ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Květen 2016 - ročník XXI. - číslo 5

ZÍSKALI JSME DOTACE !!!
V březnovém zpravodaji jsem zmiňoval podaní žádosti o dotaci na opravu hřiště v Kunraticích.
Získali jsme částku 228 000,- Kč. Pravděpodobná realizace opravy se uskuteční v letních měsících
tohoto roku.
Také se nám podařilo získat dotaci na zpracování projektové dokumentace prameniště a část
vodovodu „pod mezičkou“ ve výši 50 000,- Kč. Finanční prostředky jsme získali z programu
obnovy venkova Ústeckého kraje.
Jsem rád, že se nám konečně podařilo z dotačního titulu peníze získat. Doufám, že budeme v
podobném trendu pokračovat i do budoucna.

Nový pracovník v obci
V dubnu jsme podali na úřad práce žádost o jednoho pracovníka VPP. Od května již nastoupil a
bude plně dotovaný z úřadu práce, tím náš rozpočet nijak nezatíží.

Panu Stuchlíkovi za všechny děkuji, přeji mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví.
P O P E L N I C E budou od května vyváženy 1 x za 14 dní v Kunraticích a v
Lipnici vždy v úterý v liché týdny (10.5., 24.5. atd ) a ve Studeném každý týden.

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 7. května 2016
8 00 – 8 30 hod

Kunratice - u hasičárny

8 35 – 8 45 hod
8 50 – 9 00 hod

Lipnice – u kontejnerů
Studený – u kontejnerů

( do odpadu patří : AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje,
lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí apod.)

Odpad můžete předat pracovníkům svozové firmy přímo, nebo jej na místo odložit
již v pátek v podvečer.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve čtvrtek 26.4. 2016 na svém zasedání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•

zpracování a vyhotovení definitivní podoby znaku, vlajky a pečetě. Vypracování všech
potřebných podkladů pro zahájení schvalovacího řízení „Podvýborem pro heraldiku a
vexilogii“ za cenu 18 000,- Kč p. Stanislavem Kasíkem
povodňovou komisi a hlídku ve složení: předseda - Kryštůfek Pavel, místopředseda - Moudrý
Jaroslav, člen - Švehlík Jakub a Lacinová Olga
poskytnutí finančního příspěvku na startovné Fecido cupu p. Petru Vondrkovi ve výši
2 700,- Kč a dobrovolným hasičům Česká Kamenice k 160. výročí založení ve výši 3 000,- Kč.
vybrat firmu DOKOM FINAL Děčín na opravu stávajícího propustku na místní komunikaci
( směr Líska) za cenu 269 761,- Kč včetně DPH.
uzavřít smlouvu o technické pomoci k provozování obecního vodovodu, kanalizace a čistírny
odpadních vod a veškeré administrativy s tím spojené se společností INGREAL Děčín s.r.o.
pověřit starostu obce v zastupování ve věci rekonstrukce vodního díla v Kunraticích.
prodej části p.p.č. 110/1 v k.ú. Kunratice u České Kamenice za cenu 100 Kč/m2.
dotaci ( Podpora obnovy venkova Ústeckého kraje) na rekonstrukci hřiště v Kunraticích ve výši
228 000,- Kč včetně DPH a spolufinancování vlastním podílem ve výši 210 000,- Kč včetně
DPH. Stanovilo komisi pro výběr zhotovitele a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem.

Výběr záloh za vodné provede p. Andrea Nechybová ve dnech 7.5. a 8.5. 2016.

Dne 5.6. 2016 se bude konat „Dětský den na
hřišti v Kunraticích.“
Akce se bude konat od 14.00 hod.
Bližší informace se dozvíte z plakátů.
Za nepříznivého počasí se akce konat nebude a náhradní
termín bude upřesněn.

*********************************
V měsíci květnu oslaví své jmeniny:

Stanislav, Aneta, Emil, Vladimír, Jana,
Vanesa, Filip a Kamila
Životní jubileum oslaví:

Kybalová Zdeňka
Kouparová Marcela
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

DEN TŘÍDĚNÉHO ODPADU náměstí Míru v České Kamenici12. 5. 2016
PROGRAM

8.00 – 10.00 hod EKO ozvěny
Promítání filmu Architekt odpadu pro studenty gymnázia v Domě kultury zakončené besedou s Ing. Hulánem ze
společnosti PRO - EKO Varnsdorf.
10.00 – 12.00 hod EKO ozvěny
Promítání filmu Architekt odpadu pro žáky ZŠ v Domě kultury zakončené besedou s Ing. Hulánem ze společnosti
PRO - EKO Varnsdorf.
10.00 – 16.00 hod Program a soutěže společnosti EKO-KOM
O třídění a recyklaci odpadu na náměstí Míru, pro soutěžící jsou připraveny odměny.
Program a soutěže společnosti ASEKOL
O zpětném odběru drobných elektrospotřebičů na náměstí Míru, pro soutěžící jsou připraveny odměny.
Výroba z tříděného odpadu
Děti si na náměstí Míru s BC. Hlouškovou a Mgr. Karáskovou budou moci zkusit vytvořit nejrůznější výrobky z
tříděného odpadu.
11.00 hod Focení dětí z MŠ a ZŠ
Na náměstí Míru s čepicemi v barvách tříděného odpadu.
11.00 – 15.00 hod Ocenění výrobků z tříděného odpadu,
které vytvořily děti z MŠ, ZŠ, ZUŠ a studenti gymnázia.
12.00 – 16. 00 K POSLECHU HRAJE SKUPINA KA-ŠE BAND A ORCHESTRY ZUŠ ČESKÁ KAMENICE
ZUŠÁCI A HRAJE TO
Průběh akce bude moderovat Kateřina Trylčová.

