ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Květen 2021 - ročník XXVI. - číslo 5
ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
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3.
4.
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zastupitelstvo obce na svém zasedání 28. 4. schválilo a projednalo:
Zřídit zvláštní užívání komunikace a to dočasné omezení vjezdu na komunikaci p.p.č. 1200 v
k. ú. Kunratice u České Kamenice v úseku směr Líska s výjimkou pro rezidenty.
Rozpočtové opatření č. 1, kterým se schválený rozpočet navyšuje na straně příjmů o 181
973,- Kč a na straně výdajů o 361 973,- Kč. Financování ve výši 180 000,- bude použito z
rezerv minulých let.
Celoroční hospodaření obce, závěrečný účet a roční účetní závěrku včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
Vyřazení pohledávek, které zanikly, jakož i pohledávky, které jsou považovány za nedobytné
ve výši 282 776,- Kč.
Sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na vzdušné vedení izolovaného
kabelu NN, na pozemcích v majetku obce p.p.č. 1200 ostatní plocha a 160/1 trvalý travní
porost v k.ú. Kunratice u České Kamenice za jednorázovou úhradu 1000,- Kč.
Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby o 1 rok, na pozemku obce p.p.č. 349/9, v k.ú.
Kunratice u České Kamenice.
Prodej části p.p.č. 909/1 trvalý travní porost v k.ú. Studený u Kunratic za cenu 100,-Kč/m 2 a
náklady za geometrický plán uhradí žadatel.

Vysvětlení rozhodnutí zastupitelstva obce: k bodu 1

Velký problém, který nás v současné době tíží, je nadměrný provoz vozidel na obecní komunikaci
mezi Kunraticemi a Lískou. Vše je způsobeno omezením provozu na komunikaci první třídy v České
Kamenici, kde probíhají rozsáhlé opravy a to určitě do budoucna není poslední uzavírka na tomto
úseku. Znamená to, že každý kdo nechce čekat na semaforu si cestu krátí právě přes obecní
komunikaci, která není na tak silný provoz stavěná. Ohrožená je bezpečnost našich obyvatel
bydlících v blízkosti komunikace. Je otázkou času, kdy nám silný provoz komunikaci úplně zničí.
Každopádně je potřeba celou situaci co nejdříve řešit, abychom ochránili zdraví našich spoluobčanů
a majetek obce. Z toho plyne rozhodnutí zastupitelstva obce o zvláštním užívání komunikace
umístit značku zákazu vjezdu v obou směrech s výjimkou pro trvale žijící obyvatele a vlastníky
nemovitostí v Kunraticích, Lipnici a ve Studeném. Vše vyžaduje schvalovací proces a proto
nemůžeme značky na komunikaci umístit okamžitě. Omezení bude trvat po dobu opravy
komunikace v České Kamenici. Na zasedání jsme jednali také o možnosti umístění značek natrvalo
bez ohledu uzavírek v České Kamenice. A protože cítíme, že se jedná o problém, který se

dotýká nás všech, bude se konat veřejné projednání o možnosti umístění trvalého zákazu
vjezdu na komunikaci směr Líska s vyjímkou pro trvale bydlících a vlastníky nemovitostí v
obci. Projednání se bude konat na Obecním úřadě dne 26.5. 2021 od 17:00 hod. Váš názor
je pro nás velice důležitý, pro konečné rozhodnutí zastupitelstva. Svůj názor nám můžete
sdělit i v úřední hodiny na obecním úřadě, ke všem připomínkám bude přihlédnuto.

POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU V KUNRATICÍCH
Pondělí: 8:00 hod. - 14:30 hod.
Úterý: 8:00 hod. - 12:00 hod.
Středa: 11:00 hod. - 16:00 hod.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, plánovaná odstávka el. energie
Ve Studeném ve čtvrtek 6.5. 2021 od 7:30 hod. - 16:30 hod.
Ve Studeném v pondělí 17.5. 2021 od 9:00 hod. - 16:00 hod., tato odstávka
se týká pouze domů č.p. 1, 5, 6, 11, 12, 44, 54, 55, 57, 75, 80, 81, 89, 90,
č.e. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 31, 37, 38,

Vývoz popelnic na komunální odpad

Od května se bude vyvážet 1 x za 14 dní v Kunraticích a v Lipnici vždy v úterý v liché týdny (11.5.,
25.5., 8.6. atd. ) a ve Studeném každý týden.

Prosba některých našich spoluobčanů

Někteří z Vás mě žádají, abychom Vás oslovili prostřednictvím Zpravodaje, zda by bylo možné v
neděli od 11:00 hod. do 14:00 hod. dodržovat „polední klid“ a nerušit sousedy svou hlučnou prací
na své zahradě (sekání trávy, řezání dřeva apod.). Děkujeme za pochopení.

Nezapomeňte, že "Sčítání lidu 2021" končí 11.5. 2021.

NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ

Ačkoliv počasí tomu zatím nenasvědčuje a teplé jarní dny na sebe nechávají opravdu čekat, Vás
znovu žádám o ohleduplnost s používáním pitné vody v obci. Jak už jistě všichni víte, hlavní problém
prudkého poklesu vody v našich zásobovacích bazénech na pitnou vodu je napouštění bazénů.
Pokud si kdokoliv z Vás bude chtít napustit svůj bazén, telefonicky mne kontaktujte na tel. 724 187
613 a po domluvě si okamžitě můžeme říci, zda je možné bazén napouštět či nikoliv. Ti, kteří
neodebírají zpravodaj a mají bazén na své zahradě, těm vhodíme do schránky leták s touto
informací. Rádi bychom, navázali na tento způsob komunikace s Vámi, který se již v minulosti v
mnoha případech osvědčil. Buďte proto ohleduplní a respektujte tuto vzájemnou součinnost.

Výběr záloh za vodné v Kunraticích provede p. Andrea Nechybová v sobotu 8.5. 2021.

*********************************
V měsíci květnu oslaví své jmeniny:

Stanislav, Nataša, Emil, Vladimír,
Jana, Vanesa, Filip a Kamila
Životní jubileum oslaví:

Kybalová Zdeňka, Kouparová Marcela, Hloušková Jana
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Virtuální přednáška - krátké představení knihy, (rozhovor s autorkou publikace Jitkou Tůmovou)
„ŽIVOT OBYVATEL V KRAJINĚ POD STUDENCEM V BĚHU ČASU“ , Historie a současnost obyvatelstva v jednotlivých

domech vesnic Studený a Lipnice. Vysílané dne 24. 3. 2021 od 17 hodin – celý záznam je uveden na FB profilu Spolek Pod
Studencem. Pořadatelem byla Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem ve spolupráci s Collegium Bohemicum.
Pocházíte z Prahy, od kdy se datuje váš vztah k této lokalitě? Naše rodina poprvé do Studeného přišla o
prázdninách roku 1950. Tatínek v té době pracoval jako civilní zaměstnanec Leteckého výzkumného ústavu Kbely. Za dva
roky přecházel do jiného zaměstnání a tak si s maminkou našli nejmenší domeček v obci, který se stal naším rekreačním
domem. Trávili jsme zde dobu prázdnin a v současnosti to je náš rekreační dům.
Tehdy musela být vesnice plná prázdných domů. Jak to na vás děti působilo? Malé děti si nehledaly konkrétní
odpověď na otázku proč jsou domy prázdné bez oken a dveří. Hrávaly jsme si v těch opuštěných domech a vyváděly jsme
tam spoustu lumpáren, ještě že naše maminky nevěděly, co tam vyvádíme. Až mnohem později jsme se dozvěděly o
skončeném období 2. světové války a hrůzách s tímto obdobím spojených.
Jak byste charakterizovala krajinu pod Studencem? Čím je zvláštní, krásná? Magická krajina s množstvím
hlubokých údolí, rozsochatých vysokých pískovcových skal, potůčků a říček, a na tuto krásu z výšky shlíží majestátní
Studenec. Překrásná krajina Lužických hor a Českého Švýcarska. U nás je opravdu překrásně.
V roce 2007 jste založila spolek Pod Studencem. S jakým cílem? Jaké aktivity vyvíjíte? Spolek byl založen
hlavně proto, abychom jako právnická osoba dosáhli na případné dotace. Přidali jsme se s aktivní podporou ke snaze
města České Kamenice o rekonstrukci rozhledny na Studenci. Uspořádali jsme rekonstrukci bitev pod Studencem, které u
nás probíhaly v roce 1758. Začali jsme obnovovat krajinotvorné prvky, pořádali množství foto-výstav, seminářů a
přednášek a začali spolupracovat s okolními spolky. Vydali jsme několik publikací.

