ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Říjen 2022 - ročník XXVII. - číslo 10
ČLÁNEK DOSLUHUJÍCÍHO STAROSTY OBCE

Všechno jednou začíná a končí. Sám se nyní ohlížím, hodnotím a bilancuji osmileté působení v pozici
starosty naší obce. Výsledky, úspěchy či neúspěchy osmileté práce v tomto článku určitě zmiňovat
nechci, to je na vás všech a každý si může udělat úsudek o chodu naší obce sám. Z mého pohledu se
to nedá říci jinak než jedno velké dobrodružství v pozici starosty malé obce. Práce, která je naprosto
ojedinělá a nezaměnitelná, kdy máte jedinečnou příležitost ovlivňovat dění kolem sebe v místě, kde
žijete řadu let. K tomu je potřeba velké odhodlání a v mnoha případech odvaha dělat důležitá
rozhodnutí. Několikrát během osmi let práce jsem měl chuť se na všechno vykašlat, připadal jsem si
jako na kolotoči, ze kterého nejde vystoupit. Zároveň mě vždy hnala chuť pracovat pro naši obec, to
bylo vždy silnější, snažit se dělat svojí práci co nejlépe a s plným nasazením, aby naše obec dobře
fungovala a stále se někam posouvala. Z pozice starosty odcházím zcela dobrovolně z mého
vlastního rozhodnutí, prostě nastal čas jít dál, bez jakékoliv záště, ale spíš s pocitem dobře odvedené
práce. Do konce listopadu budu novému starostovi k dispozici, aby došlo k řádnému předání veškeré
agendy spojené s chodem obce. Jsou zde rozpracované projekty, jak ve fázi realizace, tak přípravy.
Toto všechno je potřeba dokončit a řádně předat. V současné době je obec ve výborné finanční
kondici. To je dobrá startovní čára pro nové zastupitestvo obce, které bude čekat hned na začátku
mnohá úskalí spojená s inflací a rostoucími cenami energií. Přeji novému vedení obce mnoho
úspěchů, pevné nervy, ať se nenechají otrávit a vždy zvolí ta správná rozhodnutí ku prospěchu naší
obce. Děkuji stávajícímu zastupitelstvu obce za odvedenou práci a všem, kteří mě podporovali v mé
dosavadní práci, bylo mi ctí.
Pavel Kryštůfek

Výsledek voleb do zastupitelstva obce

Do zastupitelstva obce Kunratice volilo z 210 oprávněných voličů 125, tj. 59,5 %.
Po sečtení výsledků voleb a po povolebních vyjednávání se členy zastupitelstva stali:
Za stranu: KUNRATICE – NÁŠ DOMOV

Bc. Miroslav Hlavnička – 101 hlasů
Pavlína Pospíšilová – 94 hlasů
Olga Lacinová – 80 hlasů
Jaroslav Moudrý – 80 hlasů
Jiří Koupar – 67 hlasů
Radek Šedivý – 61 hlasů
Jiří Vondrka – 54 hlasů

Pozvánka na ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce

Dne 18.10. 2022 od 18:00 hod. se bude konat
obce Kunratice v Pohostinství u Pavla.

1. ustavující zasedání nového zastupitelstva

Všechny srdečně zveme, přijďte se seznámit s novým vedením obce a případnými plány do
budoucna, ale zároveň se rozloučit se starým vedením obce.

POPLATEK ZA ODPAD
Druhá polovina poplatku za
svoz a likvidaci odpadu byla
splatná k 31. srpnu 2022.
KDO JEŠTĚ NEZAPLATIL,
NEPRODLENĚ UHRAĎTE!!!

SVOZ POPELNIC

bude v Kunraticích od
října opět každé úterý
a ve Studeném
1x za 14 dní.

UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU ELEKTRICKÉ ENERGIE DNE 19.10. od 7:30 do 15:00 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tuto lokalitu
v místní části Lipnice - č. p. 10, 11, 13, 14 a 20 , č. ev. 53

Myslivecký spolek Divočák Česká Kamenice z.s. nabízí prodej zvěřiny
laň – 70 Kč/kg - možnost odprodeje pouze celý kus
prase divoké – 40 Kč/kg – možnost odprodeje pouze celý kus
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 732 883 744, 603 519 589

Kondiční trénink s Domčou
Kdy - Každé pondělí od 17:30 do 18:30
začínáme 3. října 2022.
Kde - ZŠ T. G. M. Česká Kamenice, Palackého 535
Cena 100,Objednání na tel. čísle 777 222 345
Co tě čeká? Cvičení s vlastní vahou pod
dohledem zkušené trenérky s mnohaletou praxí.

*********************************
V měsíci říjnu oslaví své jmeniny:

Bohumil, František, Eliška, Věra, Renáta, Agáta,
Tereza, Lukáš, Michaela, Vendelín, Sylvie
Životní jubileum oslaví:

Tejmlová Stanislava, Podávka Jan
Janečková Jarmila
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Nejvhodnější čas pro zazimování zahrady nastává v říjnu a listopadu
Od trávníku po listí
Čas je určitě na údržbu trávníků, kterým s příchodem podzimu končí doba zavlažování. Péče o
samotný trávník spočívá především v odstranění přebytečné biomasy v podobě posekané trávy
nebo spadaného listí, která by mohla podnítit rozvoj houbových chorob a vyhnívání trávníku.
Posekání trávníku je určitě dobrou prevencí, ale s příchodem mrazíků je na něj pozdě. Úklid
spadaného listí a pečlivého vyhrabání je před zimním období nezbytností, pokud už není možné
trávník posekat, je třeba listí důkladně shrabat. Shrabané listí lze následně použít jako ochranu
kořenů a pupenů trvalek či dřevin před holomrazy. Zapomínat by se nemělo ani na kompostování
listí, díky kterému vznikne výborná lehká zemina na pozdější vysazování.

Nejvyšší čas na výsadbu
Velká část zahradních rostlin dokáže přezimovat venku, je ale potřeba je na zimu připravit. Podzim je
zároveň čas pro výsadbu. Veškeré rostliny z mírného podnebného pásma lze kultivovat v našich
podmínkách bez většího ošetření. Subtropické rostliny je nutné zazimovat v bezmrazém prostoru
nebo v teplejších lokalitách Česka důkladně zakrýt listím, chvojím, netkanou textilií. S podzimem
přichází také vhodná doba na výsadbu stromů, keřů a trvalek. Ze zeleniny se na podzim může sázet
petržel, ředkvičky, salát, cibule nebo mrkev. Ideální čas je i na výsadbu česneku. Z bylin se na podzim
sází levandule, šalvěj nebo mateřídouška. Mezi keře, které se dají zasadit na podzim, patří maliník,
angrešt, kanadské borůvky nebo rybíz.

Jak pomoci stromům a keřům
Speciální péči vyžadují i vzrostlé ovocné stromy a keře. Ovocným keřům a stromům je dobré během
listopadu řádně prokypřit půdu kolem kořenů, která se následně prohnojí a vydatně zalije. Řez
dřevin před obdobím klidu, kdy rostlina není aktivní a nedokáže regenerovat vzniklé rány, může
způsobit vznik infekce a nekrózy. Pokud to tedy není nezbytně nutné, doporučoval bych s prořezem
počkat až na jaro či provádět řez pouze u nejmladších – nejtenčích větví. Zapomenout by zahradníci
neměli ani na nesklizené plody – ty mohou být vítanou potravou pro ptactvo, ale pokud jsou
napadeny houbovými chorobami, také zdrojem infekce na další rok, ty je nutné dobře
zkompostovat.

