ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Duben 2017 - ročník XXII. - číslo 4

Veselé velikonoce a bohatou pomlázku,
přeje zastupitelstvo obce Kunratice.

ZÍSKALI JSME DOTACI NA OPRAVU KOMUNIKACE v „Růžové ulici“
Jak jsem již zmiňoval v lednovém zpravodaji, v prosinci loňského roku jsme podali
žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj. Nyní již vím, že poskytnutá dotace
bude ve výši 50% (328 tis. Kč) z celkových nákladů (656 tis. Kč). Jedná se o nový
asfaltový povrch (od kovárny až po bytovku). Plánovaný termín opravy je v období od
1.6. 2017 – 31.12. 2017, koncem roku již musí být oprava hotová. O dalším vývoji
plánované opravy komunikace vás budeme včas informovat.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v:
Kunraticích – od 21.4. – 23.4. 2017
Lipnici – od 28.4. - 30.4. 2017
Studeném - od 5.5. - 7.5. 2017
DO KONTEJNERU NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!
(pokud máte staré sedací soupravy na vyhození, prosím uložte je vedle kontejneru)

Zdobení velikonočních zajíců proběhne 7.4. 2017.
Sejdeme se u hasičárny v 17.00 hod.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V úterý 21.3. 2017 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
uzavřít smlouvu o dílo na zajištění a poskytnutí služeb ,,Kunratice – sběr, svoz a likvidace
odpadu“ s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na dobu od 1.4. 2017 - 30.4. 2021 a
pověřuje starostu obce Pavla Kryštůfka podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.
• poskytnutí dotace z ministerstva zemědělství na rekonstrukci vodního díla v Kunraticích
• pronajmout obecní pozemky za 1Kč/m2
v k.ú. Studený u Kunratic - p. č.st. 58 zastavěná plocha nádvoří 90 m2, část p.p.č. 42/1 TTP
110 m2, část p.p.č. 82/1 zahrada 800 m2 , část p.p.č. 523/1 a 523/2 TTP 5000 m2
část p.p.č. 109/6 lesní pozemek 10 m2, část p.p.č. 59/1 TTP 100 m2, část p.p.č. 78/5 TTP m2,
p.p.č. 1201/11 ostatní plocha 50 m2, část p.p.č. 887 TTP 72 m2, p.p.č. 29/1 a 29/2 zahrada
173 a 259 m2
v k.ú. Kunratice u České Kamenice - část p.p.č. 349/11 TTP 4000 m2, část p.p.č. 1154
ostatní plocha 15 m2, p.p.č. 42/2 360 m2
•

Velikonoční dílna,
dne 15.4. 2017 se v prostorách truhlárny pana
Vítka Filipce, Kunratice čp. 35, od 13.00 hodin
pro malé i velké, holky a kluky uskuteční
velikonoční dílna.
Vyrobíme truhlíky a velikonoční dekorace,
upleteme pomlázky a ozdobíme kraslice.
Mašle, vejce a případně vosk s sebou.

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: 20.4. 2017 od 18:00 hod. na
obecním úřadě v Kunraticích.

Jako každý rok, chystáme i letos na 30. dubna
PÁLENÍ ČARODĚJNIC na hřišti v Kunraticích.

Přijďte pomoc uklidit hřiště, postavit vatru, vyrobit
čarodějnici a ozdobit věnec na májku.
Sejdeme se ve čtvrtek 27.4. od 16:30 hod. na hřišti v Kunraticích.