Kniha, kterou jste vydala, je druhá v pořadí, navazuje na Krajinu pod Studencem v proměnách doby. Jak
jste se vlastně dostala k psaní? Ještě před založením spolku jasem si začala zaznamenávat vlastní vzpomínky a

poznámky k událostem, které se zde odehrávaly. Posléze mi doporučila paní Mgr. N. Belisová a Mgr. J. Němec spolupráci
s archivářkou a historičkou paní Mgr. H. Slavíčkovou. A tak vznikla publikace Krajina pod Studencem v proměnách doby,
vydaná v r. 2010. Německý překlad vyšel o rok později. Zůstal obrovský převis mého materiálu k jednotlivým domům a
jejich obyvatelstvu. Pokračovala jsem ve sběru dat, až je z toho další regionální Česko-německá publikace.

Aktuální publikace má skoro 550 stran, je dvojjazyčná a obsahuje řadu unikátních fotografií. Jak dlouho
vám trvalo, než jste shromáždila materiál, než kniha vznikla? Na tuto otázku je velice krátká odpověď. Sběr dat a
konečné zpracování včetně překladů, které prováděla paní Mgr. Jana Krausová a pan Dietrich Kühn, trvalo dlouhých 15
let. Grafické zpracování publikace provedl excelentní grafik pan Ondřej Tůma, se kterým spolek od počátku své činnosti
spolupracuje.

Vracíme se hluboko do historie, první zmínky o Studeném a Lipnici jsou z roku 1428.
S jakými prameny jste pracovala? Použila jsem podklady získané v Archivu Děčín – sčítací archy, záznamy z matrik,
kde jsou první záznamy z období 1630 – 1714, sběrem orální historie, písemných záznamů z kroniky mého otce, ale i
jednoho z prvních rekreantů pana učitele J. Suchánka „Není nad Studený“, i z kroniky obce Studený, která byla nalezena
na půdě bývalé školy. Písemné vzpomínky pocházejí od jednoho z prvních dosídlenců, ale také od rodáků. Ti mi darovali
fotodokumentaci včetně osobních fotografií. Velký materiál jsem měla z pozůstalosti po mém otci, ale k dispozici i
fotoarchiv, který laskavě zapůjčil vnuk jednoho z prvních rekreantů.

Z nejstarších dob máme pochopitelně jen kusé informace. Ale počínaje 18. století už víme víc. Co tehdy
určovalo život těch lidí? Čím se živili? Byli to zcela obyčejní lidé. Ve vsích bylo několik velkých statků, ale jinak to byli

