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Leden 2021 - ročník XXVI. - číslo 1

Záměry obce v roce 2021

Rok 2020 byl v mnoha případech úplně jiný, než roky předchozí a to pro všechny z nás. Z pohledu
obce se v důsledků snížení příjmů mnohé připravované akce pozastavily. Dotační tituly se v tu dobu
odsunuly na neurčito. Jarní nejistota ze snížení finančních prostředků se s přibývajícím časem
naštěstí začala pomalu vytrácet. Pomohl i kompenzační bonus od státu ve výši 317 500,- Kč a dotační
tituly, které nám byly pozastaveny, bylo možné znovu využít.

Již schválený podpořený projekt:
•

Průzkumný vrt pro hromadné zásobování pitnou vodou v Kunraticích. Celkové náklady na
akci jsou 477 480,- Kč. Výše dotace je 286 480,- Kč. Realizace je v plánu v první polovině
tohoto roku.

Žádosti o dotace jsme podali :
•
•

na víceúčelové hřiště s multifunkčním povrchem na stávající ploše nohejbalového hřiště v
Kunraticích
na opravy místních komunikací, naproti hasičské zbrojnici a směrem k vodárně u horní
autobusové zastávky v Kunraticích

Další záměry, které se budou realizovat pouze z rozpočtu obce:

Na dětském hřišti v Kunraticích dostane nový kabát dřevěný altán s posezením, který je nedílnou
součástí při konání kulturních a sportovních akcí. Zvětší se vnitřní prostor, který funguje jako stánek s
občerstvením. Celý objekt se lépe zabezpečí proti vandalům a venkovní zpevněná plocha se celá
zastřeší.
Zastupitelstvo obce se také domluvilo na podobě turistické trasy na Kunratický vrch a další okruhy s
tím spojené. Nyní se začne trasa připravovat ,tzn. odpočívadla, lavičky, informační tabule, propojení
s ostatními turistickými trasami apod. Tento rok v květnu, pokud to situace dovolí, bychom trasu
představili široké veřejnosti. Přesný termín se včas dozvíte.
V souvislosti s tím se vybuduje odstavná plocha pro parkování osobních automobilů. Ta bude na
místě kam se přistavuje kontejner na velkoobjemový odpad.
I nadále trvá možnost pronajmutí prostor pro účely sezónního občerstvení na bývalém obecním
úřadě. Počítám s tím, že se v dnešní složité době moc zájemců hlásit nebude. Obec je připravena
případnému zájemci vyjít ve všem vstříc. Pokud se ovšem nenajde zájemce, jsme připraveni provoz
zajistit sami. Ale i v tomto případě budeme rádi, pokud se kdokoliv z Vás ozve jako případný zájemce
o tuto práci. Pro začátek, bychom mohli začít třeba s víkendovým provozem. Neváhejte a zastavte se
na obecním úřadě a společně probereme všechny podrobnosti.
Je hotový projekt na opravu vodního díla ve Studeném. Celkové náklady na opravu činní 1 834 000,Kč. O realizace projektu rozhodne v brzké době zastupitelstvo obce, záležet bude především na
dotačních příležitostech a podmínkách.
Ve spolupráci se Spolkem Pod Studencem budeme usilovat o získání finančních prostředků na
opravy drobných sakrálních památek, jak tomu bylo v minulých letech.
Pavel Kryštůfek

POPLATKY PRO ROK 2021

Poplatek za odpad zůstává ve výši 500,-Kč/osobu/rok. Ten, kdo nezaplatí alespoň první
polovinu poplatku do konce ledna, nedostane známku na popelnici a tudíž mu nebude
odvážen odpad. Druhá polovina poplatku je splatná do konce srpna.
Za likvidaci odpadu : 500,- Kč/rok/ rekreační objekt
Za psa: 80,- (důchodci 50,- Kč) a za každého dalšího psa 100,- Kč
Vodné: 25,- Kč/m3 a stočné 34,- Kč/m3

