ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Červenec, srpen 2021 - ročník XXVI. - číslo 7, 8

OBEC POMÁHÁ OBCI. POMOCI MOHOU I OBČANÉ NAŠÍM PROSTŘEDNICTVÍM

Mimořádná živelná pohroma nevídaného rozsahu, tornádo doslova zdevastovalo několik obcí.
Katastrofa si vyžádala bohužel i lidské životy, množství zraněných a obrovské materiální škody.
Šokující zpravodajství ze zasaženého regionu nám ještě v následujících dnech teprve odhalí míru
škod. V takovéto situaci je přímá a adresná pomoc tou nejúčinnější, pokud je rychlá a nebyrokratická
a takovou možnost pomoci jsme připravili i pro vás formou darovací smlouvy, kterou jednoduše za
pět minut vyřídíme u nás na Obecním úřadě v Kunraticích. Již v sobotu 26.6. jsem informoval o této
příležitosti SMS Infokanálem. Touto formou je možné finanční prostředky posílat prostřednictvím
obce až do 31.8. 2021.
S radostí můžeme sdělit, že od pondělí 28.6. až do dnešního dne se již vybralo 23 600,-Kč.

Jen tak dál!
Pavel Kryštůfek – starosta obce

Obec Kunratice vás zve na otevření nových vycházkových okruhů kolem Kunratic.
Sejdeme se v neděli 11.7. 2021 od 14:00 hod. u Bistra „Starý Mlýn“ č.p. 108 v
Kunraticích.
Drobné občerstvení zajištěno.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE

•
•
•
•

•
•

Dne 23.6. na svém zasedání zastupitelstvo projednalo a schválilo:
rozpočtové opatření č. 2, kterým se schválený rozpočet navyšuje o 67 700,- Kč na straně
příjmů i výdajů.
sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na zemní vedení na p.p.č. 110/1,
1172, 1173/1, 1174/1 a 1224/1, dle geometrického plánu č. 338-418/2021, za jednorázovou
náhradu 1000,- Kč
uzavřít dodatek k dohodě o provedení práce za stávajících podmínek na výběr vodného a
stočného v Kunraticích na dobu neurčitou
využití přepadové vody z obecního prameniště v Lipnici ve prospěch Farmy Lipnice.
Kompenzací za to bude proveden bezúplatný zápis věcného břemene vedení obecního
vodovodu do katastru nemovitostí přes pozemky žadatele.
prodej části pozemku č. 1200, silnice v k.ú. Kunratice u České Kamenice za cenu 100,-Kč/m 2
poskytnout finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč na cyklistický závod ,,Tour de Feminin 2021“

PRO INFORMACI – TENTO ZPRAVODAJ JE SPOJENÉ DVOUMĚSÍČNÍ VYDÁNÍ ČERVENEC A
SRPEN. DALŠÍ ZPRAVODAJ TEDY OČEKÁVEJTE AŽ V ZÁŘÍ.

Turistická známka ,,Kunratický vrch a jeho vyhlídky“ je na světě

Jak jsme již avizovali v minulém
zpravodaji, získali jsme potřebnou
podporu pro výrobu turistické
známky a nálepky. Nyní jsou
vyrobené a k zakoupení na
Obecním úřadě v Kunraticích,
dostupné jsou ale i v Pohostinství u
Pavla a Bistru Starý Mlýn. Cena
dřevěné známky je 40,- Kč a
turistické nálepky 15,- Kč.

Obec Kunratice pořádá již 5. ročník fotbalového turnaje v Kunraticích
KDY: 17. července od 9:00 hod.
KDE: na hřišti v Kunraticích
Všichni zúčastnění si nějakou tu cenu určitě odnesou.
Občerstvení zajištěno na místě akce.
(Všichni jste srdečně zváni, přijďte zafandit našim borcům)
A ve stejný den večer od 19:00 hod. si přijďte příjemně posedět na
hřiště pod naší novou pergolu s občerstvením na malý COUNTRY
VEČER.
Na kytary zahraje Jirka Koupar a spol.
Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s r.o. a společenství kominíků a topenářů.

