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Stromořadí v Kunraticích?
V současné době se zabýváme myšlenkou výsadby ovocných stromů u cesty ,,pod mezičkou směrem
k lípě“ v Kunraticích. Již v loňském roce jsme nechali odborníka přes výsadbu vytipovat vhodné
odrůdy pro tyto účely. Stromořadí u cesty čítá celkem 14 ovocných stromů. Akci bychom chtěli
pojmout formou brigády. Ten, kdo bude mít zájem, si zasadí svůj vlastní strom. Vlastníků jednoho
stromu může být samozřejmě i víc. Každý, kdo by si strom zakoupil, by následně obdržel osobní
certifikát. Obec by zajistila dřevěné kůly a oplocení k zabezpečení stromů. Pokud by kdokoliv z Vás
projevil zájem nebo měl případně i jiný nápad, zastavte se na obecním úřadě a společně si
pohovoříme. Možná by bylo dobré, v případě zájmu, směřovat akci na státní svátek spojený se
vznikem Československé republiky, tedy 28. října 2018.

Rekonstrukce vodního díla v Kunraticích je dokončena

Je hotovo! Toto je
konečná podoba
opravy.
Bezpečnostní
přeliv,
který
ochraňuje vodní
nádrž
před
stoletou vodou a
opevnění koryta
již
mnohokrát
zmiňované, to je
to, co jsme byli
schopni společně
se získanou dotací
zafinancovat
(dotace z MZe ve
výši 1 945 tis. Kč a vlastní podíl obce 904 tis. Kč). V současné době se vodní nádrž napouští. Nyní
bude důležité se znovu nadechnout a promyslet jaké budou v příštím roce možnosti s případným
odbahněním rybníka. To by mohl být další úkol spojený s vodní nádrží. Důležité bude vyhledat
vhodný dotační titul k tomu určený. Bude také záležet na složení nového zastupitelstva obce, jaké si
nastaví cíle a úkoly pro další čtyřleté období, které nás čeká po podzimních komunálních volbách.
Ještě jedna poznámka: opravené kamenné koryto u komunikace pod vodní nádrží končí na hranici
obecního pozemku. Zbývající část k propustku u hlavní silnici je v majetku Povodí Ohře, proto
nemohlo dojít k opravě.

Sucho nás stále trápí
V tomto článku se vrátím k tomu, co nás v současné době trápí asi nejvíce - pitná voda. V
minulosti již proběhla různá upozornění ve zpravodaji, sms info kanále a také různé formy debat
s Vámi na toto téma. Mnozí z Vás si problém uvědomují a pitnou vodou šetří, ale věřte, že jsou i
tací, kteří tyto výzvy nerespektují a i nyní si například kropí trávník na své zahradě, myjí
chodníčky před domem, napouští bazén apod. To už mi připadá jako velká bezohlednost. Zákazy,
vyhlášky a další, to můžeme neustále opakovat, myslím, že je to v současné době pouze na
našem svědomí a věřte, že problém nekončí, srpen má být i nadále velice teplý a suchý. Proto

Vás znovu žádám, šetřete pitnou vodou.
ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve čtvrtek 10.7. 2018 na svém zasedání zastupitelstvo obce:
•

stanovilo na následující volební období 2018-2022, 7 členů v zastupitelstvu obce Kunratice.

•

navrhlo geometricky oddělit p.p.č. 1246/1, ostatní komunikace v k.ú. Studený u Kunratic (v
Lipnici) a následně zhotovit znalecký posudek na náklady Lesů ČR, z kterého bude zjištěna
cena dotčeného pozemku v případě prodeje pozemku Lesům ČR

Děkujeme vedení obce za zajištění ošetření a nalakování autobusových zastávek, oplocení pomníku
věnovaného padlým studeneckým mužům během I. světové války a odpočinkového altánu u
parkoviště ve Studeném a Lipnici. Je radostné, že práci provedli mladí obyvatelé Kunratic.
O vše je nutné pečovat, děkujeme.
Za obyvatele Studeného, členové Spolku Pod Studencem

****************** *************
v měsíci srpnu oslaví své jmeniny:

Miluše, Dominik, Roman, Zuzana, Klára,
Hana, Petra, Helena, Bohuslav a Pavlína

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

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

Dne 13. srpna a 28. srpna uplyne 14 let, kdy nás navždy opustili paní

Jana Píchová a Vladislav Něměc st.
S láskou vzpomíná rodina a ostatní příbuzní.

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 tentokrát konat ve Studeném v penzionu Kamzík dne:
24.8. 2018 od 18.00 hod

OBEC KUNRATICE POŘÁDÁ
3. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
KDY: 1. září od 9:00 hod.
KDE: na hřišti v Kunraticích
HLAVNÍ CENA: pohár obce
Kunratice
Občerstvení zajištěno na místě akce.

