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Zase ta voda (v Kunraticích)
Problém opakující se každý rok v tomto období. Důsledkem chování některých z Vás (jedná se
především o napouštění bazénů), byla část obce dne 27. 5. bez pitné vody a to i ti, kteří bydlí v
nižší části obce. V minulém zpravodaji jsme psali článek - napouštění bazénů, který se opakuje
každý rok. V mnoho případech je Vaše komunikace se mnou bezproblémová a po domluvě si
mnozí z Vás bazén napustili, aniž by to ostatní pocítili, to je ta pozitivní stránka. Druhou tvář
nám ukázala neděle 27.5., kdy byl efekt opačný a my jsme zůstali bez vody.
Nyní se bude zastupitelstvo obce zabývat otázkou, jakým způsobem se k problému postavit.
Možnosti se samozřejmě nabízí, vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu napouštění až po
možnost pokutovat toho, kdo nebude vyhlášku respektovat, o tom se bude nyní diskutovat na
zasedání zastupitelstva.
Osobně nejsem zastáncem zákazů a nařizování, toho se na nás v poslední době valí ze všech
stran až dost. Určitě je potřeba se v první řadě nad celou záležitostí zamyslet.
Možná bychom se my z Kunratic měli zeptat některých bydlících ve Studeném, jaké to je žít bez
veřejného vodovodu a chodit pro vodu ke studánce.

Přemístění některých kontejnerů na tříděný odpad
v Kunraticích
Oslovili nás z firmy AVE s prosbou, zda by nebylo možné umístit kontejnery na sklo a nápojový
karton na jiné místo. Důvodem jsou složité manévry vozidel svozové firmy při vyvážení spojené s
vjezdem na mostek a poté couvání a vůbec veškerá manipulace před hasičskou zbrojnicí. Byl jsem
se na celou situaci podívat v době vývozu a pochopil jsem, že je to opravdu pro řidiče psychicky i
časově dosti náročné. V průběhu tohoto měsíce se kontejnery přestěhují k horní autobusové zastávce,
ostatní kontejnery zůstanou na stávajícím místě u hasičské zbrojnice.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
sklo: první lichý týden v měsíci
plast: každý týden (v pondělí nebo ve středu)
papír: v liché týdny ve středu (tzn. 6.6., 20.6., 4.7., 18.7.,..)
nápojový karton: 1x měsíčně
Kalendář svozu tříděného odpadu pro jednotlivé obce je na www.obec-kunratice.cz –
Svoz tříděného odpadu.

OČKOVÁNÍ PSŮ
V úterý 19. června od 16:00 hod.
proběhne před budovou
obecního úřadu
očkování psů proti vzteklině.
Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz.

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

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

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

Hošková Hana
Kánský Milan
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Dětský den
V sobotu 2.6. 2018 se v rámci dětského dne uskutečnil
výlet do ZOO v Ústí nad Labem.
Sešli jsme se v 8.30 na vlakovém nádraží v České
Kamenici a následně jsme vyrazili směr Ústí nad Labem.
V ústecké ZOO sice neuvidíte pandu, ale najdete zde
mnoho dalších zajímavých zvířat i rostlin, které určitě
stojí za to vidět.
Prohlídku jsme začali u nového areálu s tučňáky, který se
nachází v těsném sousedství orangutanů. Nevěděli jsme
kam dřív koukat, jelikož v každém koutu zahrady je co
vidět.
„Všichni jsme se shodli, že za zmínku stojí především
veleop Čimin Pralesní. Zoologická zahrada se pyšní
primátem v odchovu tohoto velmi ohroženého druhu. Je
podivuhodné, s jakou lehkostí a hbitostí se tento poměrně
mohutný tvor pohybuje v bambusovém porostu. Je velmi
přátelský a měli jsme to štěstí, že jsme si ho v doprovodu
ošetřovatele ZOO mohli pohladit i nakrmit.“
Prožili jsme s našimi dětmi prima den a myslím si, že by
se líbil i ostatním, kteří lenošili u vody.
Za kulturní výbor Mgr. Jakub Švehlík

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Lipnici a Studeném
Ve středu 20.6. 2018 od 7:30 -12:00 hod. je plánovaná odstávka el. energie.

