ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Říjen 2020 - ročník XXV. - číslo 10
ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23.9. schválilo:
•
•
•
•
•
•
•

revokovalo usnesení č. 7/9/2018-2022 ze dne 26.2. 2020, jímž byla schválena dvojí cena za
výběr vodného v obci a ponechává v platnost usnesení č. 9/2/2018-2022 ze dne 12.12. 2019,
kterým se cena vody stanovuje na 25 Kč/m3
rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet obce navyšuje o 414 100,- Kč
uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy a spádové
základní školy s městem Česká Kamenice
nabídku firmy Vrty Tenenko s.r.o. ze Skalice u České Lípy na akci ,, vrtaná trubní studna pro
hromadné zásobování pitnou vodou v Kunraticích“ za cenu 436 931,- Kč včetně DPH a
pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s vítězným uchazečem
prodej p.p.č. 1186, ostatní plocha v k.ú. Kunratice u České Kamenice o výměře 557m2 za
cenu 50 Kč/m2
uzavření kupní smlouvy na odkoupení p.p.č. 1196/1, ostatní komunikace o výměře 973m2,
v k.ú. Kunratice u České Kamenice za cenu 27 850 Kč
poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč Spolku Pod Studencem na knižní publikaci
„Život obyvatel v krajině pod Studencem v běhu času“

Další novinky z obce:

Byla nám poskytnuta dotace z programu Podpory obnovy venkova Ústeckého kraje, na zahradní
traktor pro údržbu veřejné zeleně. O dotaci jsme žádali již v únoru, ale díky koronavirové krizi nám
byl záměr zamítnut. V červenci jsme požádali znovu a tentokrát jsme byli úspěšní. Traktor jsme již
pořídili za cenu 119 900,- Kč, dotace z kraje činní 91 000,- Kč podíl obce je tedy 28 900,- Kč. V tomto
roce bude využití již minimální, tak se můžeme těšit, že bude traktor dobrým pomocníkem našim
zaměstnancům v dalších letech.
Informace k plánovanému posilujícímu vrtu pro hromadné zásobování pitnou vodou
v Kunraticích
Na plánovaný průzkumný vrt v Kunraticích jsme získali také dotaci ze Státního fondu životního
prostředí. Jedná se o částku 230 360,- Kč. Na zasedání zastupitelstva obce jsme již vybrali firmu na
realizaci akce. Nicméně ještě budeme žádat o navýšení příspěvku z dotace min o 50 000,- Kč, jelikož
náklady na celou akci se navýšili. V jarních měsících příštího roku dojde na realizaci průzkumného
vrtu. Pokud se prokáže dostatečná vydatnost pro zásobování pitnou vodou, připraví se potřebná
projektová dokumentace pro posílení vodního zdroje v Kunraticích.
Ještě v tomto roce podáme znovu žádost o dotaci na víceúčelové hřiště v Kunraticích na
Ministerstvo pro místní rozvoj, tato dotace nám byla v tomto roce také zámítnuta.

Zajištění ořezu větví podél obecních komunikací
Žádáme vlastníky pozemků, kterým přesahují větve do obecní komunikace, aby zajistili jejich ořez
nejpozději do 15.11. 2020. 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

SVOZ POPELNIC

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

POPLATEK ZA ODPAD
Ti z vás, kteří nemáte zaplacenou
druhou polovinu poplatku,
neprodleně uhraďte.
Splatnost byla 31.8. 2020!!!
Výsadba ovocného stromořadí
v Kunraticích

Již druhá brigáda dobrovolníků a zájemců o
výsadbu se uskuteční 31.10. 2020.
Sejdeme se v 9:30 hod. na úplném konci Růžové
ulice v Kunraticích. Výsadba stromořadí bude
vlastně taková vstupní brána na plánovanou
Kunratickou turistickou stezku na Kunratický vrch.
V současné době je zamluveno 14 ovocných
stromů, kdo máte zájem stále je ještě šest stromů
volných k prodeji. Vše bude probíhat prakticky
stejně jako tomu bylo při první brigádě výsadby
stromořadí. Každý zaplatí za stromek 300,- Kč, po výsadbě obdrží certifikát s fotografií svého stromu.
Ten si samozřejmě v den brigády zasadí.
Obec zajistí potřebné pletivo a kůly k ochraně proti zvěři, to bude připraveno na místě brigády.
Každý z Vás si s sebou vezměte nařadí na výsadbu, lopatu, rýč, kleště, rukavice apod. Po celou dobu
brigády budou zajištěny teplé nápoje pro příjemnější průběh celé akce.

Už nyní se těšíme na přijemně strávené sobotní dopoledne.

