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OPRAVA RYBNÍKA V KUNRATICÍCH
Koncem tohoto týdne začneme rybník vypouštět a pokud vše půjde podle plánu, v sobotu
11.11. 2017, proběhne výlov ryb.
Jsem domluvený s místními rybáři na spolupráci spojenou s výlovem. Ti, kteří chtějí přiložit
ruku k dílu jsou samozřejmě vítáni, zcela jistě bude potřeba každá ruka. Každý z pomocníků si
určitě i nějakou tu rybu odnese. Malé děti, prosím, ať příjdou v doprovodu rodičů, aby nedošlo k
nějakému úrazu.
Koncem listopadu potom začne firma pracovat, bude se jednat hlavně o zemní práce a vše bude
samozřejmě záležet na počasí. Veškeré stavební práce jsou naplánovány až na příští rok. Vše by
mělo být hotové k 30.6. 2018. V tomto ohledu nás brzdí pouze stanovisko CHKO. Podmínkou je,
že po dobu od 15.3. - 15.5. 2018, nebudou prováděny stavební práce a to z důvodu jarního tahu
obojživelníků a přítomnost obojživelníků v zátopě rybníka.
V případě nutnosti pracovat i v tomto období, budou dohodnuty podmínky se správou CHKO a
bude prováděn odchyt obojživelníků a zajištěn jejich přesun mimo dosah stavebních prací. Snad
vše dobře dopadne a dodržíme časový harmonogram spojený s dokončením stavby.
Na začátek března naplánujeme brigádu spojenou s čištěním břehů vypuštěného rybníka,
popřípadě dna. Vše bude probíhat za pomoci dobrovolných hasičů z České Kamenice.

Kontejnery na tříděný odpad
Jak jsme již avizovali v červencovém zpravodaji, nyní se kontejnery přestěhují.
Stěhování se odkládalo hlavně z důvodů opravy komunikace v ,,Růžové ulici“, abychom měli
volný prostor v případě potřeby parkování techniky a osobních vozidel trvale bydlících obyvatel
v ulici. Komunikace je již opravena a už nic nebrání tomu kontejnery přemístit.

JAK SE U NÁS V OBCI VOLILO
K volbám se dostavilo 61 % voličů. Odevzdáno bylo 121 platných hlasů a takto jsme je rozdělili
mezi politické strany a hnutí:

ODS : 5 hlasů
ČSSD: 3 hlasy
Starostové a nezávislí: 8 hlasů
KSČM: 14 hlasů
Strana zelených: 1 hlas
Strana svobodných občanů: 2 hlasy
Blok proti islamizaci: 1 hlas

Česká pirátská strana: 19 hlasů
TOP 09: 11 hlasů
ANO 2011: 35 hlasů
Sdružení pro republiku: 1 hlas
KDU-ČSL: 6 hlasů
Sportovci: 2 hlasy
SPD Tomio Okamura: 13 hlasů

Dne 18.11. od 19: 00 hod. se v Pohostinství u Pavla koná
taneční zábava s Rosťou.
Přijďte se pobavit se známými a před Vánoci pořádně protáhnout kosti.
(Rosťu už někteří znáte z jarní akce - „posezení k MDŽ“)
Jakub Švehlík

Dne 2.12. 2017 se od 13:00 hodin uskuteční již
tradiční adventní dílnička u Vítka
•

výroba adventních věnečků z chvojí a vizovického těsta

•

pečení cukroví a perníčků

•

zpívání koled

Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a pomoci dětem s
výrobou věnečků a pečení cukroví.
Kdo máte, vezměte si věnce a misky na svíčky z minulého roku s
sebou!

Dne 2.12. 2017 od 17.00 hod. rozsvítíme adventní
strom u bývalé hasičské zbrojnice v Kunraticích.
Přijďte s dětmi zúčastnit se této slavnostní události.

********************************
V měsíci listopadu oslaví své jmeniny:

Karel, Emerich, Imrich, Martin, Romana,
Nikola, Kateřina a Ondřej
Životní jubileum oslaví:

Spousta Václav, Oleárníková Jitka,
Lacina Stanislav, Durgala Pavel
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Dne 22.10. 2017 oslavila paní Antonie Žiaková
neuvěřitelné 98. narozeniny. Osobně jsem navštívil
oslavenkyni a nejstarší občanku naší obce s květinou
a dárkovým balíčkem.
Při kávě a malém pohoštění jsme si příjemně
pohovořili a já jsem popřál paní Žiakové hlavně
pevné zdraví, abychom se znovu za rok ve zdraví
potkali. Věkový rozdíl mezi námi je neuvěřitelný,
celých 59 let a tak jsem jenom utrousil, že si paní
Žiakovou pamatuji už jen jako starou paní, jak také
jinak.
Tak hodně zdraví přejeme paní Žiaková a třeba se
setkáme i u vašeho stého výročí.
společné foto p. Žiakové a p. starosty

