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SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Neúprosný, ale spravedlivě plynoucí čas nás
opět posunul před práh nejkrásnějšího
období roku. Vánoc! Pro každého jiný pocit,
jiná představa, jiná forma a způsob jejich
zpřítomnění. Na dveře klepou vánoční
svátky – čas zázraků a plnění přání. Moderní
doba nám je připomíná s velkým
předstihem, ale ty skutečné přicházejí tiše a
nenápadně. Máme před sebou jak je vidět,
už druhé netradiční vánoční svátky, jelikož
do nich zasahuje stále se šířící koronavirus.
Nezapomínejme však, že Vánoce jsou také
časem radosti a veselosti.
Více než jindy si uvědomujeme, co pro nás
znamená rodina, zdraví, upřímné lidské
slovo, podání pomocné ruky, úsměv či
upřímné poděkování za nezištnou pomoc,
existence přátel a blízkých. Vánoce jsou o
hodnotách zdánlivě běžných, ale o to
vzácnějších. Hovoří o podstatě a smyslu
existence lidského společenství. Je to uznání
toho, co je v našem životě cenné a důležité.
Neexistuje žádný srovnávací přehled, žádný
kontrolní seznam, pouze výsledek pokory,
trochu statečnosti a laskavosti. Letošní rok
nám zase ukázal naši odolnost, empatii a
schopnost spolupracovat, abychom čelili
skutečné pandemii. Nenechme se otrávit
mediální masáží a negativními zprávami,
které se na nás valí ze všech stran. Potom
budeme mít možná větší příležitost
přemýšlet o tom, co je důležité, vážit si toho,
co máme, a věřit v lepší časy.
Pohodový advent Vám přeje
Váš starosta Pavel Kryštůfek.

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v
novém roce přeje Zastupitelstvo obce
Kunratice.
PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ V
KUNRATICÍCH
Po
roční
přestávce
budete mít opět možnost
dne 23. 12. 2021 od
9:00 do 13:00
hod.,
zakoupit si vánočního
kapra. Prodej se tentokrát uskuteční před
Bistrem Starý mlýn. Kapra si objednejte
na tel. č. 602 876 849 do 18. 12. 2021.

SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ
BRAMBOROVÝ SALÁT
Dne 23.12. od 18:00 hod. proběhne v
Pohostinství u Pavla
soutěž o nejchutnější
kunratický bramborový
salát. Vaše pochutiny
ohodnotí naše
odborná porota.
Přijďte se pochlubit
svými výrobky, všichni jste srdečně zváni.

Podání žádostí o dotace ještě v tomto roce
V prosinci budeme, již potřetí podávat na ministerstvo pro místní rozvoj žádosti o finanční podporu,
které jsme v minulosti z různých důvodů nezískali. Projekčně je vše připravené, to co nás neustále
obtěžuje jsou aktualizace a změny stávajících podmínek dotace, které je nutné neustále hlídat.
Nepomáhá nám ani stálé zdražování služeb a prací. Museli jsme upravit položkové rozpočty na obě
akce, výsledkem je nepochybně vyšší celková cena a tím i náš finanční podíl, pokud dotaci získáme.
Tak si společně držme palce ať to konečně vyjde. Bude se jednat o tyto připravené projekty:
víceúčelové hřiště s multifunkčním povrchem na stávající ploše nohejbalového hřiště v Kunraticích a
opravy místních komunikací, naproti hasičské zbrojnici a směrem k vodárně u horní autobusové
zastávky v Kunraticích.

Děkujeme všem, kteří využíváte sběrné místo na bioodpad.
Trávu a větve, které vozíte do kontejneru u hasičské zbrojnice se sváží do kompostárny v České
Kamenici (bývalé pískovny). Materiál zde nachází další využití, např. větvě, které se štěpkují
následně mnoha lidem poslouží jako topení. Tráva slouží také jako výborné budoucí hnojivo na
veřejné prostranství zeleně. V naší obci se díky velkému množství ukládání bioodpadu zlepšila i
kvalita ovzduší. Nepálíme tolik na svých pozemcích hromady větví a trávy a tím neobtěžujeme
sousedy, leckdy nelibým zápachem a proto i nadále využívejte této možnosti, děkujeme.

