ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Červen 2022 - ročník XXVII. - číslo 6

Pořád se něco děje...

Tak jsme se konečně probudili ze zimního spánku. Rozjezd je v tomto roce poněkud pomalejší,
možná umocněno sdělením starosty obce, že nebude znovu obhajovat svůj mandát, nenechme se
ovšem mýlit, obec má stále napilno.
Na hřišti v Kunraticích se mohou děti potěšit novými herními prvky. Pro nejmenší je připraveno nové
dětské hřiště se skluzavkou a pro větší dva workoutové prvky. Upozorněte, prosím, své děti, aby se
chovaly k novým herním prvkům slušně a pokud možno se je nepokoušely ničit. Bohužel i s tím jsme
se už setkali. Cena herních prvků není zrovna levná záležitost. Děkujeme.
Opravy se dočkala autobusová zastávka ve Studeném, dlouhou dobu byla zastávka vlivem velké
sněhové vrstvy zborcená. Zastávka je opravená a prakticky jako nová, cestující v ní mohou najít
bezpečné útočiště při nevlídném počasí.
V červnu začne realizace vodovodu na nové stavební pozemky v Kunraticích. První etapa vedení
nového vodovodu je naplánovaná od čp. 45 k čp. 34. Hlavní komunikace zůstane bez omezení
průjezdná, pod komunikací se vodovodní potrubí položí systémem řízeného průtlaku. Na odbočce z
hlavní komunikace, bude provoz omezený a přístup k přilehlým nemovitostem bude možný od
dolní zastávky nebo od nového stromořadí u lípy.
Turistické okruhy kolem Kunratic se chlubí novým značením. Pěkné dřevěné ukazatele jsme nechali
vyrobit od firmy Forestones. Nápisy na ukazatelých jsou vyfrézované do dostatečné hloubky a proto
je zaručena při pravidelné údržbě dlouhá životnost ukazatelů.
A protože firma sídlí přímo v České Kamenici, může obec navázat na dobrou spolupráci i do
budoucna při tvorbě informačních tabulí apod.
K sekání trávy v obci – v současné době máme k dispozici pouze jednoho zaměstnance na sekání
trávy, buďte proto trpělivý. Není možné být v jeden čas úplně všude a mít posekáno, jak si někteří
myslí, to není možné. Berte na vědomí, že se jedná o sekání ve všech místních částech Kunratice,
Lipnice a Studený.
Jedno poděkování – po třech letech jsme se zase společně mohli sejít na akci pálení čarodějnic.
Parádní návštěva a spousta dětí, co víc si přát. Tímto chci poděkovat Pavlíně Pospíšilové za perfektní
program s dětmi, které si to bezvadně užily. Pozitivních ohlasů se mi dostávalo ze všech stran.
Zase jedna ukázka toho, že když se chce, tak to jde. Děkujeme.

Doplňující informace k volbám do zastupitelstva obce

Pokud budete kandidovat jako nezávislý kandidát potřebujete 13 podpisů na petici.
Pokud bude kandidovat sdružení nezávislých kandidátů potřebují 18 podpisů na petici.

Prosba některých našich spoluobčanů

Někteří z Vás mě žádají, abychom Vás znovu oslovili prostřednictvím Zpravodaje, zda by bylo možné
v neděli od 10:00 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.

Obec Kunratice srdečně zve všechny děti na Dětský den 4.6.2022
Kde: na dětském hřišti v Kunraticích
Sejdeme se: ve 20:30 hod., u malých dětí doprovod rodičů vhodný
Těšit se můžete na promítání nové české pohádky pod širým nebem.

Pro kunratické špunty zajištěno malé občerstvení.

OČKOVÁNÍ PSŮ

V pátek 17.6. od 16:00 hod. proběhne před budovou
obecního úřadu v Kunraticích očkování psů proti
vzteklině.
Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz.

*********************************
V měsíci červnu oslaví své jmeniny:

Iveta, Stanislava, Antonín, Milan, Květa, Pavla,
Zdeňka, Jan, Ivan, Ladislav, Petr a Pavel
Životní jubileum oslaví:

Pícha Stanislav
Pomichálek Luboš
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Program druhého ročníku hudebního festivalu probíhajícího v centru města Česká
Kamenice.

