ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Červen 2017 - ročník XXII. - číslo 6

Dne 31. května 2017 starosta
obce Pavel Kryštůfek převzal
z rukou předsedy PSP ČR Jana
Hamáčka dekret o udělení
obecního znaku a vlajky.

Dekrety o udělení obecního symbolu - znaku nebo vlajky - předal ve středu 31. května 2017
starostkám a starostům téměř šedesáti obcí České republiky ve Sněmovně její předseda Jan
Hamáček. Osobně vyzdvihl v projevu před starosty možnost s nimi diskutovat a mít zpětnou vazbu
od těch, kteří jsou v "první linii". A my jsme byli u toho, neboť jedna z téměř 60 obcí jsou právě
Kunratice s osadami Lipnice a Studený! Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké
sněmovny na základě doporučení sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu. Žádosti o udělení obecních symbolů projednává podvýbor pro heraldiku a vexilologii,
který ustavuje expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem a je složena z odborníků v oboru
heraldiky (nauka o znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách).
Nový obecní znak i vlajku Vám brzy představíme. Nyní, po oficiálním aktu, oba symboly obdržíme
také v elektronické podobě od jejich autora, heraldika Stanislava Kasíka z Roudnice nad Labem.
Bc. Miroslav Hlavnička

NOVÝ OBECNÍ ÚŘAD
Jak si každý z Vás jistě všiml, nový obecní úřad začíná dostávat svou konečnou podobu.
Již finišují práce na venkovní podobě budovy. Vnitřní prostory ještě zbývají vybavit potřebným
zařízením. Nyní připravujeme veškerou dokumentaci, která je potřebná pro kolaudaci. Pokud se
vše podaří, kolaudace opravené budovy proběhne v červenci.
Poté, bychom se pustili do stěhování veškerého zázemí ze staré budovy obecního úřadu a v co
nejkratší době se přestěhovali, abychom Vás již brzy mohli přivítat v prostorách našeho nového
obecního úřadu.
Pavel Kryštůfek - starosta obce

Napouštění bazénů
Již v loňském roce jsme ve stejný čas upozorňovali na problém s pitnou vodou v tomto období a
to hlavně v Kunraticích. Jak už jistě všichni víte, hlavní problém prudkého poklesu vody v
našich zásobovacích bazénech na pitnou vodu je napouštění bazénů.
Pokud si kdokoliv z Vás bude chtít napustit svůj bazén, telefonicky mne kontaktujte na tel. 724
187 613 a po domluvě si okamžitě můžeme říci, zda je možné napouštět bazén nebo nikoliv. Ti,
kteří neodebírají zpravodaj a mají bazén na své zahradě, těm vhodíme do schránky leták s touto
informací.
Rádi bychom, navázali na tento způsob komunikace s Vámi, který se osvědčil už v minulém
roce.

Buďte proto ohleduplní a respektujte tuto vzájemnou součinnost.

Oprava propustku směr Líska
Tento týden začne probíhat oprava propustku směrem na Lísku, která potrvá zhruba 14 dnů. Provoz
bude omezen. Prosím všechny o vaši trpělivost a toleranci.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Ve středu 14. června od 16:00 hod.
proběhne před budovou obecního úřadu
očkování psů proti vzteklině.
Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz.

********************************
V měsíci červnu oslaví své jmeniny:

Iveta, Stanislava, Antonie, Milan, Květa,
Pavla, Zdeňka, Jan, Ivan, Ladislav,
Petr a Pavel a Šárka.
Životní jubileum oslaví:

Pomichálek Luboš
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

CELODENNÍ VÝLET NA KOLECH
Výlet pod vedením Ládi Bimona po okolí Kunratic a
Českého Švýcarska.
Projedeme okruh cca 50 km, helmy, peníze i (eura) s
sebou.
Přestávky na odpočinek a občerstvení po cca 15 km.

Sejdeme se 24. 6. v 8.00 hod. před
Pohostinstvím u Pavla.