Tříkrálová sbírka v Kunraticích letos proběhne netradičně
Svými dary můžete přispět do zapečetěné kasičky na obecním úřadě v Kunraticích, kde je přijmou
buď paní Jiřina Moudrá nebo starosta obce Pavel Kryštůfek.
Své dary můžete přinést na úřad
v následujících dnech a časech:
• Středa 6. 1. 2021 od 11:00 do 16:00
hod.
• Pondělí 11. 1. 2021 od 8:00 do 13:00
hod.
• Středa 13. 1. 2021 od 11:00 do 16:00
hod.
• Pondělí 18. 1. 2021 od 8:00 do 13:00
hod.
• Středa 20. 1. 2021 od 11:00 do 16:00
hod.
Tradiční Tříkrálové cukříky a kartičky s kalendářem 2021 máme připraveny. A protože vás letos
koledníci nemohou navštívit osobně, můžete si z úřadu odnést kousek požehnané křídy a tentokrát
si sami označit své domy nápisem +K +M +B 2021, tradiční prosbou o požehnání vašich domovů
v nadcházejícím roce. Pro dárce máme připraven také drobný sáček s kadidlem, vonnou
pryskyřičnou směsí, používanou při bohoslužbách. Tříkrálovou atmosféru si tak můžete doma
navodit vůní doutnajícího kadidla!
Do Tříkrálové sbírky se můžete samozřejmě zapojit také přispěním do online kasičky na adrese sbírky
https://www.trikralovasbirka.cz/, letos až do 30. dubna.
Libovolnou částkou můžete pomáhat přímo v našem regionu, když do formuláře zadáte „Česká
Kamenice“ nebo PSČ „40721“ – Česká Kamenice OCH.
Všem dárcům srdečně děkujeme!

*********************************
V měsíci lednu oslaví své jmeniny:

Ilona, Zdeněk, Milena
Životní jubileum oslaví:

Poláková Marie
Rališová Ilona
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE

zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16.12. schválilo:
•
•
•
•
•

rozpočtové opatření č. 5, kterým se schválený rozpočet navyšuje o 170 818,- Kč.
přebytkový rozpočet pro rok 2021 na straně příjmů ve výši 4 753 800,- Kč, na straně výdajů
ve výši 4 647 804,-Kč a financování ve výši 105 996,-Kč. Přebytek rozpočtu je určen ke
splácení jistiny úvěru z předchozích let.
inventarizační komisi ve složení předseda O. Lacinová, členové J. Moudrá a L. Satranská.
zprávu o uplatňování Územního plánu Kunratice v uplynulém období 2016 – 2020.
prodloužení nájemních smluv do 31.12. 2022 na obecní pozemky část p.p.č. 349/12 o
výměře 352 m2 v k.ú. Kunratice u České Kamenice za 1,-Kč/m 2 a na p.p.č. 1246/2 o výměře
409 m2 v k.ú. Studený u Kunratic bezplatně.

Druhé Kunratické stromořadí vysázené koncem roku 2020
Tentokrát
trochu
neobvykle
probíhala
výsadba
ovocných
stromů v obci. Vzhledem k
vládním nařízením nebylo možné
výsadbu pojmout jako hromadnou
akci. Každý, kdo měl o stromek
zájem, si svůj strom zasadil sám.
Výsadba postupně probíhala v
měsících říjnu a listopadu. Nové
stromořadí bude vstupem z
Růžové ulice v Kunraticích, na
plánovanou turistickou trasu na
Kunratický vrch a další turistické
okruhy s tím spojené. Cestu
lemuje celkem 17 vysokokmených
ovocných stromů (jabloně a
třešně).
Cesta byla dávno v minulosti plně funkční, spojovala Kunratice s Lískou a Horní Kamenicí. Kolem
cesty byla stromořadí či aleje na mnoha místech samozřejmostí. O výsadbu projevilo zájem mnoho z
Vás, toho si velice vážím. Svojí prací společně navracíme krajině to, co do ní patří. Tak nezbývá než si
přát, abychom i v budoucích letech v této činnosti společně pokračovali.

