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Nové turistické místo na Kunratickém vrchu přibude
Místo, které jako jediné v lokalitě nabízí krásný výhled na Jetřichovické stěny a stolové hory Děčínský
Sněžník, Zschirnstein, Zirkelstein, ale i na „Růžák a Studenec“, turisticky přístupné není. Po úpravě
náletu bude z vrchu prakticky výhled 360°.
Společná představa města České Kamenice a obce Kunratice je toto místo zařadit do turistického
okruhu žluté značky, částečně po již vyznačené pěšině a nově vytvořenou stezkou. Snaha obce bude
také místo zviditelnit ze strany „ Líseckého hřbitova“, aby turisté měli možnost na vrchol vystoupat i z
této strany a to nejen po žluté trase od České Kamenice. Na vrcholu potom vybudovat turistický altán s
informační tabulí a navázat tak na naše předky, kteří zde měli i malou občerstvovnu.
Jelikož větší část včetně vrcholu leží na pozemku Lesů České republiky, obrátili jsme se o pomoc tam.
Ze strany lesů byl záměr vyhodnocen pozitivně a zařazen do jejich investičního záměru na jaro 2017.
Turisté se již v letní sezóně 2017 mohou těšit na další atraktivní místo v okolí naší obce.

Připravujeme nové smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
Na základě novely zákona jsme připravili nové smlouvy podle platných předpisů. Z pohledu
odběratele se nic nemění. V dohledné době vše připravíme, aby všichni spoluobčané dostali novou
smlouvu k podpisu. Nová smlouva je vypracována tak, aby obec z pozice vlastníka vodovodu, měla
možnost efektivněji vymáhat dluhy od lidí, kteří vodu neplatí a v krajním případě měla možnost
neplatičům vodu zavřít úplně.
PŘIPOMÍNÁME
Výběr záloh za vodné provede p. Andrea Nechybová ve dnech 6.2. a 7.2. 2016.

Obnova další památky v Kunraticích
Jedná se o kříž na cestě z Kunratic do Lipnice
(spojovací cesta od dnešního penzionu Laguna, za domy směrem do
velké zatáčky, kde je mohutná lípa.).
V roce 1766 spadl z koně studenecký rychtář Zeckert Christian,
který po pádu zemřel. V místě, kde k tragédii došlo, stále stojí, dnes
již značně zdevastovaný křiž, který zde připomíná tuto tragickou
událost. Občanské sdružení pod Studencem již komunikovalo s Mgr.
Romanou Sedláčkovou - REGIOcentrum, o.p.s. Rumburk, která
připravuje soupis památek, které by bylo třeba opravovat. Jedná se o
dotační program Min.zemědělství ČR.

Povalený křížek
Restaurátorem, který obnovuje litinovou část původní drobné památky – „Školního kříže v
Kunraticích“ bylo navrženo přistoupit také k obnovení původního osvětlení, které historicky bylo
součástí kříže. Občanské sdružení pod Studencem oslovilo uměleckého kováře, se kterým již
spolupracovalo a požádalo jej o předložení rozpočtu na případnou práci. Stanovená částka je
18 000 Kč. Spolek již získal finanční prostředky od dvou dárců lépe řečeno dárkyň - paní R.
Hergetové a M. Nádvorníkové - spolku darovaly 3 000 Kč. Touto cestou bychom vás rádi
požádali o jakýkoliv finanční obnos na obnovu původního osvětlení. Příspěvky můžete posílat na
č.ú. 2900259180, kód banky: 2010 (do poznámky uveďte jméno) nebo v hotovosti do pokladny
obce. Věřím, že se akce s vaší pomocí povede.