Jakub Švehlík

FOTBALOVÝ TURNAJ V KUNRATICÍCH
KDY: 1. července od 9:30 hod.
KDE : na hřišti v Kunraticích
HLAVNÍ CENA: putovní pohár
obce Kunratice
Občerstvení zajištěno na místě akce.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte zafandit našim borcům z
Kunratic.

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

3. – 4.6.2017

MUDr. Rambousková
Rita

Riegrova 773/72 Děčín II

412 526 250

10. – 11.6. 2017

MUDr. Křemen Adolf

Teplická 270 Jílové

412 550 343

17. – 18.6.2017

MDDr. Klevetová
Magdalena

J.Š.Baara 692/26 Děčín V

412 507 588

24. – 25.6.2016

MDDr. Barcal Pavel

J.Š.Baara 692/26 Děčín V

412 507 588

Matka vlasti - arcivévodkyně rakouská, královna uherská (1741–1780) a česká (1743–1780), markraběnka
moravská, vévodkyně lotrinská a vévodkyně toskánská - Marie Terezie Walburga Amalia Christiana z rodu
Habsburků se narodila 13. 5. 1717, tedy před 300 lety. Po náhlé smrti svého otce Karla VI. ve svých dvacetitřech
letech vstupovala Marie Terezie dne 20. 10. 1740 na trůn politicky zcela nezkušená a bez speciální přípravy od
otce. Krátce po sobě jí v té době zemřely dvě děti z dosud tří již narozených dcer, navíc byla znovu těhotná. Už
v prvních dnech vlády se objevil problém, kterého se její otec Karel VI. obával. Přišlo první velké zpochybnění
legitimity mladé panovnice a zkouška jejích schopností. Měsíc po vídeňské inauguraci napochodovala pruská
armáda do Slezska, což bylo testováním mladé panovnice a útokem na podstatu monarchie. Slezsko padlo do
rukou Prusů a jejich krále Fridricha II. prakticky bez odporu. Územní požadavky vznesly brzy další země.
Španělsko se hlásilo o italské državy Rakouska. Francie chtěla Belgii. Bavorský kurfiřt Karel Albrecht požadoval
v rámci „legitimního dědictví“ Čechy, Tyroly a Horní Rakousy. Saský kurfiřt chtěl Moravu. Všechny nároky byly
zahrnuty do smlouvy podepsané protihabsburskou koalicí necelý rok po korunovaci Marie Terezie. Rakousku měly
zbýt jen země na východě Alp a Uhry. Pragmatická sankce, do jejíhož vzniku vložil Karel VI. tolik úsilí, měla v té
době hodnotu papíru, na němž byla napsána. Historickým zemím Koruny české hrozilo rozparcelování na tři na
sobě nezávislé kusy. Marie Terezie nebyla schopna účinně reagovat. Přeskočíme válečné konflikty, parcelování
monarchie v létě 1741 pokračovalo i v dalších letech vlády Marie Terezie. Nyní se změříme na státotvorné kroky
této mimořádné panovnice….Do druhého desetiletí své vlády vstoupila s druhým velkým úkolem s modernizací
státu Reformátorka - Tereziánské reformy - Marie Terezie provedla osvícenské reformy v řadě oblastí. V rámci
správní reformy byla omezena zemská samospráva, vytvořena centralizovaná správa monarchie a státní správa
byla profesionalizována. Bylo sjednoceno trestní právo v Rakousku a českých zemích. Byly vytvořeny tereziánské
katastry, soupisy půdy, domů a obyvatel.Tereziánský urbář z roku 1767 definoval vztahy mezi vlastníky půdy a
jejich poddanými v Uhrách, což narazilo na ostrý odpor uherské šlechty. Poddanská a pozemková reforma. Část
vrchnostenské půdy byla za poplatek rozdělena mezi rolníky, v rámci pilotního projektu byla roku 1775 rozdělena
část půdy po zrušeném jezuitském řádu. Číslování domů, které mělo usnadnit doručování pošty a evidence