domkáři, lidé které sedláci najímali na práci, tesaři, truhláři a drobní řemeslníci a obchodníci. Ve Studeném fungoval od
roku 1620 až do předválečné doby obilní mlýn. Mechanická niťárna byla zprovozněna roku 1867. V prostoru Na
Potokách byla majitelem F. Hübelem postavena a do provozu uvedena továrna na textilní výrobu. V Lipnici byla v domě
č. p. 24 v provozu výroba smoly. Majitel a podnikatel obchodoval s celým světem. Tuny kvalitních výrobků ze smoly
vyvážel například až do Jižní Ameriky. Přes zimu se obyvatelstvo věnovalo tkalcovství, malování skla a jiným drobným
podomním výrobám.
Byla zde škola? Ano, když jsme začali do Studeného jezdit, byla ještě škola se zvoničkou v č. p. 88 v provozu. Výuka
žáků zde probíhala až do roku 1967. Tehdy pro nedostatek žáků byl provoz školy ukončen. Ještě do roku 1974 byla v
budově školy provozována knihovna. Ale nebyla to stará škola. První opravdová školní budova byla v č. p. 40, která
dávno zcela zanikla a dnes je zde autobusová zastávka. Druhá školní budova v obci pro žáky ze Studeného a Lipnice byla
postavena v letech 1779 až 1780 v č. p. 69. Pro nedostatek místa a počet žáků byla později vystavěna ještě další nová
školní budova.
A co kostel, fara a hospody? Studený a Lipnice byly přifařeny k České Kamenici. Každou neděli putovalo obyvatelstvo
do 8 km vzdáleného města. Sem však chodívali i s nebožtíky, protože hřbitov byl tenkrát právě zde. Možná právě proto
jsou v našich vesnicích kapličky, kam se lidé chodívali modlit ve všedních dnech anebo v období letních žní a sklizně.
Jeden čas byly vesnice přifařeny k Jetřichovicím. Někteří obyvatelé také chodívali do Chřibské. Hospody? V Lipnici byly
dvě a ve Studeném jich bylo jeden čas osm. Dnes není v Lipnici žádná, ve Studeném je penzion, ale mnoho lidí z vesnice
tam nechodívá. Na návsi v bývalém č. p. 39 si kolem roku 1841 otevřel pan Augustin Palme pekařství a zanedlouho i
hostinec. Restaurace zde byla až do roku 1946. Současní majitelé zde provozují penzion a od počátku letní sezony roku
2014 také občerstvení. Historie domu se tedy po dlouhé době začíná vracet a opakovat.

Samostatnou kapitolu jste věnovala „babictví“, tedy povolání porodních bab. Souvisí to s vaším povoláním
zdravotní sestry? Ne tak docela. K této kapitole mě vedlo zjištění obrovského množství zemřelých novorozenců,

malých dětí, ale i rodiček. Dalším důvodem bylo vzdání holdu panovnici Marii Terezii, která byla statečná žena,
státotvorná panovnice a k tomu i mnohonásobná matka. Žena, která vydala spoustu zákonů a nařízení k zlepšení
zdravotního stavu obyvatelstva. Roku 1753 vydala Generální zdravotní řád pro království České. Mimo jiné nařídila, aby
porodní báby byly školsky vzdělané, zaregistrované a jejich práce byla konečně i finančně ohodnocena. V kapitole jsou
jména prvních zapsaných porodních bab ve Studeném a Lipnici, ale i jména všech dalších z okolí, které tuto činnost
vykonávaly. Nakonec se k tomu přidává moje profese. Můj muž a dcera jsou pediatři, babička mého muže byla porodní
bábou a tak přesmyčkou jsem se dostala nazpět ke své původní profesi.

Vývoj těchto dvou vybraných obcí lze hezky ilustrovat tabulkou - Studený měl v roce 1939 102 domů a 360
obyvatel. Kam se všechny ty domy a lidé poděli? Po odsunu převážně německého obyvatelstva o většinu domů

nikdo nepečoval až do konce roku 1946. Některé domy byly úmyslně rozebrány na stavební materiál, některé obsadilo
pár rodin dosídlenců a některých se ujali rekreanti. Zbytek postupem času „spadl do kopřiv“. Na základech původních
statků a domů byla v říjnu 1968 zahájena výstavba novodobých chat a z obou vesnic se stala převážně rekreační sídla.
Pouze
v
Lipnici
zahájila
od
roku
1992
činnost
Biofarma
Lipnice.