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a
čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční v PÁTEK dne 9.7.2021
- cena za kontrolu a čištění komínu je 400,- Kč
- cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400,- Kč
- cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,- Kč
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989
Vyúčtování vodného a stočného v Kunraticích bude probíhat ve dnech
21. - 22. srpna a 4. – 5. září.
Vyúčtování vodného a stočného se provede pouze v hotovosti p. Nechybové. Přeplatky budou v den
vyúčtování vráceny a nedoplatky budou v den vyúčtování doplaceny. Připravte si proto všichni
peníze v hotovosti. Zálohy na další období budou vybírány v únoru následujícího roku. Pokud už teď
víte, že ani jeden z těchto termínů nebude možné u Vás vyúčtování provést, telefonicky se domluvte
na tel. čísle 723 192 643.

Připomínáme ...
kdo nemáte zaplacenou druhou polovinu za odpad, uhraďte jej nejpozději do 31. 8. 2021!

Nepodpořené akce v obci

Koncem loňského roku jsme podali žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj – podpora a
rozvoj regionů. Jednalo se o podporu na víceúčelové hřiště v Kunraticích a dvě místní komunikace.
Koncem května bylo zveřejněno vyhodnocení. Bohužel ani na jeden z projektů jsme podporu
nezískali. Nebyli jsme jediný, rozdělování finančních prostředků a jejich způsob nelze ovlivnit. V
Ústeckém kraji, potažmo v našem regionu, získalo finanční podporu jen zlomek obcí.
Nezbývá než „číhat“ a pohlídat si nově vyhlášené dotační tituly a ty pokud možno využít.

Daří se čerpat finance na obnovu lesních porostů

Finanční podporu jsme naopak získali z Krajského úřadu Ústeckého kraje na výsadbu nových
stromků a stavbu oplocenek ve výši 52 500,- Kč. O další podporu na hospodaření v lesích žádáme
Krajský úřad Ústeckého kraje i v tomto roce. Pokud bychom měli získat podporu v plné výšši mohlo
by se jednat až o 300 000,- Kč.

*********************************
V měsíci červenci oslaví své jmeniny:

Jaroslava, Amálie, Olga, Markéta, Karolína, Jindřich,
Luboš, Martina, Vítězslav, Libor, Kristýna, Jakub a Anna
V měsíci srpnu oslaví své jmeniny:

Dominik, Roman, Zuzana, Klára, Alena,
Hana, Petra, Bohuslav a Pavlína
Životní jubileum oslaví:

Zaschka Günter
Tejml Bohumil
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

*********************************
Dne 3. srpna uplyne 7 let, kdy nás navždy opustil pan

Milan Škvorák

S láskou vzpomíná manželka Lenka s dcerami a rodinou.

Dne 28. srpna uplyne 14 let, kdy nás navždy opustil pan

Oleg Živnůstka

S láskou vzpomíná manželka Milena, syn Aleš
a dcera Radka s rodinou.

U příležitosti vzniku nových turistických okruhů kolem Kunratic v letošním roce, uveřejňujeme
se svolením autora, pana Matěje Hronského, jeho text o hrobnících z Kunratic. Jeden z nových okruhů totiž
vede kolem dvou bývalých místních hřbitovů, staršího líseckého, založeného v roce 1900 a mladšího
kunratického, založeného po 1. světové válce. Předložený soupis kunratických hrobníků je ohraničen lety
1680 a 1847, tudíž žádný ze zde vzpomenutých hrobníků nevykonával své řemeslo na „našich“ hřbitovech.
Vezměte tedy tento text jako malou ochutnávku výletů do historie Kunratic, kterou na základě pečlivého
studia archivních pramenů zpracovává pan Matěj Hronský. Pravděpodobně se od tohoto autora dočkáme
dalších, neméně zajímavých zpracování minulosti naší obce.