obyvatel, jež měla mimo jiné usnadnit odvody do armády nebo placení cla.Roku 1775 vydala Marie Terezie
poslední robotní patent, který zmírnil robotní povinnost. Stát podporoval podnikání (textilní a sklářské
manufaktury, papírny), zavedl celní unii a cla na ochranu před zahraniční konkurencí. Modernizovalo se
obdělávání půdy a prosadily se brambory. Byla zavedena jednotná měna (1 tolar = 2 zlaté) a první papírové
peníze (bankocetle) a sjednoceny míry a váhy. V roce 1751 byl vydán ohňový patent, stanovující průlomové zásady
požární ochrany, zejména stavbu domů z nehořlavých materiálů a vybavení vesnic zvoničkami s nepřetržitou
vartýřskou službou.Roku 1773 byl zrušen jezuitský řád, jezuité tím přišli i o dohled nad školstvím.Reforma
školství - 6. 6. 1774 byl vydán Všeobecný školní řád pro všechny císařsko-královské země, který stanovil mimo
jiné všeobecnou vzdělávací povinnost pro chlapce i dívky (nikoli povinnou školní docházku, jak se obvykle uvádí).
„Škola je a bude věcí politickou, čili veřejnou…“. Byla zavedena povinná šestiletá školní docházka a systém škol:
• triviální školy na venkově i ve městech, při farách, pro výuku čtení, psaní a počtů, výuku náboženství a
základů zemědělství, pro dívky též domácích prací. Na obsah výuky dohlížel farář, na hospodaření školy
školní dozorce, což byl obvykle nejbohatší sedlák z vesnice.
• hlavní školy ve městech, alespoň jedna v kraji. Kromě základních znalostí se učila též německá gramatika
a latina. V českých hlavních školách se v prvním ročníku učilo česky, ve druhém částečně česky, ve vyšších
německy.
• normální školy, což byly učitelské ústavy v zemských městech, s výukou pouze v němčině.
• preparandy, přípravné kursy pro učitele, trvaly při normálních školách 1–2 roky, při hlavních školách 3
měsíce.
Dozor nad hlavními a normálními školami měly zemské školní komise. Roku 1775 byla provedena reorganizace
středních škol. Byla vytvořena pětitřídní (později šestitřídní) gymnázia, kde se učilo německy, od 3. třídy latinsky.
Změny nastaly také ve vysokoškolském školství, které ovlivnily i stav ve zdravotnictví. Např. Generální zdravotní
řád pro království české, který vešel v platnost 24. 7. 1753. (Více někdy příště - o povinnosti porodních bab
studovat a skládat zkoušku na Pražské univerzitě). Roku 1751 založila Marie Terezie ve Vídni vojenskou akademii.
Z manželství s císařem Františkem I. Štěpánem vzešlo v rozmezí let 1737 – 1756 celkem šestnáct potomků, 5 synů
a 11 dcer. Šest dětí zemřelo ještě za života jejich matky (1. Marie Alžběta, 3. Marie Karolína, 7. Karel Josef, 10.
Marie Karolína, 11. Johanna Gabriela, 12. Marie Josefa). Tři dcery se jmenovaly Marie Karolína (č. 3, 10 a 13). Dvě
dcery se jmenovaly Marie Alžběta (č. 1 a 6). Dva synové se stali císaři (č. 4 a 9). Byla jedinou ženou vládnoucí ženou
na českém trůně a jedinou ženou své doby, která dokázala zvládnout tři role najednou: úlohu absolutistické
panovnice, milující matky šestnácti dětí a obdivuhodné manželky. Zemřela ve svých třiašedesáti letech opuštěná
po čtyřicetileté vládě, dne 29. listopadu roku 1780, tedy ještě před vypuknutím francouzské revoluce. Zůstala tak
ušetřena stětí své dcery Marie Antoinetty, manželky francouzského krále Ludvíka XVI., ostřím gilotiny.
Za Spolek Pod Studencem připravila Jitka Tůmová
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