Pozor změna jízdního řádu platná od 28.2. 2016
( změna se týká pouze jednoho odpoledního spoje)
Směr Česká Kamenice - Studený
Č. Kamenice
Kunratice
15:39

15:46

Směr Studený – Česká Kamenice
Studený
Lipnice
15:55

15:58

Lipnice

Studený

15:51

15:54

Kunratice

Č. Kamenice

16:03

16:11

********************************
V měsíci únoru oslaví své jmeniny:

Jarmila, Veronika, Jiřina, Oldřich,
Lenka, Petr, Matěj
Životní jubileum oslaví:

Vörös Emerich
Hlavničková Eva
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Povinnost pravidelných kontrol technického stavu a provozu (1× za dva roky) nabývá platnosti od 1. 1.
2017 a vztahuje se na všechny provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění. Poplatky za znečišťování ovzduší se na domácí kotle nevztahují,
platí to pro zdroje o výkonu vyšším než 300 kW. Nejpozději do 10 let od vstupu zákona v účinnost
(září 2022) by neměly být v domácnostech kotle, které nesplňují 3. emisní třídu.
Přehled termínů a změn v provozu kotlů na tuhá paliva
Září 2012 – Začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší Leden 2014 – Končí prodej kotlů na tuhá
paliva splňujících podmínky 1. a 2. emisní třídy (dnes je 5 emisních tříd). Od ledna se smí prodávat jen
kotle emisní třídy 3. a vyšší. Jakou má kotel emisní třídu, byste měli zjistit na jeho štítku či v technické
dokumentaci. Prosinec 2016 – Všechny kotle musí projít autorizovanou revizí. Leden 2017 – Počínaje
tímto datem jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o revizi kotle na tuhá
paliva. V revizi bude uvedena i emisní třída kotle. Kdo revizi nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc
korun. Odhadovaná cena za revizi je asi 1500 korun. Revize bude povinná jednou za dva roky. Leden
2018 – Ukončení prodeje (nikoliv provozování) kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy. Budou se smět
prodávat již jen kotle s emisní třídou 4 a výše (s účinností alespoň 82%). V kotlech 3. emisní třídy je
povoleno topit i po roce 2022 !! Září 2022 – Začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. třídy. Bude se
moci topit jen v kotlích 3. emisní třídy a vyšší (účinnost kotle musí být alespoň 73%). Kdo bude po 1.
9. 2022 topit v nevyhovujícím kotli, může dostat pokutu až 50 tisíc korun. Pokud účinnost kotle
neprokáže revizí, pokuta je až 20 tisíc korun. Stejně tak bude hrozit pokuta 50 tisíc korun za topení
nevyhovujícími palivy (odpadky, kaly atd.).
V případě podezření na porušování povinností při provozu malého spalovacího zdroje může orgán
ochrany ovzduší obecního úřadu provést měření tmavosti kouře, může přitom využívat i svědectví
spoluobčanů. K prokázání porušení povinnosti mohou sloužit fotografie či video dokumentace, orgán
ochrany ovzduší si taktéž může vyžádat účtenku za nákup paliva či záznam o provedení
pravidelného čištění spalinových cest na základě nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Od roku 2016 také doklad o
provedení pravidelné kontroly technického stavu (1× za dva roky), měření emisí na kotli se při běžné
kontrole provádět nebude.
zdroj internet
___________________________________________________________________________________________________

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc únor
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.
6. – 7. 2.2016
13. – 14.2.2016
20. – 21.2.2016
27. 2. – 28.2.2016

MUDr. Křemen
Adolf
MUDr. Miličová
Jiřina
MUDr. Charvát
Pavel
MUDr.
Plyuschakov
Oleksandr

