ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Březen 2022 - ročník XXVII. - číslo 3

Stojíme za Ukrajinou

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kunratice, které se
bude konat dne 9.3. 2022 od 17:30 hod. na Obecním úřadě

Přijďte si poslechnout, popřípadě zapojit se do diskuse o dění v naší obci.

Co budeme projednávat:
•
•
•
•
•
•
•
•

rozhodnutí starosty obce o skončení jeho mandátu s koncem volebního období. Zájem
zastupitelů a občanů o následné vedení obce v novém volebním období. Informace spojené s
podáním kandidátních listin případným zájemcům atd.
přiblížení služby senior taxi v naší obci, které se nyní rozjíždí pro naše spoluobčany.
hospodaření v lesích, podané žádosti o dotace spojené s činností obnovy lesních porostů.
Těžba palivového dřeva, možnosti prodeje palivového dřeva a jeho cena pro tento rok.
aktualizace cen pronajatých pozemků od obce, soukromým vlastníkům. Projednání možnosti
zvýšení ceny po uplynutí doby nájemních smluv.
možnost rozšíření zastřešení pergoly pro posezení na hřišti v Kunraticích.
další vylepšení a zviditelnění turistických okruhů kolem Kunratic.
možnost obce vydání obecně závazných vyhlášek o volném pobíhání psů nebo pálení větví
na soukromých zahradách
projednáme žádosti o prodeje pozemků, smluvní vztahy a jejich náležitosti

Investiční akce:

zhotovení projektové dokumentace na posílení vodovodu v Kunraticích z průzkumného vrtu.
posílení vodovodu od domu č.p. 69 vedle stávající komunikace až na místo, kde je plánovaná
výstavba nových rodinných domů, nad č. p. 13 v Kunraticích.
• informace k očekávané finanční podpoře z ministerstva pro místní rozvoj na víceúčelové
hřiště a místní komunikace.
V diskusi očekávám i jiná témata, o kterých můžeme společně pohovořit.
•
•

Na dětském hřišti připravujeme před
začátkem letošní sezony nákup nových
hracích prvků pro děti. Stávající vež se
skluzavkou již nevyhovuje podmínkám
užívání na veřejném prostoru. Rádi,
bychom jí někomu z vás nabídli pro své
děti. Pokud sestava projde drobnou
opravou šikovného kutila může
někomu doma na zahradě ještě dobře
posloužit. Prodejní cenu stanoví
zastupitelstvo obce na svém zasedání
9.3. Případný zájemce by si sestavu
sám rozmontoval a odvezl, nebo je možno domluvit odvoz prostřednictvím našich zaměstnanců.
Zájemci se můžou zastavit a domluvit na Obecním úřadě v Kunraticích nebo volat na tel 724 187
613.

POZVÁNKA

Obec Kunratice a Pohostinství u Pavla zve naše ženy z
Kunratic, Lipnice a Studeného na posezení k MDŽ,
samozřejmě je možný i pánský doprovod. Akce se bude
konat v sobotu 12.3. 2022 od 18.00 hod. v
Pohostinství u Pavla v doprovodu reprodukované a
doufáme i živé hudby. Domácí dobroty Vámi vyrobené si
klidně vezměte s sebou.

Obec Kunratice a spolek Babinec Líska pořádají
zábavné odpoledne pro děti a večer i dospělé v
Pohostinství u Pavla

Kdy: V sobotu 26. 3. 2022 od 15:00 hod.
děti zabaví Balónková Evička a spoustu her o odměny
a
od 20:00 hod. se o program pro dospělé postará
kapela Takže Tak.
Vstupné na odpolední akci je pro děti, ale i všechny ostatní
ZDARMA, na večerní zábavu bude vstupné za 100,- Kč.

Při této příležitosti se na Vás těší i Klub žen, který pro Vás připravil krásné
výrobky. Přijďte nás podpořit. Těšíme se dne 26.3. 2022 od 15:00 hod. v
Pohostinství u Pavla.

*********************************
V měsíci březnu oslaví své jmeniny:

Miroslav, Tomáš, Františka, Růžena, Elena,
Vlastimil, Josef, Radek, Leona, Marián,
Emanuel
Životní jubileum oslaví:

Durgalová Eva
Václavek Josef
Grundzová Erika
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Napadení Ukrajiny Ruskem vyvolalo v ČR obrovskou vlnu solidarity. Chcete-li smysluplně
pomoci, doporučujeme udělat následující.

V tuto chvíli jsou nejdůležitější finance. Humanitární organizace musely být staženy z území Ukrajiny
z důvodu bezpečnosti vlastních lidí. Přispějte tedy dle svých možností na finanční sbírky pověřených
neziskových organizací, které operovaly v území a znají aktuální potřeby, jež se mění v závislosti na
konfliktu, počasí i vládách obou zemí.
Pokud máte potřebu pomoci ještě více například poskytnout odvoz uprchlíků jako jednotlivci,
můžete se např. obrátit na platformu DriveForRefugees, nicméně i zde je třeba respektovat pokyny a
nevydávat se na hranice na vlastní pěst.