9. – 10.1.2021

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc leden
ordinační hodiny od 8:00 – 12:00 hod.
MDDr. Dubnová
J.Š.Baara 692/26
Daniela
Děčín V

412 531 330

16. – 17.1.2021

MUDr. Plyuschakov
Oleksandr

Teplická 1850/60A
Děčín

732 329 007

23. – 24.1.2021

MUDr. Milič Lukáš

Myslbekova 404/23
Děčín I

412 511 482

30. – 31.1.2021

MUDr. Hladík Pavel

Anenská 385/2
Děčín 1

412 539 298

Vážení spolu obyvatelé, dovoluji si v prvních dnech roku 2021 popřát vám všem vše dobré a hlavně pevné
zdraví.
Musím se zcela upřímně přiznat, že jsem si nikdy nedokázala představit vlnu solidarity a mimořádné podpory,
která Spolku Pod Studencem umožnila vydat rozsáhlou českoněmeckou regionální historickou publikaci o
dvou malých vesnicích na Českokamenicku, tedy Studeném a Lipnici. Obě vsi byly pochopitelně příbuzensky
svázány s mnohými okolními vesnicemi a městy,
a tak se z knihy čtenář dozví i mnohé z historie města Chřibská, z Jetřichovic, Všemil, Vysoké Lípy, města
České Kamenice a Lísky.
Kolik lidí bylo ochotno darovat spolku finanční prostředky, aby mohla kniha vyjít! Byli mezi vámi také rodáci,
kterých je již jen malá hrstička opravdu hodně stařičkých lidí. Jako by se pomalu uzavírala doba těch, kteří
ještě pamatují, mohou nám vyprávět a sdělit jaké to zde bývalo dřív. Pokud bychom knihu nevydali, hodně z
této historie by navždy zcela nenávratně zapadlo v zapomnění. Již by si na mnohé nikdo neupamatoval.
Mnohdy se dozvídáme informace od roku 1620, 1630, 1714 a dále až do současnosti.
O to víc si vážíme podpory jednotlivců, ale i města Česká Kamenice, naší mateřské obce Kunratice, obce
Jetřichovice a finančních prostředků z 32. OGK Ústecké komunitní nadace na grafické zpracování podkladu
knihy, a finančního daru EUROREGIONU ELBE/LABE, Drážďany na podporu tisku publikace.
Potřebné informace o knize: podle objednávky má být tiskárnou PB tisk a. s., Příbram vytištěna ve čtvrtek 21.
ledna 2021. Následně by měly být knihy dovezeny na Obecní úřad Kunratice u České Kamenice, kde budou
uloženy.
Obrovský přesah fotodokumentace, která zachycuje historické pohlednice, fotografie původních domů,
dokonce i mnohých bývalých obyvatel v kontrastu se srovnávací fotografií a starých map nebylo možné pro
rozsah tištěné knihy vůbec použít. I tak má kniha 548 stran. Z tohoto důvodu jsme se s grafikem rozhodli zřídit
v obsahu uvedený odkaz na úložiště, na kterém budou nepoužité fotografie uloženy, tak aby nezanikly v
propadlišti dějin. Cena za 1 výtisk publikace bude 590,-- Kč.
Pandemie nás všechny tvrdě zasáhla a změnila mnohé v našich životech, ale také v našich představách o
dalších aktivitách. Jak bude probíhat další distribuce a prodej knihy, musíme ještě osobně dojednat se
starostou obce panem Pavlem Kryštůfkem. Budeme vás následně průběžně informovat na FB profilu spolku.
Vážíme si vaší neobyčejné podpory, finanční pomoci a zájmu o publikaci. Bez vás bychom nedokázali nic.
S vřelým díkem a s přáním pevného zdraví za členy Spolku Pod Studencem
Jitka Tůmová
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