ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Únor 2019 - ročník XXIV. - číslo 2
Nezahálíme….
Čas zimního odpočinku, dalo by se říci o měsíci lednu. My, ale nezahálíme. V plném proudu je
příprava projektové dokumentace na vodní dílo ve Studeném. Již nyní je hotový projekt na opravu
opěrné zídky ve Studeném směrem k vodní přehrážce. Zbývá tedy vyřídit veškerá potřebná povolení
s tím spojená, abychom mohli v tomto roce zmiňovaný úsek opravit.
V Kunraticích proběhla kontrola kabelů veřejného osvětlení. Na vytipovaných místech již brzy dojde
na jejich výměnu za nové, aby nedocházelo k častým výpadkům veřejného osvětlení, s tím bude do
budoucna spojena i výměna samotných svítidel za LED osvětlení.
Stále hledáme vhodný dotační titul na opravu bývalého obecního úřadu. To se zatím bohužel nejeví
jako reálné. V tomto roce je možnost žádat o dotaci za tímto účelem pouze na ministerstvu pro
místní rozvoj s ohledem na vybudování jakéhosi kulturního střediska, za určitých kritérií, vybudování
pracovního místa a záruku konání pravidelných kulturních a společenských akcí po dobu pěti let.
Podpora by se týkala nové střechy, zateplení a vytápění. Možnost získání finančních prostředků je
70% v maximální výši, což ovšem není zaručeno. Proto budu na dalším zasedání zastupitelstva obce
prosazovat, abychom se pustili do oprav sami jako tomu bylo v případě opravy stávajícího obecního
úřadu a nebyli jsme omezováni kritériem dotace. Do konce tohoto týdne budu mít zatím nezávisle na
stole tři rozpočty na opravu střechy této budovy. To by byl nejspíš první počin opravy.
Pavel Kryštůfek

Dobrý den všem ženám z Kunratic, Lipnice a Studeného
Chtěla bych Vás informovat o vzniku nového klubu žen v naší obci.
První schůzka se bude konat 5.2. 2019 od 17:00 hod. Budeme se scházet v budově bývalého
obecního úřadu v Kunraticích. Začínáme keramikou, následovat bude cvičení s prvky jógy a pletení
košíků z papíru. Do budoucna bych chtěla využít i jiných nápadů a šikovných rukou z Vašich řad.
Touto cestou Vás srdečně zvu, zatím každé úterý v 17 hodin. Přijďte se podívat, podpořit a pokud
budete mít zájem, vstoupit do klubu žen. Veškeré podrobnosti o našem spolku se dozvíte pokud
přijdete mezi nás.
V. Jersáková- Lipnice

Výběr záloh za vodné provede p. Andrea Nechybová 9. 2. a 10.2. 2019.

Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí v obci do
srpna 2019
Termín
16.2. 17:30 hod.

Název akce

Míto konání

Turnaj ve stolním tenise chlapci a muži Pohostinství u Pavla - velký sál

9.3. od 18 hod

Mezinárodní den žen - posezení při
reprodukované hudbě

Pohostinství u Pavla - malý sál

30.3. čas bude
upřesněn

Dětský maškarní karneval + večerní
zábava pro dospělé

Pohostinství u Pavla - velký sál

První týden v dubnubude upřesněno

Zdobení velikonočních zajíců

Venkovní prostory v obci

20.4. 13:00 hod.

Velikonoční dílnička u Vítka

Truhlárna u Vítka č. p. 35

25.4. 16:00 hod

Stavění vatry a zdobení věnce na májku

Areál dětského hřiště

30.4. 15:00 hod.

Stavění májky

U hasičské zbrojnice

30.4. 18:30 hod.

Průvod s čarodějnicí od horní
autobusové zastávky a pálení
čarodějnice na hřišti

Areál dětského hřiště

1.6. 9:00 hod. odjezd
od obecního úřadu

Dětský den - výlet autobusem

Zábavný areál Šťastná země
-Radvánovice u Turnova

29.6. 9:00 hod.