OZNAMENÍ
Dovoluji si Vám oznámit,
že ode dne 1.6. 2016 bude
pro Vás otevřeno

Kadeřnické studio
na adrese Kunratice č.p.25.
Těším se na Vaší návštěvu, s
pozdravem Petra Černohorská.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc květen
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.
Sokolská 129
MUDr. Křemenová
7. – 8.5.2016
Alena

Děčín IX

412 544 539

14. – 15.5. 2016

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110
Děčín I

412 151 056

21. – 22.5.2016

MUDr. Charvát
Tomáš

U Přívozu 18/4
Děčín III

412 511 619

28. – 29.5.2016

MUDr. Lisačenko
Vladislav

Karla Čapka 1,
Děčín I

412 151 570

Bývalý významný a prosperující podnik v Lipnici.
V roce 1885 zahájil v domě čp. 24
v Lipnici Josef Schiffner výrobu
tuků a stolárnu. Na smolařské
řemeslo byl navíc navázán i obchod.
Ten zejména v 19. a začátkem 20.
století, změnil několik hospodářsky
bezvýznamných obcí na významná
centra obchodu smolným zbožím. Ke známým podnikatelům patřil třeba Josef Schiffner z Lipnice čp.
24, který otevřel výrobu tuků a stolárnu roku 1885. Nejvíce suroviny údajně získával z Vysoké Lípy,
ročně cca 4 – 5 nákladů po 100 q. Smolu však neodebíral jen odtud, dodávali mu ji sedláci z Lipnice,
Kunratic a dalších zdejších obcí. Jeho kotel měl obsah 600 kg. Josef Schiffner po rezignaci Karla
Beitlicha z Lísky čp. 15, (byl zpracovatelem suroviny, kterou vykupoval od smolařů – sběračů,
vlastnil dva kotle o průměru 1 m. Beitlich měl stálé velkoodběratele doma i v zahraničí (firma Lustig
v Žatci, pivovar Vratislavice, firma Hitz v Praze, Bavorsko). Čísla, která k jeho produkci uvedl,
v zápisech Ernst Vater jsou neuvěřitelná: měsíčně měl odesílat vagóny smoly.) Jeho konkurent
Schiffner převzal jeho dodavatele a rozšířil výrobu a obchod. Enormně vysoká produkce smoly však
neznamená, že byly místní lesy nadměrně devastovány a zatěžovány. Postupem času totiž začal
Schiffner dovážet kalafunu ze severní Ameriky, kterou mísil s místní surovinou (5 dílů severoamerické
s 1 dílem místní smrkové smoly). „Čistou“ smolu již prakticky neprodával, vždy byl do hmoty
přidáván olej. Soustředil se samozřejmě na velkoodběratele z pivovarů, a proto neprodukoval některé
doplňkové druhy zboží, které vyráběli malopodnikatelé (např. „smetanovou“ hojivou smolu). Vater
uvádí, že měsíčně odesílal 1 vagón do pivovaru ve Vratislavicích, k dalším významným odběratelům
v tuzemsku patřily firmy v Krásné Lípě, Podmoklech či Býnovci. Obchodoval i v zahraničí (Žitava,
Drážďany či Trautenau). Metrák „schiffnerovské“ smoly stál v Žitavě na trhu 18 marek (včetně
dopravného). Schiffnerův obchod prosperoval v letech 1885–1913, po první světové válce působil
ještě několik let. Ze záznamů sčítání majitelů obytných objektů je v domě čp. 24 v Lipnici roku 1909
– 10 uveden Schiffner Josef, v domě byl obchod se smíšeným zbožím. Roku 1914 je i nadále
majitelem Schiffner Josef a je zde výroba kolomazi a maziv. V letech 1921 – 1934 stále stejný majitel,
který je uváděn již jako sedlák a obchodník stavebním materiálem a dřevem. Nadále provozuje obchod
se smíšeným zbožím.
Ze vzpomínek Josefa Schiffnera z Lipnice čp. 24, zaznamenaných rynartickým kronikářem
Vaterem na počátku druhé světové války, kdy byl Schiffner stár již 86 let, se dozvídáme, že jako
pamětník viděl vařit smolu ve svých čtrnácti letech, čili kolem roku 1870.
Na jaře 1941 dorazil do Lipnice oddíl francouzských zajatců a byl ubytován v opuštěném domě čp. 24
Roberta Schiefnera. Slamníky, podhlavníky a deky, jakož i možnosti očisty museli obstarat místní lidé,
strážný v noci Francouze hlídal a ráno pak byli dopraveni na pracoviště a večer odvezeni zpět do
ubytovny. Za jednoho zajatce zaplatil sedlák měsíčně 28 marek, z nichž Francouz dostal 22 marek.
Tyto peníze stačily sotva na pivo, které večer Francouzi konzumovali v hospodě. Na podzim skončilo
společné ubytování za zamřížovanými okny v Schiefnerově domě v Lipnici. Protože chování
Francouzů bylo hodnoceno velmi pozitivně, byli přeřazeni do tzv. uvolněného válečného zajetí.
Prakticky to znamenalo, že bydleli u toho hospodáře, u něhož pracovali. Ten také zodpovídal za to, že
se zajatci nepokusí o útěk. K vzájemnému dorozumění napomohl malý německo-francouzský slovník,
vydaný pod názvem, znějícím v překladu Jak hovoříme se svým francouzským zemědělským
pracovníkem. Tato informace je známkou, že v bývalém významném podniku maličké obce Lipnice již
v roce 1941 nikdo z původních majitelů statku již v roce 1941 nebydlel. V roce 1942 zde již není
uváděn žádný majitel. Dům po odsunu původního obyvatelstva zcela zanikl, tak jako v obci zanikl
významný prosperující podnik a obchod.
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