I přes nepříznivou epidemiologickou situace obec uspořádala vánoční dílničku u Vítka a
rozsvícení stromečku. Jak je vidět budeme si muset postupně na takové situace zvykat,
hlavně se nenechme odradit. Díky všem, kteří jste se podíleli na poctivé přípravě těchto
akcí.

*********************************
V měsíci prosinci oslaví své jmeniny:

Barbora, Jitka, Dana, Lucie, Daniel, Ester,
Natálie, Vlasta, Adam, Eva, Žaneta a David
Životní jubileum oslaví:

Kolesníková Danuše
Čapek Petr
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

*********************************
Dne 14. prosince uplyne čtrnáct let, kdy nás navždy opustila paní

Blanka Kaulfersová
S láskou vzpomíná manžel Bohuslav a syn Jindřich.

Nezadržitelně se blíží svátky Vánoc. Situace okolo čísel Covidu 19 není moc optimistická a jak
se zdá jen tak rychle ani nebude. Pokud nevíte, co darovat svým blízkým a dosud nemáte ve
svém vlastnictví knihy o našich vsích, můžete je zakoupit na Obecním úřadu Kunratice.

Přejeme vám hodně zdraví a pokud možno klidně prožité
svátky Vánoc a dobře prožitý celý rok 2022.

Jitka Tůmová – Spolek pod Studencem

UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU ELEKTRICKÉ ENERGIE dne 7.12. 2021 od 7:30 do 11:30 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
v místní části Lipnice č. p. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32
č. ev. 50, 51, 53, 56, 82 a p.p.č. 901/1 a 1224

Zimní údržba

Prohrnování místních komunikací zajišťují v Lipnici a Studeném Farma Lipnice a v Kunraticích Karel
Králík. Cena za prohrnování je 550,-Kč/hod. Kdo má zájem o službu prohrnování ze soukromých
pozemků, prosíme o nahlášení na obecním úřadu, abychom vaše požadavky mohli předat.
Vynásobením počtu jízd a průměrné doby odhrnování na vašem pozemku získáte částku, kterou po
sezoně (na jaře) uhradíte do pokladny obce. Pro posyp kritických úseků bude připraven v bednách u
komunikace posypový materiál. O zajištění sjízdnosti se starají zaměstnanci. Může se stát, že náhlou
změnou počasí nebo v časných ranních hodinách či večer komunikace namrzne. Pro tento případ
můžete použít připravený posypový materiál.

4. – 5.12.2021

Zubní pohotovost na měsíc prosinec
ordinační hodiny od 8:00 – 10:00 hod.
MDDr. Fidler Jan
Vokolkova 546
Děčín

