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Veselé velikonoce a bohatou pomlázku,
přeje zastupitelstvo obce Kunratice.

Podali jsme žádost o dotaci na opravu hřiště
Předmětem zmíněné dotace je hlavně zabezpečení celého prostoru, tzn. kompletní oprava celého
oplocení. Po celém obvodu se zabudují podhrabové desky, proti vniknutí zvěře. Co se týká
samotného zázemí hřiště, jedná se o instalaci nových laviček, opravu stávajícího přístřešku,
umístění odpadkového koše a nová vchodová branka, aby se celý prostor mohl uzamknout. Na
antukovém hřišti se zabudují nové sloupky se šponováním, koupí se také nová tenisová a
volejbalová síť.
Pokud se podaří dotaci získat, oprava se může uskutečnit už v tomto roce, poté můžeme přemýšlet
nad opravou samotné plochy hřiště tak, aby se zde mohli konat třeba fotbalové turnaje apod.

Práce na budově budoucího obecního úřadu se konečně pohnou
Po dlouhotrvajícím vyřizování veškerého povolení k užívání stavby jako veřejná budova, se
mužeme konečně pustit do dalších prací. V dohledné době se vymění okna za nová plastová. Co
se týká vnitřních prostor, jsou hotové veškeré bourací práce, nová elektroinstalace i vodoinstalace
a odpady. Nyní zbývá opravit na čisto vnitřní stěny.
Další etapou prací bude samostatná ČOV k objektu, zbourání terasy a zateplení objektu.

Upozornění pro provozovatele ubytování v obci
Ubytovatel je povinen ohlásit Obecnímu úřadu Kunratice zahájení činnosti spočívající v
poskytování přechodného ubytování osob za úplatu do 15 dnů od zahájení této činnosti.
Poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity vybere a obci odvede ubytovatel,
kterým je fyzická nebo právnická osoba.
Podrobnější informace naleznete na www.obec-kunratice.cz - úřední deska - vyhlášky

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve čtvrtek 3.3.2016 na svém zasedání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
•
•
•
•
•

rozpočtové opatření č. 1, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 117 000 Kč
prodeje st.p.č. 163, p.p.č. 906/1 a 907 v Lipnici v k.ú. Studený u Kunratic za cenu 50 Kč/m2
prodeje p.p.č. 117/17 a 117/6 ve Studeném v k.ú. Studený u Kunratic za cenu 50 Kč/m2
modernizaci webových stránek obce Kunratice od společnosti Galileo za jednorázovou cenu
4 900,- Kč a roční poplatek ve výši 1 250,- Kč bez DPH
dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí spojený se smlouvou o právu postavit stavbu na
cizím pozemku

Na obecním úřadu jsou připravené nové smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních
vod. Žádáme občany, aby si v kanceláři Obecního úřadu Kunratice smlouvu vyzvedli.

POZVÁNKA
Obec Kunratice a Pohostinství u Pavla
zve naše ženy z Kunratic, Lipnice a
Studeného
na odpolední posezení k MDŽ.
Akce se bude konat 11.3. 2016 od
18 hod. v Pohostinství u Pavla.
Domácí dobroty Vámi vyrobené si
klidně vezměte s sebou.

*********************************
V měsíci březnu oslaví své jmeniny:

Miroslav, Tomáš, Gabriela, Františka, Růžena, Elena,
Vlastimil, Josef, Radek, Leona, Marián, Emanuel.
Životní jubileum oslaví:

Vobrubová Miluše
Baláž Matěj
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dne 19.3. se v Pohostinství u Pavla
od 16.00 hodin uskuteční
dětský karneval.
Dobrovolné vstupné.

TANEČNÍ ZÁBAVA V
RETRO OBLEČENÍ
KDE: Pohostinství u Pavla
KDY: 19.3.2016
od 20.00 hod.
VSTUPNÉ: 70 Kč
K poslechu zahraje kapela
KAŠE BAND

Velikonoční dílna,
dne 26.3.2016 se v prostorách truhlárny kutila Vítka,
Kunratice čp. 35, od 14.00 hodin pro malé i velké, holky a
kluky uskuteční velikonoční dílna.
Přijďte se odreagovat po každodenním shonu, popovídat
si a přidat ruku k dílu.
Jak na pomlázku – pletení pomlázek (prosím mašle a
šikovné ruce s sebou).
Zdobení a malování kraslic – prosím vejce a případně vosk
s sebou (zajištěn je omezený počet).
Výroba velikonočních dekorací.