Děkuji, manželům Černohorským za zajištění hudebního doprovodu 10.3. 2017 v
Pohostinství u Pavla při posezení u příležitosti MDŽ. Všichni zúčastnění se velice dobře
bavili.
Pavel Kryštůfek

********************************
V měsíci dubnu oslaví své jmeniny:

Erika, Ivana, Vendula, Ema, Aleš, Rostislav,
Marcela, Vojtěch, Jiří, Marek, Jaroslav
Životní jubileum oslaví:

Mistoler Jiří
Brzáková Jaroslava
Tomíška Pavel
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

********************************
Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc duben
Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
8. – 9.4.2017
14. – 15.4.2017
16. – 17.4.2017

22. – 23.4. 2017
29.4. – 1.5.2017

MUDr. Vojtěch
Vladimír
MUDr. Křemenová
Alena
MUDr. Křemen
Adolf
MUDr.
Plyuschakov
Oleksandr
MDDr. Šafránková
Martina

28. října 110
Děčín I

412 151 056

Sokolská 129
Děčín IX

412 544 539

Teplická 270
Jílové

412 550 343

Myslbekova 404/23
Děčín I

412 519 622

Bezručova 569
Děčín IV

412 586 361

Velikonoce v našich vesnicích …
Na Zelený čtvrtek malé děti ze Studeného a Lipnice navštěvovaly své příbuzné, kmotry i sousedy a před
domovními dveřmi klapaly o sladkosti. Také dostávaly od rodičů
malé dárky.
Jelikož na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu do oběda se
nezvonilo, šly větší školní děti - 7. - 8. - třída s klapačkami vesnicí.
Klapalo se vždy v taktu 1-2-3-4-5. Na návsi vesnice u „Wiesner
Gasthof“ čp. 39 i před kříži u hospody čp. 69 –„Školní kříž“, a u
památníku padlých naproti tomuto kříži. Také u „Johnovy kaple“ ve
stráni pod domem čp. 75. Nakonec před „Hiekeho křížem“, u čp. 89
se koledníci zastavili, pomodlili Otčenáš a Zdrávas Maria.
Koledníci ve Studeném foto zapůjčil R. Heinrich
Začínali u pana Franze Worma čp. 1 a koledovalo se až na spodní konec obce k domu fabrikanta Rudiho Hieke
čp. 89 (bývalá mechanická niťárna, později pila). Na zpáteční cestě klapali – koledovali koledníci u obyvatel
vesnice. Jedna polovina koledníků šla po levé a druhá po pravé straně ulice. Dostávali sladkosti, sušené ovoce
a také peníze. Ty si nakonec spravedlivě rozdělili za dozoru pana učitele. Velcí hoši - 18 – 20 let - stříleli v noci
ze soboty na neděli z moždířů. Na střeleckém kopci nad stodolou postavili stan a rozdělali oheň – ten
potřebovali k odpalování moždířů. K tomu používali dlouhý klacek s železným hákem vpředu. Železný hák se
v noci rozžhavil do běla. Samozřejmě měli s sebou i zásobu slaniny, chleba a nechyběly ani alkoholické nápoje.
Každou hodinu bylo odpáleno 12 moždířů. Druhý den se na louce pak sbírali ucpávky.
Před válkou se také pořádaly jízdy na koních. Spolu s kunratickými se jelo do Kamenice na náměstí.
Tam pan farář držel pobožnost a požehnal jezdce i koně.
Stará lužickosrbská tradice jízdy Velikonočních jezdců Osterreiten nebo Kreuzreiten byla na
Šluknovsku rozšířena dávno před světovými válkami. Velikonoční spolky byly zakládány ve všech obcích Dolní
země i v horní Lužici nejvíce v 18. století. Ale první
jízda je zmiňována již v roce 1541. Jedná se o
prastarý zvyk spojený s vírou a prosbami za
dobrou úrodu. Tradice se udržela do roku 1938, po
připojení Sudet k Německu byly spolky zakázány.
Po 2. světové válce na tento velikonoční a
náboženské zvyk nikdo nenavázal a místní lidové
obyčeje po dlouhou dobu upadly v zapomnění.
Naštěstí se dnes začíná tato tradice pozvolna
obnovovat.
Velikonoční jezdci nechyběli ani v té nejmenší obci
- Nová Víska u Lobendavy, foto z webové stránky obce Kopec

Ze vzpomínek rodáků zapracovala Jitka Tůmová,
Spolek Pod Studencem
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