412520164

11. – 12.12.2021

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412539298

18. – 19.12.2021

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110 Děčín I

412151056

25. – 26.12.2021

MUDr. Charvát
Tomáš

U Přívozu 18/4
Děčín III

412511619

Pokračování v procházce starými Kunraticemi
Škody třicetileté války - v pozemkové knize z roku 1669 jsou zmínky o za války vypálených domech - byly
rychle zahlazeny. Berní rula, první český zemský katastr z roku 1654, v Kunraticích zmiňuje stejně jako před
válkou 20 statků a 3 zahradnictví, k nim 12 domkářství, tedy jen o dva domy méně než před válkou. Válečnou
vřavu však nepřežil mlýn, který byl obnoven až někdy na přelomu 17. a 18. století.
Do roku 1669, kdy byly z rozhodnutí vrchnosti ve vsích obnoveny za války zničené pozemkové knihy a nově
vedeny soupisy všech obyvatel, byly postaveny další dva domky, takže jich bylo 14. Tento počet pak přetrval
až do konce 17. století, další domek byl postaven až v roce 1693 a postupně byly stavěny další, takže jich bylo
16 v roce 1700, 1723 již 24 (asi v roce 1681 postavený níže zmíněný obecní domek v to nepočítaje).
Tím se však vyčerpal stavební boom počátku 18. století – do zavedení domovních čísel v roce 1771 přibyly již
jen dva domky, bylo zde tedy 20 statků, 3 zahradnictví a 26 domkářství.
Obtížné je sledovat vývoj počtu výměnků. Z nich se neplatily daně, proto vrchnost nezajímaly a v soupisech
nejsou uváděny. Zprávy o nich jsou roztroušeny v kupních smlouvách, prvním zmíněným výměnkem je v roce
1667 výměnek dědičné rychty čp. 1. Postupně počet výměnků narůstal, v době zavedení domovních čísel
v roce 1771 jich bylo 12.
Ne všechny byly výměnky statků, oproti obecné představě byly i u některých domkářských stavení. V roce
1772 tak po zavedení popisných, dle tehdejšího termínu konskripčních čísel bylo v Kunraticích 63 domů s čísly
popisnými – 20 statků, 3 zahradnictví, 26 domkářství (v ty byl počítán i mlýn), obecní domek, škola a 12
výměnků.
Dalších čtyřicet let probíhalo zahušťování zástavby, v roce 1790 zde stálo již 75 domů, 1800 79 a v roce 1806
82 domů, čímž se počet víceméně ustálil až do roku 1848, kdy v Kunraticích stálo 86 domů. V roce 1862 stálo
pak v Kunraticích 92 domů, v roce 1880 již 97 domů. Tím se počet opět ustálil, do roku 1921 dokonce klesl na
95. Až konjunktura dvacátých let umožnila stavbu několika dalších domů, především v tzv. Růžové ulici na
úpatí Kunratického vrchu, v roce 1930 v Kunraticích stálo 101 domů, poslední dům před válkou (čp. 105) byl
postaven někdy mezi roky 1934-1938. Pojďme tedy procházkou po starých Kunraticích jak vypadaly v
polovině 19. století, ale v podstatě, s určitými změnami, ještě i před druhou světovou válkou.
Jako výchozí bod zvolíme okraj obce tam, kde vede silnice od České Kamenice, popíšeme nejprve domy po
levé straně silnice, dojdeme na konec Kunratic, poté se otočíme a opět po levé straně silnice dojdeme zpět na
začátek obce. Přesně takto vrchnostenští úředníci řadili ve svých písemnostech kunratické statky již od
nejstarších dob. Můžeme ale vlastně začít kdekoli, jen se držme po levé straně silnice…
Prvním domem ve vesnici je čp. 2, který teď ale vynecháme, protože stojí vpravo a my koukáme doleva,
vrátíme se k němu na konci výletu. Tak pojďme. Po levotočivé zatáčce a pár krocích stojíme u cedule
oznamující konec Kunratic. Když otočíme hlavu trochu doleva, vidíme krásnou parcelu, přesně se hodící pro
pěkný statek nebo alespoň domek s velkou zahradou. Tak tam kupodivu nestálo nikdy nic. Respektive, nic tam
nestálo až do dob první republiky, kdy zde byla postavena podlouhlá hospodářská stavba čelem k silnici.
Předtím byl výše u silnice ovocný sad, v pravé části parcely pak louka, oboje patřící statku čp. 1 (který stál
nám za zády přes silnici, trochu výše, vrátíme se sem na konci výletu).
Uděláme několik kroků dále, máme nyní za zády dům čp. 81, otočíme zrak trochu níže a vzadu na parcele u
potoka si můžeme představit první stavbu v Kunraticích po levé straně silnice. Byl to malý domeček čp. 3,
patřil obci, která jej po dvě stě let pronajímala kunratickým hrobníkům. Vhodně jim postavila domek co
nejblíže ke Kamenici, tam byli Kunratičtí pohřbíváni až do první světové války, kdy byl zřízen hřbitov na
východním konci vesnice. Poprvé je domek zmíněn v roce 1681, kdy se kunratickým hrobníkem stal Martin
Vater, který pro dluhy přišel o otcovský statek ve Všemilech. Hrobníka ale dlouho nedělal, už v roce 1688 utekl
před bídou raději do války, jak je zmíněno v soupisech lidu. Po něm se na místě hrobníka vystřídalo do roku
1848 ještě osm hrobníků, v průměru tedy hrobník hrobníkoval necelých dvacet let. Někdy před první
světovou válkou obec domek prodala Josefu a Marii Zeckertovým, kteří zde zřídili výrobu střešních tašek a
cementové krytiny. Výroba přežila první světovou válku, krizi třicátých let již ale ne, v roce 1934 není
v adresáři zmíněna ani výroba, ani domek, byl tedy zbourán někdy mezi roky 1927-1934.
V dalším zpravodaji budeme v našem putování dál pokračovat...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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