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

4. – 5.8.2018
11. – 12.8.2018
18. – 19.8.2018
25. – 26.8.2018
1. – 2.9.2018

MUDr. Křemen
Adolf
MUDr. Bolfíková
Renata
MUDr.
Rambousková
Rita
MUDr. Charvát
Pavel
MUDr. Charvát
Tomáš

Teplická 270
Jílové
Varšavská 1863/7
Děčín VI
Riegrova 773/72
Děčín II

412 550 343

J.Š.Baara 692/26
Děčín V
U Přívozu 18/4
Děčín III

412 507 588

412 535 930
412 526 250

412 511 619

Další malá ochutnávka z připravované historie jednotlivých domů vesnic Studený a Lipnice.
Povídání o obyvatelích domu čp. 64 ve Studeném.
Dům stával při silnici pod domem čp. 1 v místech, kde jsou dnes kontejnery a úly.
V roce 1785 se v domě odehrála svatba. To pan Josephus Vater, kterému tou dobou bylo 22 let, si dne 14. 1.
1785, vzal za manželku slečnu Therezii Eschlerovou (*1764). Jak je z matričních záznamů evidentní, v domě
žil a patrně jej i vlastnil pan Johann Christopf Vater, syn Johanna Vatera a Magdaleny, rozené, Seidelové
z domu čp. 8. Dne 13. 9. 1810 se narodila holčička Marie Franziska, rodiči byli pan Johann Christopf Vater
(cestující obchodník) a jeho paní Therezie. Dne 1. 6. 1817 se v domě narodilo další dítě. K sedmileté Marii
Franzisce přišel na svět její bratranec Johann Anton. Otcem miminka byl bratr J. Ch. Vatera, pan Anton
Vater, maminkou Marie Franziska. Kmotrem novorozence se stal pan Anton Frind, sedlák ze statku čp. 35
(dnes penzion Kamzík, pozn. J. T.)
Dům je zaznamenán v katastrální mapě z roku 1843. Roku 1848 patřil tento dům Franzi Seidelovi, který byl
tehdy učitelem v Habarticích na benešovském panství. Pocházel pravděpodobně ze selského statku čp. 50 a již
v roce 1831 působil jako školský pomocník ve Studeném. Zhruba v téže době učiteloval jiný studenecký
rodák, Anton Seidel, v Chřibské. Muzikálně nadaný učitel se stal také kantorem a regenschorim. V hudebním
životě Chřibské a okolí sehrál Anton Seidel významnou roli. Jedná se o učitele a významného hudebníka
v Chřibské, jak je uvedeno v knize Igora Heinze „ Z hudební minulosti Šluknovska od středověku po Missu
solemnis 1830“. 1. vyd. Varnsdorf: Kruh přátel muzea Varnsdorf, 2012, s. 44., …. Hudebník Anton Seidel,
pocházel z Kaltenbachu. Na konci 18. století působil jako varhaník v kostele sv. Jiří v Chřibské.
Roku 1848 v domě při
silnici také bývalo pekařství.
Rok prvního zápisu domu
v katastrální knize byl 1859.
Den 26. 2. 1875 se zde
narodilo v 6 hodin dítě,
kterému bylo při křtinách o
dva dny později dáno křestní
jméno
Johanna.
Tatínek
novorozené dívenky není
uveden,
jedná
se
o
nemanželské dítě. Maminkou
byla slečna Anna Maria
Kunertová, dcera Franze
Kunerta z domu čp. 75 a
zemřelé dcery pana Antona
Seidela z čp. 50, který již tou dobou také nežil. Hostů na křtinách bylo dost a dost. Novorozená holčička však
umírá již 14. 3. 1875. Nepřežila ani období šestinedělí, chudák její maminka a příbuzní, o kterých se podrobně
dozvíme v historii domů ze Studeného čp. 75 a 74. V roce 1909, 10 vlastnili dům pan a paní Anton a Ida
Richterovi. Od roku 1914 až do odsunu zedník pan Anton Richter. Narodil se dne 28. 3. 1870 ve Studeném,
jeho manželka Gisela, rozená Beitlichová se narodila v České Kamenici 30. 8. 1879. Domovské právo ve
Studeném měla od 14. 6. 1908, kdy měli Richterovi pravděpodobně svatbu. Ještě v roce 1942 pracoval pan
Anton Richter jako tkadlec. Dům zanikl dříve než okolní domy, přestože stály vlastně téměř uprostřed
vesnice. Stalo se tak okolo roku 1952/3.
Text z připravované publikace, Jitka Tůmová, Spolek Pod Studencem, rok 2018
Pohlednice z archivu PJT - za pomníkem padlých v I. světové válce je malý dům čp. 43, dále stodola a čp. 44. Dům čp. 64 je zcela
vpravo dole při silnici. Nahoře nad ním je statek čp. 1
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