•

České sbírky na pomoc Ukrajině

SOS UKRAJINA

Organizuje: Člověk v tísni Česká republika
Sbírkový účet: 0093209320/0300
• Charita pro Ukrajinu
Organizuje: Charita Česká republika
Sbírkový účet: 55660022/0800, variabilní symbol: 104
• Pomozte Ukrajině s Pamětí národa
Organizuje: Paměť národa organizace Post Bellum
Sbírkový účet: 123-6318620207/0100
• Pomoc Ukrajině!
Nadační fond pomoci ve spolupráci s organizací ADRA spustil sbírku, která chce finanční pomoc
smysluplně nabízet lidem zasaženým konfliktem.
Organizuje: ADRA, o. p. s.
Sbírkový účet: 4004040040/5500, variabilní symbol: 222
• Veřejná finanční sbírka Českého červeného kříže na pomoc Ukrajině
Český červený kříž aktuálně zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zdravotnický
materiál.
Organizuje: Český červený kříž
Sbírkový účet: 333999/2700, variabilní symbol 1502

5. – 6.3.2022

Zubní pohotovost na měsíc březen
ordinační hodiny od 8:00 – 10:00 hod.
MUDr. Bolfíková
Varšavská 1863/7
Renata
Děčín VI

412 535 930

12. – 13.3.2022

MUDr. Charvát
Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412 507 588

19. – 20.3.2022

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412 539 298

26. – 27.3.2022

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110 Děčín I

412 151 056

Pokračování v procházce starými Kunraticemi
Tak dále po cestě směrem ke kravínu. Vlevo máme plot domu čp. 10 a na jeho konci zatáčí cesta
doprava ke kravínu. Před námi, trochu vlevo, je louka, dříve statek čp. 11 s výměnkem čp. 12. Hned
vlevo stála dlouhá budova statku, proti němu přes dvůr výměnek čp. 12, ve druhé polovině 19.
století přestavěný a zvětšený, dvůr ve spodní části uzavírala velká stodola, také ona ve druhé
polovině 19. století ještě zvětšená. Dnes po něm nezbylo vůbec nic. Nejstarším známým majitelem
byl Mathes Eschler, po něm statek zdědil jeho syn
Georg Eschler, po peripetiích třicetileté války
statek vlastnil Christof Knechtel, na konci 17.
století opět Eschlerové. V roce 1695, 24. června
Christof Eschler statek za 110 kop míšeňských
grošů (tedy téměř o 60% levněji než za kolik
statek před pěti lety koupil!, statek tedy stál
stejně jako v roce 1669, o 10 kop více než v roce
1678, nevím, proč ho Christof Eschler tolik
přeplatil) prodal Georgu Zeckertovi ze Studeného.
Christof odešel do války, žena Elisabeth se čtyřmi
dětmi je v Kunraticích psána jako podruhyně a
zatímco byl Christof ve válce, 21. listopadu 1697
byla pokřtěna nemanželská dcera Maria.
Elisabeth s dětmi se z Kunratic odstěhovala,
ovšem už v roce 1701 byla rodina zpět
v Kunraticích i s otcem rodiny a v létě 1700 narozeným Georgem (nevím, kde se narodil, v kamenické
matrice není), 2. ledna 1701 Christof Eschler koupil statek čp. 35. V roce 1695 statek koupil Georg
Zeckert, jehož potomci zde hospodařili až do konce 19. století. Zeckertům se narodila 2x dvojčata,
unikát. K bývalému kravínu, stavěnému pro nedostatek financí i materiálu od roku 1959 několik let,
už nepůjdeme, tam už byla jen pole. Vrátíme se zpět na hlavní silnici k soše sv. Jana Nepomuckého,
přejdeme mostek a pod silnicí vlevo vidíme utopený domek čp. 70. Domek postavil v roce 1787
obchodní cestující Johann Georg Hiekisch, jehož potomci pak dům vlastnili až do konce druhé
světové války. Mezi plotem tohoto domku a plotem bývalé školy je stále zřetelný průjezd, je to
bývalá cesta ke statku čp. 18, který stál za potůčkem výše na louce. Cestou k němu bychom minuli u
cesty vpravo postavenou menší hospodářskou stavbu, další stála u vjezdu do dvora. Ten byl hodně
široký, snad nejširší v Kunraticích, vpravo stála budova statku, vlevo velká stodola, za ní byla velká
zeleninová zahrada, všude kolem statku ovocný sad. V nejstarších dobách se v držení statku
vystřídalo několik rodin, v roce 1672 statek koupil Tobias Stroppe, jehož potomci zde hospodařili až
do druhé poloviny 19. století.
Teď zpět ke škole čp. 100. Ta byla postavena až v roce 1925 na místě dvou malých dřevěných domků.
Přímo u silnice stál malý dřevěný domeček čp. 19, což byl výměnek k za ním stojícímu, ne o mnoho
většímu domku čp. 20. Domky stály uprostřed ovocného sadu, v jehož zadní části, tedy za domky, ale
ještě před potůčkem, byla vodní nádrž. Domek čp. 20 postavil v roce 1698 Johann Georg Michel, syn
zesnulého sedláka Mathese Michela ze statku čp. 43. Kdy byl postaven výměnek čp. 19, nevím.
Po pár krocích stojíme na autobusové zastávce, kde vlevo ze silnice odbočuje stará cesta do Lipnice a
Studeného, zatímco rovně se pokračovalo do Lísky. Odbočíme a vlevo vidíme dům čp. 93. Je to
vlastně z pohledu dávného návštěvníka novostavba, ještě v padesátých letech 19. století zde byl
ovocný sad vzadu ležícího statku čp. 21. Dům byl postaven někdy v šedesátých nebo sedmdesátých
letech 19. století, přesné datum neznáme, jistě stál v roce 1877, kdy jej vlastnil tkadlec August
Zeckert se ženou Wilhelminou, jejich potomci pak dům vlastnili až do konce druhé světové války. A
oni za domem někdy po roce 1900 postavili stodolu, dříve zde nestála.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------
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