ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Červenec - srpen 2022 - ročník XXVII. - číslo 7, 8
ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE

Dne 22.6. na svém zasedání zastupitelstvo projednalo a schválilo:
První bod schválení zastupitelstvem obce je velmi dobrá zpráva. Konečně jsme po několikátém
podání žádostí o dotace, byli úspěšní. Jedná se o podporu na multifunkční hřiště s umělým
povrchem v Kunraticích a nový asfaltový povrch na dvě místní komunikace, naproti hasičské
zbrojnici a naproti horní autobusové zastávce v Kunraticích. Výše finanční podpory na obě akce se
dočtete níže. Samotná realizace opravy komunikací by mohla proběhnout ještě v tomto roce a nové
hřiště až příští rok.
• a) poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – podpora obnovy a rozvoje regionů ve
výši 1 343 351,- Kč na akci ,,obnovy místních komunikací 7c a 32c“
b) poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – podpora obnovy a rozvoje regionů ve
výši 644 443,- Kč na akci ,,víceúčelové hřiště na p.p.č. 204/1 v k.ú. Kunratice u České
Kamenice“
c) spolufinancování do maximální výše 20% nad předpokládané náklady
d) pověřuje starostu obce Pavla Kryštůfka podpisem smlouvy s vítěznými uchazeči
• rozpočtové opatření č. 2, kterým se schválený rozpočet navyšuje na straně příjmů o
394 270,- Kč, na straně výdajů o 665 100,- Kč a na financování rozdílu ve výši 270 830,-Kč
se použije rezerva z minulých let
• aktualizovaný plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku na období
2016 – 2025
• uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, který se mění v bodě 3,
prodloužení termínu dokončení stavby z 31.12. 2022 na 31.12. 2024.
• uzavřít smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
Ústeckého kraje s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
• uzavření smlouvy o poskytování produktu WWW stránky – roční provoz s firmou Galileo
Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, Chomutov za pravidelný roční poplatek
5 513,- Kč vč. DPH s účinností od 1.6. 2022
• stanovuje podle ust. § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
na následující volební období 2022 – 2026 pro obec Kunratice 7 členné zastupitelstvo
• prodej části p.p.č. 1060/1, trvalý travní porost, v k.ú. Studený u Kunratic, za cenu 100,-Kč/m 2.
Geometrické zaměření bude probíhat v přítomnosti starosty obce a náklady za GP uhradí
žadatelé.
• prodej části p.p.č. 42/2, zahrada, v k.ú. Kunratice u České Kamenice za cenu 100,-Kč/m 2.
Geometrické zaměření bude probíhat v přítomnosti starosty obce a náklady za GP uhradí
žadatelka.

Daří se čerpat finance na obnovu lesních porostů
Finanční podporu jsme získali z Krajského úřadu Ústeckého kraje na výsadbu lesního porostu,
následnou péči a zřizování nových oplocenek ve výši 111 270,- Kč. O příspěvek na hospodaření v
lesích máme v tomto roce ještě požádáno, pokud budeme úspěšní mohlo by se jednat o výši
příspěvku až 300 000,-Kč.

Kdo máte zájem kandidovat do zastupitelstva obce Kunratice, nezapomeňte, nejzažší
termín podání kandidátních listin je 19.7.2022 příslušnému registračnímu úřadu, v
našem případě je to Město Česká Kamenice.

Obec Kunratice pořádá 6. ročník
fotbalového turnaje v Kunraticích
KDY: 9. 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.

Nabídka mobilního kadeřnictví

Nechte se ostříhat z pohodlí vašeho domova. Od září vám službu nabídne paní Iva Hudecová z Lísky.
Další podrobnosti si můžete telefonicky domluvit na tel. č. 601 323 334.

Připomínáme ...
kdo nemáte zaplacenou druhou polovinu za odpad, uhraďte jej
nejpozději do 31. 8. 2022!

*********************************
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, Dominika, Roman, Zuzana, Klára, Alena,
Hana, Petra, Bohuslav, Luděk a Pavlína
Životní jubileum oslaví:

Zaschka Günter, Fiala Jiří
Mervínský Ladislav, Gibsonová Ilona
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů.

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

Překrásná drobná památka Rollbuschkapelle v Lipnici se zaleskne v plné kráse.
Obraz Nejsvětější trojice autora Petra Brandla na doporučení Mgr. Natalie Belisové ztvárnil
excelentní malíř, pan Michal Janovský. Budeme se těšit na vaši návštěvu a přítomnost při slavnosti
požehnání obnovené památky. Obnova unikátní drobné sakrální památky byla uhrazena z finančních
prostředků, které SPS obhájil v rámci dotačního programu 34. OGK Ústecké komunitní nadace z
prostředků společnosti AIR PRODUCTS společnosti s r. o. a Greif Czech Republic a. s.
Dále z finančních darů spolku od soukromých dárců pana J. Kühna, V. Kužela, I. Netálové, manželů
Novákových, H. Studecké, M. Šedivé, I. Štětkářové, P. Pánka, M. Prokopa, M. Rajtra a manželů
Vrtílkových.
Rekonstrukci aktivně prováděli: Ing. Zdeněk Zigmund, Vojtěch a Lukáš Moudří. Všem mnohokrát
děkujeme, bez Vaší aktivní spolupráce a pomoci, bychom se neobešli.