Fotbalový turnaj

Areál dětského hřiště

24.8. 9:00 hod.

Nohejbalový turnaj

Areál dětského hřiště

mj.- (v případě zájmu) 2.3. 2019 masopustní pochod v maskách naší obcí a večerní
posezení? V dubnu vyčištění a úklid starého hřbitova, tentokrát v Kunraticích? Taneční
zábava s živou hudbou pod širým nebem na dětském hřišti, pravděpodobný termín
červen?

****************** *************
V měsíci únoru oslaví své jmeniny:

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

Papa Alfons
Petzak Jindřich
Durgala Martin
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Tradice masopustu v Česku a v letošním roce i v Kunraticích……..?
V některých regionech je součástí oslav obřadní průvod masek, který obchází s muzikou vesnice.
Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny lidí ve specifickém ustrojení a se specifickým chováním,
mající dlouhou tradici. Mnohdy se vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo Boží milosti.
Ty jsou později společně konzumovány v hospodě během večerní zábavy.
V některých obchůzkách se dostává do ústřední role tanec, především obřadní tance mladíků,
zvaných ve Strání „pod šable“. Podobně tančí u každého domu na Uherskobrodsku „bobkovníci“, na
Hlinecku „Turci“. Při večerní zábavě se konají další obřadní tance, například „na len“, „na konopě“,
„žabská“ apod. V mnoha dalších lokalitách se koná obchůzka bez těchto obřadních prvků a je tak již
jen prezentací masek a formou venkovské (eventuálně i městské) lidové zábavy, která se váže k
určitému datu.
Tímto, bychom Vás všechny chtěli oslovit, zda by jste neměli zájem s touto tradicí začít i u nás v
Kunraticích. Na schůzce spřízněných duší při přípravě kulturních akcí na tento rok jsme o tomto
tématu hovořili v Pohostinství u Pavla. V tomto roce, bychom takový obřadní průvod masek v naší
obci rádi uskutečnili 2.3. 2019, čas by se ještě upřesnil. Pohovořte o tom se svými přáteli, kamarády a
sousedy.
Jestli máte zájem se takové akce zúčastnit, nebojte se zastavit na obecním úřadě, abychom o tom
společně pohovořili a případně se na výše uvedené datum akce včas připravili.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Turnaj je určený pro muže a chlapce od 14 let.
Přijďte, kdo máte chuť to zkusit.
KDY: 16.2. 2019 od 17:30 hod.
KDE: V Pohostinství u Pavla
Podpora kamarádů, fanoušků a sportovních nadšenců vítána.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc únor
Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
9. – 10.2.2019

MUDr. Křemenová
Alena

Sokolská 129
Děčín IX

412 544 539

16. – 17.2.2019

MDDr. Barcal
Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412 507 588

23. – 24.2.2019

MUDr. Hladík
Pavel

Weberova 1537/7,
Děčín VI

412 539 298

2. – 3.3.2019

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110
Děčín I

412 151 056

Část povídání z historie domu a hlavně jeho obyvatel čp. 18 v Lipnici
Schiffnerova hospoda „Zur Meisenprüh“