Kunratičtí hrobníci - Matěj Hronský
Od založení obce byli Kunratičtí pohřbíváni v České Kamenici. Ale stejně jako okolní obce měly i Kunratice
svého vlastního hrobníka. Kdy tato instituce vznikla, nevíme. Snad se tak stalo v roce 1680, kdy je
v soupisech lidu českokamenického panství zmíněn kunratický hrobník poprvé, předtím se v soupisech
neobjevuje. Hrobníci bydleli v obecním domku, zvaném také „Totenhäusel,“ bývalém čp. 3, který se nacházel
přes potok k dnešnímu čp. 4 a přes silnici k dnešnímu čp. 81. Počet nebožtíků v Kunraticích nebyl tak vysoký,
aby se hrobník mohl živit jen kopáním hrobů, proto si hrobníci vydělávali také jako nádeníci, setkáme se také
s jedním punčochářem. Podívejme se na tyto kunratické hrobníky popořadě (data v závorkách jsou daty
hrobníkování, ovšem až na prvního byli všichni hrobníky až do své smrti, tedy druhé datum značí i rok úmrtí):
1. Martin Vater (1680-1688) – první kunratický hrobník. Byl sedlákem v Janské, kde byl v roce 1679 kvůli
dluhům nucen prodat otcovský statek; z celkové prodejní ceny 90 kop míšeňských grošů celou polovinu dostal
kunratický rychtář Georg Eschler, Martin Vater dostal jen 3 kopy + 3 kopy na pohřeb otce. Hrobníkoval jen
osm let, v roce 1688 raději utekl do války.
2. Mathes Büchse (1688-1707) – v letech 1680-1682 vlastnil statek čp. 21, poté bydlel v Kunraticích jako
podruh (dnes bychom řekli nájemník) a živil se jako nádeník, až se v roce 1688 stal novým hrobníkem.
Mathes měl s ženou Dorotheou z Dolní Chřibské osm děti, všechno byli synové, dospělosti se jich dožilo šest,
což bylo při tehdejší velké dětské úmrtnosti vysoké procento přeživších. V letech 1707-1713 místo hrobníka
neobsazeno.
3. Simon Büchse (1713-1734) – byl nejmladším synem Simona a Anny Büchseových, majitelů statku čp. 21,
ovšem nevíme, zda byl mezi ním a předchozím majitelem nějaký příbuzenský poměr.
4. Elias Weinschner (1734-1736) – hrobnickému řemeslu se učit nemusel. Než se stal hrobníkem
v Kunraticích, byl totiž hrobníkem v sousední Lísce. Do domku se přiženil, když si vzal vdovu po předchozím
hrobníkovi (ano, Simon Büchse zemřel v roce 1734 a jeho vdova Anna Maria si ještě ten rok vzala Eliase
Weinschnera. Ale nebylo to v té době nic tak neobvyklého – nejmenší časový rozdíl mezi ovdověním a novou
svatbou byl v Kunraticích dokonce jen dva měsíce!). Elias ovšem zemřel již po dvou letech ve věku 60 let.
5. Georg Richter (1736-1756) – následujících 20 let byl hrobníkem Georg Richter, syn sedláka Eliase
Richtera ze statku čp. 30. Jako všichni ostatní hrobníci (kromě prvního Martina Vatera) byl hrobníkem až do
své smrti, kopal tak hroby ještě ve svých 72 letech.
6. Georg Krahl (1757-1788) – Georg pocházel z Dolní Chřibské, byl nejdéle sloužícím a také nejstarším
hrobníkem – dožil se dokonce 80 let, v té době neobvykle vysokého věku.
7. Josef Nietsche (1788-1803) – zeť předchozího hrobníka Georga Krahla, pocházel z Horní Chřibské. Maria
Elisabeth Krahlová ještě před svatbou s Josefem porodila dva nemanželské syny, z nichž starší Christian žil
jen 14 dní. Už v manželství se narodilo pět synů, z nichž ale čtyři zemřeli ještě jako malé děti. Celkem tak
Maria Elisabeth porodila sedm synů, z nichž pět se nedožilo ani půl roku.
8. Franz Heinrich (1803-1829) – pocházel z Krásné Lípy. Hrobníkoval dlouhých 26 let, byl tak druhým
nejdéle sloužícím hrobníkem. Po jeho smrti je v soupisech lidu jako hrobnice psána jeho žena Dorothea, ale
spíše tím chtěl autor soupisu určit, že jde o vdovu po hrobníkovi. Těžko totiž předpokládat, že by Dorothea
ještě ve svých 68 letech kopala hroby kunratickým nebožtíkům.
9. Johann Hieke (1833-1847) – kromě kopání hrobů se živil také v Kunraticích a okolí velmi rozšířeným
punčochářstvím. S rodinou se přistěhoval z Dolní Kamenice, jeho žena s netradičním jménem Thekla (rozená
Hackelová) byla ale z Kunratic – z hrobnického domku čp. 3 to měla jen přes potok do svého rodného domu
čp. 4, který v té době vlastnil její bratr Florian Hackel.
Po roce 1847 zprávy o hrobnících mizí, s koncem patrimoniální správy v roce 1848 mizí ovšem také soupisy
obyvatel. V náhodně zachovaném obecním soupisu obyvatel z roku 1880 již žádný hrobník zaznamenán
není.
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