních
sítí pro obec Kunratice, která činní 2 534,- Kč. Cena věcného břemena je stanovena na
základě znaleckého posudku č. 2473/2021.

*********************************
V měsíci říjnu oslaví své jmeniny:

Bohumil, František, Eliška, Věra, Renáta, Agáta,
Tereza, Lukáš, Michaela, Vendelín, Štěpánka
Životní jubileum oslaví:

Žiaková Antonie
Baks Paul
Šmirklová Iveta
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

UPOZORNĚNÍ NA NAPROSTO NEPOCHOPITELNÉ CHOVÁNÍ (někoho )
VE STUDENÉM

Vedení obce Kunratice bylo dne 9.9. 2021 požádáno o urychlenou pomoc a účinné řešení závažné
situace, která neočekávaně nastala v okolí studánky s pitnou vodu, na začátku obce
Studený/Kunratice.
Studánka po původním obyvatelstvu, je oficiálně zaregistrovaná od roku 2008 na Národním registru
pramenů a studánek (estudanky.eu) s reg. číslem 422. Zde se lze dočíst o historii vzniku celého
promyšleného přivádění výborné pitné vody k domům čp. 49 a hlavně statku čp. 50 a následnému
znovu uvedení do provozu a záchraně na počátku 60. let minulého století rekreantem z domu čp. 49.
Po té, co voda přestala v 90. letech zcela vytékat, byla celkově rekonstruována, za nemalé finanční
náklady. Dokonce tehdejší starosta obce Kunratice obdržel od Ministerstva zdravotnictví ČR
poměrně značnou finanční částku na možnost zřízení přívodu vody do našich vsí. Následně byl
vybudován dokonce vodovod pouze pro Kunratice a Lipnici. Na vybudování zdroje pitné vody pro
Studený se v té době již nějak nedostalo. Přestože peníze pomohli zajistit obyvatelé Studeného.
Od té doby naštěstí sloužila historická opravená studánka po původním obyvatelstvu mnohým
zájemcům ze širokého okolí a hlavně obyvatelům celé spodní části vesnice Studený až do 9. 9. 2021.
Ze čtvrtka v podvečer do pátečního časného rána průkazně došlo zcela k nepochopitelnému činu.
Byl úmyslně a promyšleně poškozen výtok vody ze studánky. Zdůrazňujeme, že ve vesnici tou dobou
již nebyly žádné děti a proto se lze domnívat, že se jedná o úmyslný vandalský čin se snahou
poškodit ostatní spoluobyvatele. Není to jediným odsouzeníhodným činem, který se během
letošních letních měsíců v obci stal. Zdá se, že máme mezi sebou někoho, kdo se mstí dokonce na
bezbranném pejskovi, kterého otrávil a zvířátko na potvrzené následky otravy dokonce zemřelo. Je
nepochopitelné, co si mohou lidé mezi sebou dělat.
Studánka byla na náklady Obecního úřadu okamžitě ošetřena a opravena, pejska již nikdo
nenahradí. Žádáme spoluobyvatele o obezřetnost a případnou pomoc při odhalení jedince, který
ohrožuje bezpečnost ve vesnici. Případ byl oznámen Polici ČR. Zatím se jedná o činnost neznámého
pachatele, proto nebylo možné zahájit vyšetřování.. Pokud by se snad podobné činy opakovaly bude
vedení obce usilovat nejenom o případné zajištění, ale hlavně potrestání pachatele. Není možné
abychom nečině přihlíželi k úmyslnému poškozování základní bezpečnosti v obci.

Zajištění ořezu větví podél obecních komunikací
Žádáme vlastníky pozemků, kterým přesahují větve do obecní komunikace, aby zajistili jejich ořez
nejpozději do 31.10. 2021. Pokud nebude ořez proveden ze strany vlastníků pozemků, bude zásah
proveden ze strany obce a větve budou ponechány na pozemku vlastníka. Důvodem ořezu je
zajištění bezpečného průjezdu vozidel po komunikaci a pro bezproblémový průjezd vozidel zimní
údržby a popelářů.
Děkujeme za spolupráci

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.

Myslivecký spolek Divočák Česká Kamenice z.s. nabízí prodej zvěřiny

laň – 70 Kč/kg - možnost odprodeje pouze celý kus
prase divoké – 40 Kč/kg – možnost odprodeje pouze celý kus
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 732 883 744, 603 519 589

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hod.
9. října 2021 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, která
náleží do územního obvodu kraje.
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 může zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4
kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany,
politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Zubní pohotovost na měsíc říjen
ordinační hodiny od 8:00 – 10:00 hod.
9. – 10.10.2021

MDDr. Bolfík
Ondřej

Varšavská 1863/7
Děčín VI

737501440

16. – 17.10.2021

MUDr.
Plyushchakov
Oleksandr

Myslbekova 404/23
Děčín I

732329007

23. – 24.10.2021

MUDr. Šetek
Vladislav

Fügnerova 600/12
Děčín I

412539310

30. 10. 2021

pohotovost nebude
sloužena

31. 10. 2021

MUDr. Pojtingerová Bezručova 569/12
Hana
Děčín IV

41258636

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRAVODAJ - informační list OÚ Kunratice. Vydává OÚ Kunratice. Registrační zn. MK ČR E 12246.
Redakční rada: Miroslav Hlavnička, Pavel Kryštůfek, Jiřina Moudrá. Vydáno 6.10.2021 Cena 3 Kč.