- Gasthaus zur Meisensprüh (volně přeloženo by to mohlo
znamenat – U sýkorčího křoví - v místním nářečí
Meesenschenke, pozn. překladatele L. Loudy), která
fungovala celoročně včetně pronájmu pokojů
rekreantům.
Restaurace byla v létě i v zimě vyhledávaným
výletním místem. Pekl se zde chléb a vyráběli sýry. Před
hostincem stávalo i v zimě šest masivních stolů
s lavicemi. Název hostince, byl odvozen od roští/křoví na
protější louce, kde hnízdily sýkorky. U domu stál kříž,
kterému se podle majitele hostince říkalo Schiffnerův,
chráněný dvěma kaštany a ozdobený lucernou, která
v noci označovala poutníkům rozcestí cest. U Božích
muk se zastavovalo a modlilo místní obyvatelstvo jdoucí do kostela v České Kamenici. Na objednávku
Občanského sdružení pod Studencem roku 2010 kříž renovoval restaurátor pan Jan Pokorný z Děčína. Náklady
na obnovu drobné sakrální památky uhradili ze soukromých finančních prostředků místní lidé, zástupci
původního obyvatelstva a rekreanti, kteří navštěvují tato krásná místa. Za krásného pozdně letního dne 11. 9.
2010 se u kříže, jemuž požehnal děkan P. Karel Jordán Červený z kostela sv. Jakuba Staršího v České
Kamenici, konala malá slavnost a milé setkání původního a místního obyvatelstva.
Zatím nejstarší dohledaná historie jeho obyvatel je z matričního záznamu o tom, že dne 10. 10. 1799 se
v domě narodil chlapec Franz Anton Schiffner.
V letech 1909 – 10 patřil hostinec manželům Josefu a Terezii Schiffnerovým, kteří zde provozovali
hostinskou činnost. Po nich je provozovatelem hostince v rozmezí let 1914 – 1927 pan Emil Schiffner.
V únoru 1921 je v domě během sčítání obyvatelstva uvedeno, že zde žije celkem pět lidí. Majitel a hostinský
Emil Schiffner, se v Lipnici narodil 25. 6. 1871. Jeho manželka Marie Schiffnerová se také v Lipnici narodila
o sedm let později 20. 6. 1878. Oba jsou zaměstnáni v restauraci, paní Marie vede i domácnost a zpracovává
účty. Současně pracují jako zemědělci. Národnost celá rodince sčítacím archu uvádí Německou, jsou
římskokatolického vyznání, umí číst a psát. Manželům Schiffnerovým se 23. 7. 1897 v Lipnici narodila dcera
Anna. Matce v době porodu bylo pouhých devatenáct let a jeden měsíc. V době sčítání je Anna svobodná a
pracuje jak pomocnice v restauraci a i na statku. V neděli 18. 12. 1904 přichází na svět její mladší bratr
Heinrich. V době sčítání obyvatel mu je sedmnáct roků, pomáhá v zemědělství a v pohostinství rodičů.
Posledním obyvatelem domu je ovdovělý otec pana Schiffnera, Johann Schiffner. Narodil se 25. 2. 1841
v Lipnici. V době sčítání mu je krásných osmdesát roků a již nepracuje. Hostinským a majitelem celého
rodinného podniku včetně domu je v roce 1942 Heinrich Schiffner. Jeho manželkou se stala Hedwiga, rozená
Beitlichová, * 1. 7. 1909, † 22. 4. 1982. Dcera Annemarie se manželům narodila 2. 5. 1931, zemřela
v Německu 7. 11. 2012. Syn Adolf * 7. 10. 1939, † 3. 10. 2014. Poslední z potomků, syn Walter se narodil
v Lipnici 5. 3. 1942 a v roce 2017 ještě žije v Německu.
Při sčítání v roce 1970 není ve sčítacím archu již uveden žádný majitel. Po mohutném stavení bývalého
hostince zbylo do dnešních dnů jen pár základových pískovcových štuků a
mohutné kaštany, které byly před hostincem a penzionem a poskytovaly stín
jeho návštěvníkům. Jeden z kaštanů padl při vichřici během silné bouře 22. 6.
2017.
Přilehlý pozemek dnes patří majitelům domu čp. 9 – což je bývalý vejminek ke
vzdálenému velkému statku čp. 10.

Ptáčníci: Čižbou se rozumí lov drobných ptáků pomocí nejrůznějších
loveckých technik (pasti, sítě, oka, lep…).
Text ©Jitka Tůmová, Spolek Pod Studencem
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