V knize jsou pečlivě zachyceni všichni, kdo se zde narodili, žili, zemřeli. Působí na mě jako snaha zapsat a
zvěčnit něco, co se jiným způsobem nedochová. Pro koho hlavně jste ji psala? Chtěla jsem zachytit historii

jednotlivých domů a jejich obyvatel tak, aby lidé, kteří zde žijí dnes, věděli, kdo v jejich domech žil před nimi. Vysvětlit,
že historie našich vsi má hluboké kořeny. Kniha má velký význam i pro rodáky, kterým překladatel pan Kühn zpracoval u
některých domů i rodokmeny, odhalili jsme historii jejich rodin. Toho si váží a děkují nám za to. Pokud bychom knihu
nevydali, navždy by zanikla historie těchto dvou malých vsí na Českokamenicku.
Jsou zde nějaké osudy, ať už lidí nebo domů, které jsou něčím mimořádné? Mimořádné jsou vlastně osudy
všech, kteří zde dlouhodobě žili. Mimořádně bolestivé jsou zprávy o množství zemřelých dětí v rodinách z domů č. p. 48,
50 a 75. Patrně muselo jít o genetickou zátěž v rodinách, kde docházelo k pokrevním svazkům.
Setkala jste se s pamětníky nebo potomky vysídlených Němců? Jaké pocity u nich převažují? Ano, ale až po
roce 1993. Jaké může mít pocity malé dítě, dnes stařičká paní, které chtěli polští vojáci zastřelit tatínka a maminku? S
bratrem vojáky drželi za nohavice a prosili je, aby rodiče nezabili. Ti rodiče vyhnali z vesnice a děti se s nimi setkaly až za
dlouhou dobu v táboře v Rabštejnu. Jaké může mít pocity dnes zcela stařičký muž, na kterého střílel český muž, soused,
který jej osobně znal? Ten tehdejší hoch přišel v noci do jejich bývalého domu pro jídlo, protože měli v táboře hrozný
hlad. A potom museli všichni opustit svoji milovanou domovinu a jít tam, kde o ně nestáli. Říkali jim „cikáni z východu“.
Tenkrát to byly zcela malé děti, které jistě nemohly za to, co způsobil německý národ. Jsou však vděčni za to, co pro
jejich rodné vsi děláme a vzniklo mezi námi krásné přátelství.

Asi to není jen můj dojem, ale všechny vaše iniciativy mají takový pozitivní následek, totiž že se díky nim
lidé přátelsky setkávají… Zcela opojný a ničím nahraditelný pocit je lidská sounáležitost. Dobře spolupracujeme s
mladým vedením města Česká Kamenice a hlavně s vedením domovské obce Kunratice. K naší činnosti se přidávají
trvale žijící obyvatelé a hlavně - místní mladí lidé. Na naši výzvu o pomoc reagují okamžitě a komentují svoji práce „je to
hotovo“. A to je optimistické a zcela úžasné. Na závěr musím poděkovat všem, kteří s námi spolupracují a podporují nás i
těm, kteří jsou ochotni na naši činnost věnovat své soukromé finanční prostředky.

Děkuji SVK a Collegium Bohemicum za umožnění přednášky a všem za zájem

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc květen
ordinační hodiny od 8:00 hod. - 12:00 hod.
1. – 2.5.2021

MUDr. Škařupová Hana

Teplická 1850/60A
Děčín

412531330

8. – 9.5.2021

MUDr. Vojtěch Vladimír

28. října 110 Děčín I

412151056

15. – 16.5.2021

MUDr. Šetek Vladislav

Fügnerova 600/12
Děčín I

412539310

22. – 23.5.2021

MUDr. Plyushchakov
Oleksandr

Myslbekova 404/23
Děčín I

732329007

29. – 30.5.2021

MDDr. Barcal Pavel

J.Š.Baara 692/26 Děčín
V

412507588
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