Teplická 270
Jílové

412 550 343

Anenská 385/2,
Děčín I

412 510 154

J.Š.Baara 692/26,
Děčín V

412 507 588

Myslbekova 404/23,
Děčín I

412 519 622

ŠKOLA A UČITELÉ V KUNRATICÍCH
Počátky výuky a život ve staré škole
První zmínka o školní výuce v Kunraticích pochází z roku 1669, kdy domkář Lorenz Hickisch „učil děti“. Víc
o něm nevíme, snad pouze to, že měl devatenáctiletou dceru Dorotheu, která byla vyplacena z poddanství.
Vlastní školní budovu (Schulhaus) čp. 58 měla obec již v roce 1771. Někdy po roce 1778 nastoupil do školy učitel
Ferdinand Bendel, který bydlel s manželkou Dorotheou a s dětmi v budově školy. Ve školním výkazu z let 1809–1813 je
hodnocen jako pilný, dobrý učitel a docházka do jeho školy jako stoprocentní, což nacházíme v nejbližším okolí pouze ve
Filipově. V uvedených letech navštěvovalo kunratickou školu průměrně 69 žáků, z nichž více než polovinu představovaly
dívky. Kolem roku 1800 došlo pravděpodobně k nějakým stavebním úpravám školy, nejspíš k jejímu rozšíření, a to za
pomoci vrchnosti. Asi v roce 1815 zde učitel Bendel ukončil své působení a o školním dění v následujících přibližně osmi
letech nemáme zatím žádné zprávy.
Vyučování v Kunraticích se zmiňuje opět od roku 1823, a to pod řízením nového učitele Antona Kammela.
Školních dětí se tehdy uvádí osmašedesát. Kammel zde učiteloval do léta 1834. Poté nebylo místo učitele v Kunraticích
nějakou dobu obsazeno. Zdá se, že stav budovy a její kapacita byly již nevyhovující, neboť roku 1838 se jednalo o nutnosti
vystavět ve vsi novou, větší školní budovu, neboť vyučování navštěvuje až sto dětí. Obec tehdy žádala vrchnost
o poskytnutí stavebního materiálu, na stavbu nové budovy ale nedošlo.
Dalším známým učitelem v Kunraticích byl Josef Klepsch, podle jehož výkazu školních dětí z roku 1843
nedocházelo do školy pouze osm dětí. Josef Klepsch (* 1809) je doložen jako učitel v Kunraticích ještě roku 1862, kdy
potvrzoval knížecí správě dar dříví z Kinského lesů na topení ve škole. S manželkou Terezií a osmi dětmi bydlel pan učitel
v objektu školy.
Rozšíření školy o druhý dům a novostavba funkční školní budovy
Otázka nedostačujícího prostoru pro výuku se nakonec vyřešila tak, že obec odkoupila dům čp. 56, bývalý
statek, v němž zřídila druhou školu. Od doby před první
světovou válkou byla kunratická škola s výjimkou několika
let kolem roku 1927 trvale dvoutřídní až do roku 1945.
K roku 1909 měla škola 79 žáků a roku 1914 83 žáků.
Vrchním učitelem byl tehdy Josef Korintha a industriální
učitelkou Marie Korinthová, učiteli Wilhelm Hegenbarth
(1909) a po něm Rudolf Böhm (1914).
Na jaře roku 1925 se stále vyučovalo ve staré školní
budově čp. 58, kam docházelo deset až dvanáct dětí
nižších ročníků, a ve stavení čp. 56, kde se učily starší děti.
Dům staré školy čp. 58 poté odprodala obec obchodníku
Gustavu Hachemu, jehož žena Ida v něm záhy otevřela
obchod s koloniálním zbožím (doložen 1927). Obchod zde zůstal do června 1949 a poté bylo stavení staré školy využíváno
pro sklad umělých hnojiv JZD. Druhý školní dům čp. 56 si obec ponechala ve vlastnictví a pronajímala ho k bydlení,
hlavně řemeslníků. V roce 1947 byl zbourán a na jeho místě bylo zřízeno školní hřiště.
Dne 1. září 1925 byla zahájena výuka v nové moderní školní budově čp. 100, vystavěné uprostřed obce na místě dvou
starých dřevěných domů. Do nové školy
nastoupil jako řídící učitel Friedrich Fliegel,
který tu působil ještě v době druhé světové
války. Industriální učitelkou byla stále Marie
Korinthová.
U školy stával hostinec čp. 59, který
vlastnili Kreibichové, a jemuž se říkalo „Zum
Felsenkeller“. Nacházelo se zde také řeznictví.
Stavení bylo sneseno v letech 1956–1957.
Text z publikace: „Krajina pod Studencem
v proměnách doby“, H. Slavíčková, J. Tůmová,
vydalo OspS 2010

-Fotografie je z archivu obce Kunratice
-Stará pohlednice je z archivu J. Rosola

Informace o škole v Kunraticích v letech 1945–1975 si povíme příště.
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