Zubní pohotovost na měsíc červen
ordinační hodiny od 8:00 – 10:00 hod.
4. 5.6. 2022

MDDr. Bolfík Ondřej

Varšavská 1863/7
Děčín VI

412535930

11. - 12.6. 2022

MUDr. Plyushchakov
Oleksandr

Myslbekova 404/23
Děčín I

732329007

18. - 19.6. 2022

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412539298

25. - 26.6. 2022

MUDr. Vojtěch Vladimír

28. října 110
Děčín I

412151056

Pokračování v procházce starými Kunraticemi
Vlevo máme dům čp. 68. Ten v roce 1782 postavil nádeník Christof Knechtel, který zde bydlel se
ženou Annou Marií, tříletým synem Franzem Josefem a 75letou tchýní, vdovou Engelovu, která
zemřela o rok později.
V roce 1810 si jeho dceru
vzal nádeník Franz Hiekisch
a jejich potomci domek
vlastnili až do druhé
světové války.
Vpravo od domku je stále
patrný vjezd na horní
zahradu, jezdilo se tudy ke
statku čp. 33, tedy dokud
stál na svém původním
historickém místě, na
pozemku mnohem níže
než dnes. Při pohledu do
dvora
stál vlevo malý
výměnek čp. 32, vpravo
stodola a dvůr nahoře uzavírala budova statku čp. 33. Někdy ve druhé polovině 19. století došlo
k přenesení statku, starý byl zbourán a přenesen na nové místo u zadní cesty, výměnek i stodola
zůstaly na svém místě, nová stodola byla postavena pod novým statkem. Ale my stojíme na silnici,
po levé ruce máme domek čp. 53. Domek nepamatuje třicetiletou válkou, přesto je hodně starý –
byl postaven v roce 1657 Georgem Büchsem, byl tak jedním ze dvou domků postavených ve druhé
polovině 17. století, přes dcery majitelů se v držení jeho potomků domek udržel do roku 1768, pak
jej vlastnili otec a syn Engelovi, od roku 1818 Josef Thönert (Döhnert), za jehož „hospodaření“ se
domek v roce 1831 „sám od sebe zřítil“, jak je uvedeno v soupisech lidu. Nový domek na prázdné
parcele postavil v roce 1835 tkadlec Florian Knechtel, jehož potomci pak domek vlastnili až do konce
druhé světové války. Kousek za ním stojí dům čp. 92. Přesné datum výstavby neznám, snad byl
postaven v šedesátých letech 19. století, jistě stál v roce 1871, o několik let později jej vlastnil truhlář
Wilhelm Krebs, po něm do konce druhé světové války Tschinkelovi.
Vpravo od něj stoupala nahoru cesta ke statku čp. 35, dnes však už cesta neexistuje, tak půjdeme
dále ke krásnému domu čp. 46. Původní dům byl postaven ve druhé polovině 17. století, současný
dům je z roku 1791. V polovině 19. století byl obklopen ovocným sadem, před první světovou válkou
a ve dvacátých letech dům vlastnil Franz Zeckert, jediný kolář v Kunraticích, po něm do konce druhé
světové války jeho vdova Franziska.
Vpravo od domu stoupá cesta k výše zmíněnému statku čp. 35, tak se vydáme po ní. Jak stoupáme
cestou, ani si nevšimneme, že procházíme dvorem bývalého statku čp. 36. Před sebou vidíme obytný
dům, dnešní čp. 37 (jak uvidíme dále, původní statek čp. 37 stále stojí, ale má číslo evidenční 7),
tento dům je postaven na místě bývalé stodoly statku čp. 36. Budova statku stála více vpravo pod
stodolou, tedy na místě zahrady dnešního domu čp. 37. Statek byl zbourán někdy mezi lety 1880 a
1909, kdy jej vlastnil sedlák Josef Galle (v držení rodu byl od roku 1733), proč se tak stalo, nevím.
Postupme výše k dnešnímu čp. 37 a proti němu za dvorem stojí statek čp. 35. Stejně jako ostatní
statky zde stál již před třicetiletou válkou, tehdy ho vlastnil Johann Eschler, po něm Georg Lössel, po
němž se vystřídalo více majitelů, v žádném rodě ale dlouho nezůstal. Původní stodola stála na
spodní straně dvora u cesty, ve druhé polovině 19. století byl statek přestavěn a rozšířen, v horní
části dvora, na dnešním místě, postavena nová velká stodola, spodní ponechána, tedy měl statek
stodoly dvě, ta spodní dnes ale již nestojí.
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