Zubní pohotovost na měsíc červenec a srpen
ordinační hodiny od 8:00 – 10:00 hod.
9. – 10.7.2022

MUDr. Charvát Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412507588

16. – 17.7.2022

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110 Děčín I

412151056

23. – 24.7.2022

MUDr. Plyushchakov
Oleksandr

Myslbekova 404/23
Děčín I

732329007

30. – 31.7.2022

pohotovost nebude
sloužena

-

-

6. – 7.8.2022

pohotovost nebude
sloužena

-

-

13. – 14.8.2022

MUDr. Charvát Tomáš U Přívozu 18/4 Děčín
III

412511619

20. – 21.8.2022

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412539298

27. – 28.8.2022

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110 Děčín I

412151056

Pokračování v procházce starými Kunraticemi

Výše na cestě po pravé straně cesty stojí dům čp. 34, dříve to byl výměnek právě zmíněného statku čp. 35.
Někdy mezi lety 1904-1938 byly za domem postaveny další tři stavby, rovnoběžně za domem byla stodola,
nad ní další malá, výše ještě jedna velká stodola, která spadla v roce 2003. Dále již nepůjdeme a vrátíme se na
silnici.
Stojíme tedy opět u čp. 46 a přes potok
vidíme napůl dřevěný, napůl zděný
domek čp. 69. Domek v roce 1782
postavil nádeník Johann Georg Krahl
s manželkou Marií Elisabeth, avšak
dlouho se z nového domku netěšili,
Maria Elisabeth zemřela o dva roky
později, Johann Georg v roce 1790.
Ale dále, u silnice před potokem vidíme
pěknou rovnou plochu, skvěle se hodící
pro stavební parcelu. Tak tady domek
nikdy nestál, byl zde ovocný sad. Ovšem o
pár kroků dále, na místě dnešní
autobusové zastávky stával domek čp. 78,
vlevo od něj stodola. Byl postaven v roce 1794, poté se v jeho držení vystřídalo několik majitelů. V roce 1909
byl majitelem Josef Brosch, který zde provozoval hostinec a prodejnu tabáku, hostinec pak po jeho smrti
provozovala Anna Broschová a v provozu byl i v časech druhé světové války, v roce 1942 jej v nájmu
provozoval Franz Grasse. Kolik piva zde asi proteklo? Škoda že nemáme po ruce porovnání výtoče čtyř
kunratických hostinců, pravidelně rozložených po zástavbě obce. Níže to byl dodnes fungující hostinec v čp.
88, další proti škole v čp. 79 a nejstarší kunratický hostinec v bývalé dědičné rychtě čp. 1 na dolním konci
vesnice, kde byl hostinec již před třicetiletou válkou a poté nepřetržitě do druhé světové války, ještě se k nim
dostaneme… Tento domek zde byl zbourán v roce 1947.
Za ním přes potok vidíme domek čp. 38. Tento domek stál asi již před třicetiletou válkou, určitě v roce 1669,
kdy při založení kunratické pozemkové knihy jeho majitel Mathes Sekora, narozený v roce 1630 ve Studeném,
vypověděl, že domek koupil od své tchyně, jejíž jméno bohužel neznáme. Po něm domek vlastnili Schöbelovi,
jeden z nich, Georg Schöbel, se v roce 1714 stal kunratickým mlynářem, a tento domek proto o čtyři roky
později prodal svému bratrovi Christianovi, od nějž se po přeslici dostal dům do držení rodiny Eschlerů, kteří
pak domek vlastnili až do konce 19. století.
Nyní zatočíme po hlavní silnici na Lipnici a
stoupáme nahoru. Vlevo je za plotem velký
pozemek bez zástavby, vždy to byla louka výše
položeného statku čp. 37, u nějž nyní stojíme,
dnes má evidenční číslo 7. Přímo u silnice byla
velká zeleninová zahrada, za ní dvůr, v jehož
středu stála kolmo k silnici budova statku s další
zahradou pod zadními okny. Na horním okraji
dvora byla malá dřevěná stavba, na zadní straně
straně dvora byly dvě budovy umístěné do
písmene V s vrcholem ze dvora, pravá byla
stodola, levá výměnek čp. 64, za těmito dvěma
stavbami byl ovocný sad. Ve druhé polovině 19. století byla malá stavba na horní straně dvora zbourána,
stodola o třetinu zvětšena, výměnek čp. 64 jen mírně rozšířen o zadní přístavek. Mezi lety 1904-1938 byla
stodola zbourána a na jiném, jižním půdorysu (původní byl jihozápadní orientace) postavena velká patrová
stodola (na části jejího půdorysu dnes stojí čp. 13). Před třicetiletou válkou statek vlastnil člen rozvětveného
kunratického rodu Eschlerů (před třicetiletou válkou vlastnili různí Eschlerové hned osm z dvaceti
kunratických statků) se zajímavým křestním jménem Tausche.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------
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