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

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

Žiaková Antonie
Houštecká Hana
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Ohlédnutí za ženským turnajem ve stolním tenise
V neděli 27.9. v Pohostinství u Pavla bojovalo šest našich žen na
turnaji ve stolním tenise. První místo, tak jako v loňském roce,
obhájila Lenka Satranská. Druhá skončila Žaneta Moudrá a na
třetím místě se umístila Jiřina Moudrá. Všichni ostatní se
nemusely za své výkony stydět. Rozdíl mezi druhým až čtvrtým
místem byl velice vyrovnaný. Milým překvapením byl výkon
nejmladší účastnice Žanety Moudré. Příjemně sportovně
strávený večer si všichni pěkně užili. Už nyní se těšíme na příští
turnaj a budeme rádi pokud se naše řady ještě rozšíří.
Jiří Vondrka

Otázka č. 9 do celoroční soutěže pro naše děti
Kolikrát denně jezdí ve všední den autobus hromadné dopravy z Kunratic do České
Kamenice?

Myslivecké sdružení znovu žádá naše spoluobčany , aby 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.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc říjen
ordinační hodiny od 8:00 – 12: 00 hod.
10. – 11.10.2020

MDDr. Kadlecová
Daniela

Teplická 1850/60A
Děčín

412531330

17. – 18.10.2020

MUDr. Bolfíková
Renata

Varšavská 1863/7
Děčín VI

412535930

24. – 25.10.2020

MUDr. Charvát
Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412507588

28. 10. 2020

MUDr. Bolfíková
Renata

Varšavská 1863/7
Děčín VI

412535930

31.10. – 1.11.2020

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110 Děčín I

412151056

V neděli 6. 9. 2020 ve 14 hodin se na návsi ve Studeném/ Kunratice u České
Kamenice konala velká sláva.
Spolek Pod Studencem v úzké spolupráci s Obecním úřadem Kunratice u České Kamenice, za dotační
pomoci Nadace OF, města Česká Kamenice, obce Kunratice a SPS, si dovolil pozvat místní obyvatele
společně s rodáky na slavnostní setkání u Školního a Stelzigova kříže, obnovených památek lidové
zbožnosti.
Oba se zaleskly v nové kráse, kterou jim svým umem vtiskl
restaurátor pan Jan Pokorný z Děčína. Setkání se zúčastnilo
téměř 60 obyvatel, z nichž bylo okolo dvaceti rodáků.
Účastníky přivítala předsedkyně spolku, promluvil k nim
starosta obce Kunratice pan Pavel Kryštůfek a nakonec je
oslovil čtyřiadevadesátiletý pan Oswald Kittel, současný
představitel lidí, kteří se v místech pod Studencem narodili
a cítí zde stále kořeny svého původního domova, ač již dávno
žijí jinde.
Pro vaši informaci – pan Oswald Kittel je přímým
pokračovatelem sklářského rodu Kittelů, kteří založili ves
Kytlici. Rodokmen této slavné rodiny zpracovaný panem
Kittelem sahá až k roku 1534. Několik jeho přímých předků
v ženské linii pocházelo ze Studeného, například z domů čp.
11, 42 a 45. V domě čp. 11 žila jeho pra-pra-babička MariaAnna Austenová. Jde o rodinu fundátorů Mariánské lipnické
kaple v Hluboké rokli a také zřizovatelů pomníčku v polích
nad Studeným při cestě do Chřibské. Byl příbuzensky spojen
s rodinou Beitlich, která žila v domě čp. 74 na katastru Lísky, přes silnici naproti hostinci „U Sýkorčího
roští“ v Lipnici. Dům později vyhořel a místu se dodnes říká „Na spáleništi“.
Následovalo milé společné posezení
s pohoštěním, které z poloviny uhradil
Obecní úřad Kunratice a z poloviny
Spolek Pod Studencem. Část financí
pomohl ušetřit laskavý dar majitele
Pekárny Martin, kde občerstvení
připravovali.
Počasí
slavnosti
neobyčejně přálo a celá akce se velice
podařila. Vlastně se konala v minutě
dvanácté, než nás opět začala
omezovat koronavirová opatření,
která nám berou možnost volného
setkávání více lidí. Děkujeme všem
přítomným za vytvořenou milou
atmosféru,
kterou
dokreslilo
překrásné počasí.
Při této příležitosti si ještě dovoluji jménem všech členů spolku poděkovat panu Jaroslavu Frimlovi za
neuvěřitelně úspěšnou činnost v Informačním centru, kterou se šarmem a krásným finančním
ziskem po celou letní sezónu ochotně provozoval. O kvalitě jeho služeb mluvilo mnoho návštěvníků
naší vesnice a obdiv jsme sklidili i od ředitele o.p.s. České Švýcarsko, pana Jana Šmída. Děkujeme za
vzorně odvedenou a profesionální práci, Jaroslave.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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