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Už jste si někdy adoptovali sv. Josefa, Marii či dokonce Ježíška?
Tak nyní máte neopakovatelnou příležitost.
V minulém roce jsme v lednovém zpravodaji informovali o myšlence vytvořit Kunratický
venkovní Betlém. Realizace se ujal malíř pan Ludvík Farkaš za mé technické spolupráce. Z
vodovzdorné překližky se vyřízly plochy, na které se namalovaly postavy Svaté rodiny, vola
(v přestrojení za veselou krávu) a oslíka. V průběhu prací došlo na zpracování zadních ploch
jednotlivých figur. Luděk pojal ztvárnění po svém a nakreslil na jednu plotnu kopcovitou krajinu s
domečky, břízkami.... Když jsem to zahlédl, hned mi došlo, že by to mohly být Kunratice, a od této
myšlenky už byl jen krůček k namalování některých kunratických domů s charakteristickou
architekturou zdejšího kraje (takže máme Betlém v Kunraticích, ale i Kunratice v Betlémě). Což
byl trošku boj. První vyfocení předloh si Luděk z foťáku stihl vymazat než jsme se stačili vrátit
na dílnu. Po té se několikrát přemalovávalo, aby aspoň majitelé své domy poznali. Při malování
bývalé kovárny, slyším, jak si Luděk pod fousy blaženě vzdychá..."kavárna"...., což jsem mu hned
vymluvil a málem jsem si za to ukousl jazyk. Mohli jsme mít v kunratickém Betlémě kavárnu.
Nicméně jsme přes různá klopýtání (kdy jsem např. zjistil, že barvy, které jsme použili, venkovní
olej rozmazává nebo, že první verzi vola jsem se neodvážil vypustit na veřejnost, aby nedošly
stížnosti, že strašíme pokojné kunratické občany a náhodné turisty) dospěli k závěru a 1. část
Betléma jsme měli připravenou. Jiné to bylo s betlémskou stájí. Tady zasáhla náhoda a ta
"dnešní zkažená mládež". Při adventní dílně mě nadchla skupinka místních mládežníků, kteří se
nejen příjemně a nerušivě bavili, navíc se ochotně zapojili v úklidu dílny. Když se z nich při
zkoušení koled vytvořil mužský sbor za dívčího doprovodu na klávesy, spadla mi brada a jen jsem
čekal, kdy se vše zvrtne a začnou se chovat, jako běžní puberťáci. Nejen, že se to nestalo, ale
dokonce šli s námi ke stromečku, kde se nestyděli ke zpívání přidat a vydatně ho podpořit.
Dorazili mě, když jsem odcházel a loučili se se mnou slovy.."až zase něco bude, tak nám dej
vědět dřív, mi ti přijdeme pomoci".... a skutečně přišli. Musím se přiznat, že jsem se smířil s
myšlenkou, že stáj vyrobíme až během roku 2018. Nechtělo se mi tomu věnovat čas mezi svátky,
ale nabídka pomoci mi nedala, abych to nezkusil. Výsledek jste viděli. Byli jsme čtyři dospělí a tři
mladí. A byl to moc příjemný čas dvou dopolední. Za což jim veřejně smekám poklonu a držím jim
palce, ať jim to nadšení vydrží, co nejdéle.
Vzhledem k tomu, že domluvit se na nějaké formě sbírky je při nesplnění spousty povinností a
vyplnění stohů formulářů téměř trestné, (navíc bychom museli prvně udělat sbírku na zaplacení
člověka, který by to všechno vyřídil a nesl za to odpovědnost. Jenže na takovou sbírku nemáme
povolení...atd.),vidím jako nejjednodušší cestu "adopci" jednotlivých postav, na kterou dárce (za
kterého se může schovat více lidí, kteří se spolu domluví) dostane fakturu o zaplacení (čímž se
uspokojí zákon) a následně ji daruje obci. Cena jedné figury je cca 2500 Kč. V ceně je materiál
(vodovzdorná překližka, barvy, olej), práce Luďka Farkaše a 50% mojí práce. Kdo bude chtít,
může se domluvit se mnou nebo na obecním úřadě. Podporou Betléma, mi pomůžete zajistit pro

Luďka Farkaše část jeho pracovní náplně, protože vnímám, že fyzických sil mu za tu dobu, co spolu
spolupracujeme notně ubylo, takže i nabídka prací pro jeho schopnosti, které mu mohu zadat se
významně zúžila. Na příští rok budeme muset dodělat střechu stáje a možná ještě zvládneme něco.
Ale to se uvidí..
Pokud jste zvyklí číst si zpravodaj během měsíce, může se vám stát, že zprávy o Betlému a
vánocích budete číst už v době postní, která letos začíná již 14.2.
Snad to příští rok stihnu neb postní doba začíná až v březnu. Přeji vám klidný čas.
Vítězslav Filipec

VÝSLEDEK VOLBY PREZIDENTA V NAŠÍ OBCI
K volbám se dostavilo 61,65 % voličů. Odevzdáno bylo 125 platných hlasů a takto jsme je rozdělili
mezi dva kandidáty:

Miloš Zeman získal 69 hlasů
Jiří Drahoš získal 56 hlasů

!!! Výběr záloh za vodné provede p. Andrea Nechybová
ve dnech 10.2. a 11.2. 2018 !!!

****************** *************
v měsíci únoru oslaví své jmeniny:

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

Lacinová Olga
Svoboda Josef
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Dne 20. ledna uplynulo osm let, kdy nás navždy opustila paní

Věra Čápová
S láskou vzpomínají Josef, Miroslav a Zdena s rodinou.