__________________________________________________________________________
Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc březen
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.
5. – 6.3.2016

MUDr. Hladík Pavel Weberova 1537/7 Děčín

12. – 13.3.2016 MUDr. Křemenová
Alena
19. – 20.3.2016 MUDr.
Plyuschakov
Oleksandr
25. – 28.3.2016 MUDr. Vojtěch
Vladimír
2. – 3.4. 2016
MUDr. Jůdová
Jana

VI
Sokolská 129
Děčín IX

412 539 298
412 544 539

Myslbekova 404/23,
Děčín I

412 519 622

28. října 110
Děčín I

412 151 056

Riegrova 773/72, Děčín
II

412 523 410

Škola v Kunraticích po roce 1945
Pětadvacet dětí nových obyvatel Kunratic začal vyučovat v jednotřídce 3. září 1945 řídící učitel
Jindřich Plaček, který dříve působil v Radostíně na Čáslavsku. Protože s příchodem dalších osídlenců
rostl počet dětí, byla škola v období od 27. ledna 1947 do 31. října 1949 a pak v letech 1951–1957 (do
31. 8.) dvoutřídní. Roku 1947 přišel do zdejší školy habartický učitel Josef Šťastný, který
v Kunraticích setrval do 31. srpna 1948. V září a říjnu 1948 zde učil Stanislav Rydlo.
K 1. srpnu 1951 nastoupil na místo po Jindřichu Plačkovi, přeloženému do Březí na Čáslavsku,
učitel Jaroslav Kout, jenž dříve krátce působil na studenecké škole (od podzimu 1950). Necelý rok zde
vyučovala také Danuše Bajerová, která byla k 1. březnu 1952 přeložena do Chrastavy. Děti 5. ročníku
musely pak do konce školního roku docházet do školy v České Kamenici.
Také v následujících letech se ke škodě školy učitelé v Kunraticích často střídali: po Marii
Hájkové, přeložené 28. února 1953 do Chřibské, nastoupila Růžena Taliánová (působila zde do konce
června 1953), kterou vystřídal Jiří Chaloupka (1953–1954). Po něm zde působila Olga Šulcová
z Hejnic na Frýdlantsku (1954–1955) a na její místo přišla Zdeňka Kendíková, která do konce
školního roku denně docházela do Kunratic z České Kamenice; posléze vyučovala v Kamenické Nové
Vísce.
Ve školním roce 1956/1957 zde působila Jana Holubová, rozená Křístková, pocházející
z Moravy. K 1. září 1957 byla škola pro nízký počet žáků zredukována na jednotřídku, v níž vyučoval
ředitel školy Jaroslav Kout. Když se na podzim 1959 vážně zranil a byl dlouhodobě hospitalizován,
musely kunratické děti navštěvovat školu v České Kamenici. V roce 1960 měla škola čtyřiadvacet
žáků v 1. až 5. ročníku, devítiletou střední školu v České
Kamenici navštěvovalo 15 dětí z Kunratic. Ještě dalších patnáct
let se menší školáci mohli učit v Kunraticích. Ke zrušení školy
došlo roku 1975 a od té doby se musí zdejší děti dopravovat do
školy v České Kamenici.
Školní budovu převzal Státní statek Česká Kamenice za
účelem adaptace na mateřskou školu, jak již bylo uvedeno výše.
Když bylo v Kunraticích založeno JZD, sloužily prostory školy
také jako jeho kanceláře, a to do konce padesátých let. V roce
1960 se uskutečnily na školní budově stavební práce (výměna
části okapových žlabů, nová fasáda a nové nátěry oken) a objekt
včetně školního hřiště byl oplocen. Budova kunratické školy
sloužila krátkodobě různým účelům, hlavní uplatnění našla jako
mateřská škola, jak již bylo řečeno. Po roce 1989 byla pronajata
pro zřízení pensionu „Laguna“, v roce 1996 však obec objekt
odprodala.
U staré školy čp. 58 stávala dřevěná zvonička, doložená
již k roku 1785. Po dalších sto šedesáti letech začala její
konstrukce chátrat, aby stavba nakonec byla v šedesátých letech
minulého století stržena. Když se v době první světové války rekvírovaly zvony, místní lidé ukryly jak
zvon ze zvoničky, tak zvon ze hřbitova. Po válce je vrátili na původní místa, ale odvodu kovů
prováděnému v době druhé světové války již neunikly. Tak se od té doby ani v Kunraticích, tak jako ve
většině ostatních vsí, již nezvonilo poledne nebo klekání.
Text z publikace: „Krajina pod Studencem v proměnách doby“, vydalo OspS 2010,
Fotografie je z archivu obce Kunratice
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