ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Leden 2016 - ročník XXI. - číslo 1

POPLATKY PRO ROK 2016 zůstávají stejné
Za likvidaci odpadu: 500,- Kč/ osobu / rok / rekr. objekt
Za psa: 80,- (důchodci 50,- Kč) a za každého dalšího psa 100,- Kč
Vodné: 23,- Kč/m3 a stočné 34,- Kč/m3

POVALENÝ KŘÍŽEK
Štědrý den 2015 se stal dnem, kdy mohl spolek Občanské sdružení pod Studencem uhradit
I. etapu opravy násilně zničeného kříže v Kunraticích u České Kamenice částkou 25 tisíc korun.
Považujeme to za krásný vánoční dárek, který nám umožnila dotace obhájená v programu Nadace
OF „Opomíjené památky“. Pro ty, které zajímá, co již bylo během restaurátorských prací
provedeno, uvádíme: rozebrání, vyčištění kovových částí, sváření a doplnění zcela zkorodovaného
svitku INRI, nové spojovací prvky, pasivace povrchu, tmelení defektů a oprava zadní vzpěry. Další
práce budou pokračovat během jarních měsíců nového roku 2016. Během badatelské činnosti jsme
zjistili, že se patrně jedná o „Školní kříž“, který stával u mostku v místech, kde byla původní první
škola v obci.

Se starostou na kávu aneb přijďte si popovídat
------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na setkání a posezení u kávy,
kde bychom si mohli popovídat o problémech, námětech a
vůbec všem, co je pro Vás důležité
Setkání se bude konat dne 21.1. 2016 od 16:00 hod. v Pohostinství u Pavla.
Hlavním tématem besedy bude prezentace kvalifikovaných úředníků krajského úřadu, kteří Vám
poskytnou podrobné informace o možnosti získání tzv. kotlíkové dotace a budou připraveni,
zodpovědět veškeré Vaše dotazy na výměnu zastaralých kotlů a zateplení rodinných domů.
Bližší informace najdete na třetí straně tohoto zpravodaje.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve čtvrtek 17.12. 2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
•
•
•
•
•
•

poskytnutí příspěvku místním včelařům na jejich činnost v hodnotě 600 Kč.
rozpočtové opatření č. 4, které navyšuje upravený rozpočet o 148 000 Kč.
vyrovnaný rozpočet na rok 2016 ve výši 3 813 200 Kč.
vzalo na vědomí vyhodnocení výsledků veřejného projednání upraveného a posouzeného
návrhu Územního plánu Kunratice.
rozhodlo o vydání Územního plánu Kunratice
zvolilo inventarizační komisi ve složení, předseda O. Lacinová, členové M. Hlavnička a J.
Moudrá.

Výběr záloh za vodné provede p. Andrea Nechybová ve dnech 6.2. a 7.2. 2016.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 7.1.2016 od 15:00 hod. proběhne
Tříkrálová sbírka v Kunraticích.
Předem děkujeme za všechny vaše dary.
Koledníky doprovodí člen zastupitelstva obce.

Dům kultury Česká Kamenice
zve všechny děti i rodiče na tradiční maškarní rej, který se bude konat v sobotu
16. ledna od 15 hodin v Domě kultury. Tentokrát jsme přichystali téma "Na
vlnách magie aneb kouzla a čáry". Čeká na vás spousta hudby, tance a soutěží se
sladkými odměnami. Přijde mezi nás i kouzelník Waldini. Vstupné předškoláci
20 Kč, školáci 30 Kč, dospělí 40 Kč v kostýmu zdarma.

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

Ilona, Zdeněk, Milena
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

DOTACE NA VÝMĚNU ZASTARALÝCH KOTLŮ A ZATEPLENÍ
RODINNÝCH DOMŮ

Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR můžete už od
letošního roku získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší
domácnosti.
Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.
Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho
instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty
i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické
náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy. Kotlíkové dotace budou pro občany
administrovat krajské úřady.
Jak požádat o dotaci?
V první řadě se informujte na vašem krajském úřadě, kdy vyhlásí výzvy pro občany. Informace najdete
buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky
na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk.
Pokud konkrétní informace ke kotlíkovým dotacím ještě váš kraj nezveřejnil, můžete si přečíst
základní pravidla, které pro kraje stanovilo MŽP, a které určitě budete muset pro získání kotlíkové
dotace splnit. Kraje však mohou základní pravidla pro občany ještě upravit popř. rozšířit.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc leden
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.