Zubní pohotovost na měsíc říjen
ordinační hodiny od 8:00 – 10:00 hod.
8. – 9.10.2022

MDDr. Bolfík Ondřej

Varšavská 1863/7
Děčín VI

412535930

15. – 16.10.2022

MUDr. Milič Lukáš

Anenská 385/2 Děčín
1

412511482

22. – 23.10.2022

MDDr. Bolfík Ondřej

Varšavská 1863/7
Děčín V

412539298

29. – 30.10.2022

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412539298

Pokračování v procházce starými Kunraticemi

Ale teď čelem vzad! Obrátíme se a půjdeme zpátky do vesnice. Vpravo tedy znovu mineme dům čp.
75 a vlevo máme dům čp. 41. Ještě před ním byla někdy mezi lety 1904-1938 v příkrém svahu na
podpěrách
postavena
stodola, která
byla zbourána
v roce
2008.
Domek postavil
v roce
1717
Michael
Knobloch.
Následuje po levé ruce dům čp. 40, který někdy mezi lety 1689-1693 postavil Georg Hartmann
s manželkou Annou a dvěma dcerami. Hartmannovi byli věční cestovatelé, do roku 1681 vlastnili
domek čp. 47, poté žili do roku 1685 v Kunraticích jako podruzi, poté se z Kunratic odstěhovali,
v roce 1688 opět přistěhovali, až někdy mezi lety 1689-1693 postavili tento domek a konečně se
usadili. Starší dcera Dorothea si vzala Johanna Christofa Reichelta, který v roce 1702 domek od
tchána koupil a Reicheltovi zde pak hospodařili až do druhé poloviny 19. století. Byly mezi nimi asi
zajímavé osobnosti, tak zrovna u Johanna Christofa je v roce 1711 v soupisu lidu poznámka „lékař a
hudebník“, zajímavá kombinace, jeho vnuk Franz Anton byl v roce 1771 knihvazačem, což je v této
době v Kunraticích věru zvláštní povolání, později raději obchodoval se sklem. Jeho bratr Franz Josef
byl zřejmě prvním punčochářem v Kunraticích, byl jím již v roce 1765, teprve později bylo toto
povolání velmi rozšířené a jeho, syn Josef byl již punčochářským mistrem. Josef později domek
zdědil. S manželkou Veronikou dali své dceři jméno Emmerenzia, jméno, se kterým jsem se za tři sta
let kromě této rodiny v Kunraticích nesetkal. Emmerenzia si v roce 1843 vzala ve věku 21 let ševce
Kaspera z Kamenice, brát se museli, v září téhož roku se jim narodila další Emmerenzia. Po těch
všech Mariích, Elisabetách, Dorotheách, Annách a Theresiích příjemná změna. Jejich potomci pak
domek vlastnili až do konce druhé světové války. Vedle domu je zahrada, byla tam vždy, až někdy
mezi lety 1880-1886 sem svůj dům čp. 98 vtěsnal Emil Kasper, zbourán byl v roce 1953.
Dále je dům čp. 71, který v roce 1787 postavil nádeník Johann Christof Hahnel se svou o šest let
starší ženou Dorotheou Elisabeth, po přeslici pak byl v rodu domek až do roku 1841, kdy jej koupil
tkadlec Anton Riedel, jehož potomci pak domek vlastnili až do konce druhé světové války.
A jsme na křižovatce s hlavní
silnicí, vlevo odbočuje cesta k čp.
42, tak se pojďme podívat tam.
Bylo to zahradnické hospodářství.
Pro připomenutí - na rozdíl od
prostých
domkářů,
kteří
nevlastnili půdu, zahradníci byli
zemědělci, ale rozsah půdy byl
menší než u sedláků, proto si
nevydržovali potažní dobytek,
který si u sedláků pronajímali. V polovině 19. století ještě nestála dnešní krásná cihlová stodola, ta
byla postavena až za první republiky, původní stála pod domem přes cestu, kolem ní byl velký
ovocný sad. Dvě století tu hospodařili Tschinkelovi, až těsně před první světovou válkou hospodářství
koupil Johann Michel, jehož syn Heinrich dům vlastnil do konce druhé světové války, jako povolání
má uvedeno malozemědělec.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------
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