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

9. – 10.6.2018
16. – 17.6.2018
23. – 24.6.2018
30.6. – 1.7.2018

MUDr. Křemen
Adolf
MUDr. Vojtěch
Vladimír
MUDr. Hladík
Pavel
MUDr. Vojtěch
Vladimír

Teplická 270
Jílové
28. října 110
Děčín I
Weberova
1537/7, Děčín VI
28. října 110
Děčín I

412 550 343
412 151 056
412 539 298
412 151 056

Malá ochutnávka z připravované publikace historie jednotlivých domů našich vsí Studený a
Lipnice. Výňatek z historie domu čp. 14 v Lipnici. Z textu vybíráme informace o sakrálních
památkách spojených s obyvateli tohoto domu.
SKALNÍ KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – „ROLLBUSCHKAPELLE“ V LIPNICI A
ESCHLEROVA (BAUEROVA) KAPLE V KUNRATICÍCH.
V Lipnici, nedaleko stavení čp. 14, se nachází krásná
výklenková kaple Nejsvětější Trojice, zdobená bohatým
plastickým dekorem, které se říkalo „Rollbuschkapelle“.
Je vysekaná do skalního bloku, v němž je vyhlouben
i sklep. Kamenný oltářík zdobí reliéf rozety, Ernst Vater
zde ještě četl nápis 17G.E82. Iniciály GE přivedly paní
Mgr. Natalii Belisovou do rodiny někdejšího lipnického
rychtáře Georga Eschlera, který žil s manželkou
Dorotheou v Lipnici v domě čp. 14 a k roku 1782 již byli
oba starší šedesáti let. Eschlerovi prošli těžkou životní
situací, která sahá do roku 1726 a do Kunratic, kde tehdy
zemřel předčasnou smrtí ve věku pětatřiceti let Georg Eschler z Lipnice. Zůstala po něm vdova
Elisabeth, tři dcery a syn Georg, který se roku 1753 oženil s Dorotheou. Než se stal
rychtářem, živil manželku a dvě děti jako cestující obchodník. Na sklonku života, v roce 1782,
nechal otci postavit v Kunraticích kapli. Nacházela se na rozhraní Kunratic a Lipnice, při okraji
Kunratic u cesty směrem k Lipnici (dnes pouze zbyla ve velké zatáčce mohutná lípa. Ze získané staré
mapy od rodáků víme, že tam stávala tzv. Bauer kapelle pozn. J. T.), na gruntu sedláka Zeckerta
z usedlosti čp. 11 (Zeckertové jsou doloženi jako majitelé usedlosti čp. 11 minimálně v letech 1726–
1843). Eschler dal kapli vystavět z kamene, uvnitř ji zdobil obraz malovaný na dřevě a nápis
prozrazoval důvod jejího vzniku: A 1726 ist hier auf dieser, durch einen jähen Tod verschieden der
ehrsame Georg Eschler aus Limpach. Gott verleihe ihm die ewige Ruhe. A 1782. Co přesně se na
tomto místě tehdy stalo, nevíme. Z archivu se dozvídáme pouze, že roku 1726 zemřel předčasně
pětatřicetiletý domkář Georg Eschler. Zůstala po něm vdova Elisabeth se čtyřmi dětmi – třemi
dcerami, z nichž nejmladší Anna Elisabeth zemřela
vzápětí po otci a jediný synem Georgem. Roku 1746 syn
dospěl a stal se hospodářem, živil se jako cestující
obchodník. Oženil se roku 1753 a z jeho manželství
s Dorotheou se narodily pouze dvě děti: roku 1755 syn
Johann Georg a roku 1763 dcera Anna Elisabeth. Roku
1799 se Georg Eschler stal rychtářem, dcera se
provdala a syn následoval svého otce – putoval za
obchodem po Rakousku (zemřel 18. prosince 1791
v Pöcklabrück, kde byl i pohřben).
Jestli se Georgu Eschlerovi na sklonku života, kdy žil se svou ženou dosti osaměle, rozležely zážitky
z raného dětství, kdy se musel s předčasně ovdovělou matkou obtížně protloukat životem, těžko říct.
Na každý pád nechal postavit na místě skonu svého otce v Kunraticích kapli – a jako „bonus“ snad i
onu krásnou skalní kapli Rollbuschkapelle nedaleko svého domu. Jedenáct let poté, 18. dubna 1793
Georg Eschler zemřel ve věku 72 roků.
Můžeme předpokládat, že současně se stavbou kaple v Kunraticích nechal Eschler zřídit i
krásnou skalní kapli v Lipnici. V jejím německém názvu se objevuje lipnické pomístní jméno
Rollbusch.
… pokračování příště o sedláku Richterovi a nočním tajemném pohřebním průvodu - viz.
„Zázračná zastavení“
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