9. – 10.1.2016

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7 Děčín
VI

412 539 298

16. – 17.1.2016

MUDr. Křemenová
Alena

Sokolská 129 Děčín IX

412 544 539

23. – 24. 1.2016

MUDr. Milič Lukáš

Fügnerova 600/12,
Děčín I

412 511 482

30. 1. – 31.1.2016

MUDr. Pojtingerová
Hana

Bezručova 569 Děčín
IV

412 586 361

Pojďme si společně připomínat něco z historie našich obcí
- začněme u mlýna v Kunraticích.
To proto, abychom si v následujícím čísle mohli připomenout historii místního školství…
V Kunraticích dokládají existenci mlýna nejstarší zmínky již k roku 1474, kdy se jmenuje tamní
mlynář Hencke Molner a k roku 1478, kdy je uváděn mlynář Mertin Hennig. Polohu mlýna sice
neznáme, vcelku však není důvodu pochybovat o tom, že stál na místě pozdějšího obilního mlýna
označeného čp. 7.
V nejstarším urbáři je zapsán mlynář Simon Kreichwig (Kreibich?), který má mlýn o jednom
kole a zahradnický statek. Vrchnosti odváděl 2 šefly a jednu čtvrtku ovsa, protože však byl provoz
mlýna v době třicetileté války omezen, snížila se mu dávka ovsa pro vrchnost na jeden šefl.
Poznamenává se však, že jestliže začne znovu mlít, má odvádět tolik, co dříve.
Po třicetileté válce byl mlýn patrně ve velmi špatném stavu a k uskutečnění nové stavby došlo teprve v roce
1698. K roku 1713 se eviduje jako obilní mlýn o jednom kole na nestálé vodě Georga Eschlera, a to při statku, který
patřil roku 1654 Eliáši Eschlerovi. Roku 1727 se na usedlosti uvádí Hans Eschler. Do sepsání nového urbáře (1726)
platil kunratický mlynář vrchnosti 26 zlatých mlýnských úroků a neodváděl žádné naturální dávky. V novém
rozvrhu mu byl úrok zvýšen na 27 zlatých, a tak jako studenecký mlynář, musel odevzdávat věrtel pšenice, dva
věrtele žita a 1 strych 2 věrtele z měřičného (výmelného). Po Eschlerech se na kunratický mlýn dostali členové
mlynářského rodu Büchseů, tak jako ve Studeném, pouze o několik desetiletí dříve.
Také k roku 1757 je mlýn zaznamenán o jednom kole a na nestálé vodě. Od sedmdesátých let
18. století ho vlastnil Anton Büchse (naroz. asi 1736), který se však kolem roku 1772 věnoval obchodu
sklem a teprve v osmdesátých letech opět provozoval mlýn. Mlýnský náhon byl veden přes jeho
zahradu a sousední stavení čp. 9, později součást mlýnského areálu (původně šlo o výměnek
k usedlosti čp. 8 Christiana Büchseho). Nejpozději v roce 1801 převzal mlýn Franz Anton Büchse
(naroz. asi 1770), kolem roku 1843 byl majetkem Franze Büchseho.
Od konce 19. století a ve
20. století se ve vlastnictví mlýna vystřídali čtyři majitelé. Po mlynáři Ignazi Reinholdu Berntovi
(doložen například roku 1903) následoval Franz Karsch (doložen 1909 a 1914), který však není
uváděn jako mlynář. Proto můžeme usuzovat, že byl provoz mlýna pronajat. Po první světové válce
vlastnil a provozoval kunratický mlýn Rudolf Wonka. Patrně až on zařídil při mlýně také pekárnu
(doložena k roku 1927). Podle „Seznamu a mapy vodních děl Republiky československé“ byl Rudolf
Wonka roku 1930 majitelem mlýna o jednom kole a na svrchní vodu, nacházejícího se v Kunraticích
na „Bílém potoce“. K roku 1934 se na mlýně jmenuje již jeho poslední majitel, jímž byl Willibald
Klimt (doložen roku 1942 spolu s pekařstvím při mlýnu).
Po roce 1945 byl objekt v majetku MNV a sloužil bytovým účelům, v letech 1960–1976
využívali bývalé stáje mlýna zemědělci (JZD a Státní statek) k chovu několika koní a kusů skotu.
V roce 1976 začal MNV rozsáhlé mlýnské stavení opravovat a adaptovat na víceúčelový objekt
s obecní knihovnou, která byla otevřena roku 1978. Z poloviny mlýna tak vznikla nová budova čp.
108, která se stala po osamostatnění Kunratic v roce 1992 sídlem obecního úřadu. Dochoval se vjezd
do mlýna, který byl upraven a někdejší mlýnský náhon byl zasypán a osázen květinami.
z publikace „Krajina pod Studencem v proměnách doby“, vydáno v roce 2010
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