Dlabání dýní 29.10. 2017
Přestože vládlo nevlídné počasí, nešel
elektrický proud a dorazila jen hrstka dětí
s doprovodem, uskutečnilo se každoroční
dlabání dýní.
Za svitu svíček a praskání dřeva z krbu
se nám s kunratickými dětmi podařilo
vydlabat pár dýní, které si následně děti
odnesly domů.
Děkujeme za podporu a azyl naší kadeřnici
Petře a Tomovi.
Jakub Švehlík

A ještě jedna informace
Již nyní si v Kunraticích v kadeřnictví můžete objednat vánočního šupináče. Objednávky
kaprů se přijímají do 15.12. 2017

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc listopad
4.- 5.11. 2017

Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
Fügnerova 600/12
MUDr. Milič Lukáš
Děčín I

412 511 482

114.- 12.11. 2017

MUDr. Rambousková
Rita

Riegrova 773/72
Děčín II

412 526 250

17.- 19.11. 2017

MUDr. Bolfíková
Renata

Varšavská 1863/7
Děčín VI

412 535 930

25.- 26.11. 2017

MUDr. Křemenová
Alena

Sokolská 129
Děčín IX

412 544 539

Informace k připravované obnově další drobné památky.
Tentokrát se jedná o projekt „Rekonstrukce Zeckertova kříže v Kunraticích u České
Kamenice“ – kovaný kříž na obecním pozemku.
V noci 14. 11. 1768, ve svých 33 letech spadl
z koně na Alter Weg (cesta z Kunratic do Lipnice od
bývalé školní budovy z roku 1927) studenecký rychtář
Christian Zeckert (* 25. 7. 1735), který zde zemřel.
Pocházel z historicky významné rodiny ve Studeném (z
čp. 29). Již v rozmezí rozmezí let 1714 - 1722 býval
Johann Chr. Zeckert rychtářem Studeného. K roku
1751 známe formana Daniela Zeckerta ze Studeného,
který jezdil se skleněným zbožím do Rostocku
a Strahlsundu a zpět do Čech vozil med, len, konopí
a také rybí tuk. Dá se usoudit, že se jednalo o formana,
který v 18. století v dalekém Meklenbursku zakoupil
pozdně gotickou monstranci, která pochází z kostela
svatého Jakuba v České Kamenici a dnes je tato vzácná
památka uložena v děčínském muzeu. Jednalo se o
otce rychtáře Christiana Zeckerta, který se v Kunraticích
zabil. (SOA Litoměřice, SM, Česká Kamenice L17/9, 14.
11. 1768 rychtář Christian Zeckert., 35 let náhlá smrt
v Kunraticích.) V místě, kde k tragédii došlo, stále stojí,
dnes již značně zdevastovaný křiž, který zde připomíná
tuto tragickou událost. Nápis: Christian Zeckert Richter
in Kaltenbach ward hier von Gott dem Allmächtigen durch einen Sturz mit dem Pferde zur
Nachtzeit über diesen steilen Abhang in Ewigkeit Bergen und 14. 9br. 1768. Na paměť
svého staršího bratra dala kříž nainstalovat paní Apollonia Richterová, rozená
Zeckertová, manželka Johanna Antona Richtera, rychtáře v Lisčím. Dne 25. 5. 1763
předčasně ovdověla a už po necelém 1/2 roce - 16. 10. 1763 se znovu provdala za
Johanna Jakoba Endlera (asi z Brtníků) a učinila z něj „dědičného a lenního rychtáře
v Liščím“. Za svědka šel páru hrabě Franz Wenzel Sallm – Reifferscheidt.
Pokud se podaří zajistit finanční prostředky, měla by se památka obnovovat v roce 2018.
Žádosti o dotace podával Spolek pod Studencem ve spolupráci s obcí Kunratice.

Členové Spolku Pod Studencem děkují obecnímu úřadu Kunratice za prováděné
opravy informačních panelů u parkoviště v obci Studený. Pracovníci obce opravují
také oplocení u pomníku padlých studeneckých mužů během I. světové války.
V příštím roce si budeme připomínat již 100. výročí tohoto válečného konfliktu a
současně i vzniku Československé republiky. Do významného roku 2018 bychom
měli vstoupit s pěkně upravenou obcí a udržovanými památkami, které se na
katastru obce podařilo za deset let činnosti spolku zachránit ale nově instalovat. A
že jich za tu dobu není málo. Děkujeme za spolupráci.
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