Spolek Babinec Líska a Obec Kunratice pořádají
dne 24. února
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Od 14:30 hod. V pohostinství u Pavla
v Kunraticích.
a
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ
Od 20:00 hod. V Pohostinství u Pavla v Kunraticích
Karnevalové masky vítány, vstupné dobrovolné, vyhlášení
nejlepších masek, dražba…….
K tanci a poslechu zahraje živá kapela ,, TAKŽE TAK“

POZVÁNKA
Obec Kunratice a Pohostinství u Pavla
zve naše ženy z Kunratic, Lipnice a Studeného
na posezení k MDŽ.
Akce se bude konat 9.3. 2018 od 19 hod. v
Pohostinství u Pavla.
Hudební doprovod k tanci a poslechu zajištěn.
Domácí dobroty Vámi vyrobené si klidně vezměte s
sebou.

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

3-4.2. 2018
10. – 11.2.2018

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412 507 588

MDDr. Klevetová J.Š.Baara 692/26
Magdalena
Děčín V

412 507 588

MDD. Barcal
Pavel

17. – 18.2.2018

MUDr. Křemen
Adolf

Teplická 270
Jílové

412 550 343

24. – 25.2.2018

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110
Děčín I

412 151 056

Babictví - „První křik, první pláč…“
od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví.
Tereziánské řády - V předtereziánských dobách se porodní báby školily
podle místních zvyklostí a osobních možností a praxe jejich školení
vycházela většinou z výuky v rodině či u jiné starší porodní báby. I když
nařízení vydané ve Vídni 4. 7. 1748, které se vztahovalo i na české země,
zakazovalo, vykonávali pražským bábám babickou praxi bez zkoušky na
pražské lékařské fakultě, nebo alespoň na krajském fyzikátě, za oficiální
počátek
jasného
zaměření
k cílenému,
systematickému
a
centralizovanému rozvoji porodnictví lze považovat až vydání
Generálního zdravotního řádu pro království české, který vešel v
platnost 24. 7. 1753.
Od poloviny 18. století dochází pod vlivem osvícenectví k
postupné profesionalizaci této práce s cílem omezit vysokou
novorozeneckou úmrtnost a zlepšit péči o ženu v těhotenství, během porodu a šestinedělí. Císařovna
Marie Terezie, sama zasloužilá matka, vydala v roce 1753 zmíněný řád, který mimo jiné pojednává i o
porodních bábách. Podle tohoto řádu se báby musely vzdělávat v oboru porodnictví a získat tak certifikát,
který potvrzoval jejich teoretickou i praktickou erudovanost. V Praze a velkých městech se porodní báby
školily při univerzitách, venkovské babičky byly školeny krajskými chirurgy a zkoušeny za přítomnosti
jmenovaného úředního lékaře.
Podle zmíněného řádu z roku 1753 a podle nařízení v dalších letech musely být báby mravně bezúhonné,
měly umět číst a psát. Zkoušené porodní babičky musely složit přísahu, nosit na hrudi odznak, aby se
odlišovaly od nezkoušených kolegyň. Také jejich obydlí mělo být opatřeno vývěsním štítem. Ve
zdravotním řádu byla též nařízena povinnost zajistit nouzový křest dítěte, pokud hrozila jeho smrt.
Stávalo se velmi často, že takové dítě neumřelo a dožilo se ve zdraví dospělosti. Před sto lety a dříve bylo
normální, že děti mají v matrice křest zapsaný ve stejný den, jako byl den narození, maximálně bylo dítě
pokřtěno druhý den. Pokud dítě zemřelo, bylo pro rodiče důležité, aby mělo křestní jméno a mohlo
vstoupit do ráje nebeského. Porodní báby zapisovaly jednotlivé porody a jejich průběh do porodních
deníků, byla to jejich povinnost, zároveň však jen dokumentace pro její potřebu, jako důkazní materiál při
případných sporech. Nebylo však určeno, kam se mají tyto deníky ukládat po skončení své profese. Proto
se nám jich zachovalo velmi málo. Bába musela všechny informace o průběhu porodu zaznamenat ještě v
chalupě rodičky, stejně jako průběh šestinedělí. Mimo to si báby vedly i své matriky narozených za celou
oblast své působnosti. Často se stávalo, zvláště u chudých rodin, že porodní babička byla i kmotrou právě
narozeného dítěte.
Podle dvorských dekretů z 1. 4. 1797 a později 2. 6. 1825 byla povinnost uvádět jméno porodní
báby přítomné u porodu. Později i její vzdělání. Ke konci 18. století se jména porodních bab začala
zapisovat do matrik narození. Většinou je u jména připojeno, zda je to porodní bába zkoušená či
nezkoušená.
V roce 1804 vyšel nový studijní řád, který stanovil povinnost uchazeček o funkci porodní báby vykonat
teoretický semestrální (šestiměsíční) kurs na pražské lékařské univerzitě, nebo na medicínském lyceu v
Olomouci. Platilo to již jak pro městské, tak i venkovské porodní báby a po této teorii musely ještě
absolvovat dvouměsíční praktický kurs v porodnici u svatého Apolináře. Ta byla již zřízena v roce 1789.
A jak to bylo v našich vsích? Zcela první záznam o přítomnosti porodní báby ve Studeném se v matrice
z let 1785 – 1799 objevuje u záznamu ze dne 29. 11. 1795. Přítomna byla a pomáhala u porodu holčičky
Johanny Veroniky, dcery Franze Austena z gruntu čp. 9
V Lipnici se zápis porodní báby poprvé objevuje v únoru 1796, kdy porodní bába paní Anna Marie ze
Studeného pomáhala na svět novorozence v domě čp. 12. Novorozenec holčička byla Anna Marie.
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