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REKONSTRUKCE VODNÍHO DÍLA V KUNRATICÍCH
Jak jsem Vás již v minulosti informoval, zabýváme se také možností opravy vodní nádrže.
Z důvodu vysokých nákladů jsme v minulém roce celou akci rozdělili na tři části, ale bohužel se
nám na odpadní potrubí finance získat nepodařilo.
Nicméně je před námi nová výzva, tentokrát z Ministerstva zemědělství a Ústeckého kraje, kde se
pokusíme žádat o dotaci na celé dílo. Celkové náklady na celou akci činí 4 668 642 Kč.
Pokud se nám podaří získat dotaci souběžně, podíl obce by byl cca 467 tis. Kč. Samozřejmě jsme
si vědomi, že jsou zde již rozdělané investiční akce. Všechny tyto okolnosti jsme zvažovali
společně se zastupiteli obce. Momentálně nám finanční situace obce dovoluje k tomuto kroku
přistoupit, aniž by to narušilo nebo ohrozilo chod obce. Hlavním důvodem je také skutečnost, zda
se vůbec do budoucna nějaký dotační titul tohoto typu objeví.
Rád bych vás proto pozval na besedu, která se bude konat dne 12.4. 2016 na obecním úřadě, kde
vám mohu nastínit další podrobnosti o celé záležitosti a poslechnout si vaše názory.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v:
Kunraticích – od 8.4. - 10.4. 2016
Lipnici – od 15.4. - 17.4. 2016
Studeném - od 22.4. - 24.4. 2016
DO KONTEJNERU NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!
(pokud máte staré sedací soupravy na vyhození, prosím uložte je vedle kontejneru)

Kulturní výbor plánuje na měsíc září v Hospodě u Pavla zábavu s tombolou. Tímto
Vás chceme požádat o věci, dary, drobnosti, které můžete věnovat do tomboly,
abyste nosili na obecní úřad.
Za kulturní výbor děkuje Jakub Švehlík.

Se starostou na kávu aneb přijďte si popovídat
------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na setkání a posezení u kávy,
kde bychom si mohli popovídat o problémech, námětech a
vůbec všem, co je pro Vás důležité.
Setkání se bude konat dne: 12.4. 2016 od 18:00 hod. na obecním
úřadě v Kunraticích.

Přijďte pomoc uklidit hřiště a postavit vatru
Čas letí jako voda a brzy budeme pálit čarodějnici, rád bych Vás požádal o pomoc při úklidu hřiště
a stavění vatry. Palit čarodějnici budeme letos opět na hřišti v Kunraticích.
Kdo má zájem přiložit ruku k dílu se stavěním a úklidem, sejdeme se ve středu 27.4. od 16:30
hod. na hřišti v Kunraticích. (mj. stavění májky a zdobení věnce domluvíme na místě).

V obci Kunratice proběhlo zdobení velikonočních zajíců.

*********************************
V měsíci dubnu oslaví své jmeniny:

Erika, Ivana, Vendula, Ema, Aleš, Rostislav,
Marcela, Vojtěch, Jiří, Marek, Jaroslav
Životní jubileum oslaví:

Himmelová Jaroslava
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Konal se také dětský karneval v Pohostinství u Pavla a
velikonoční dílna v truhlárně u Vítka.

Jako každý rok, chystáme i letos na 30. dubna
PÁLENÍ ČARODĚJNIC na hřišti v Kunraticích.
Bližší informace o začátku a průběhu akce se dozvíte z plakátů.

__________________________________________________________________________
Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc duben
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.
Riegrova 773/72,
Děčín II

2. – 3.4. 2016

MUDr. Jůdová Jana

9. – 10.4. 2016

MUDr. Křemen Adolf

Teplická 270
Jílové

412 550 343

16. – 17.4. 2016

MUDr.
Rambousková Rita

Riegrova 773/72,
Děčín II

412 526 250

23. – 24.4. 2016

MUDr. Bolfíková
Renata

Varšavská 1863/7
Děčín VI

737 501 440

30.4. – 1.5. 2016

MUDr. Plyuschakov
Oleksandr

Myslbekova 404/23,
Děčín I

412 519 622

412 523 410

Začala turistická sezóna 2016 a to je okamžik, kdy si můžeme připomenout vznik a
rozvoj turistického ruchu…
Kromě využívání území k hospodářským účelům se majitel českokamenického panství kníže Ferdinand
Kinský rovněž věnoval zpřístupňování zdejší krajiny, za jejímiž krásami a poznáním sem s rozvojem
turistického ruchu začalo přicházet velké množství návštěvníků. Může se předpokládat, že s krásami krajiny se
seznámil poté, co se ujal držby otcovských majetků. Kněžna Vilemína přijela na českokamenické panství
poprvé zřejmě v roce 1826. Kníže Ferdinand Kinský pokračoval ve zvelebování a zpřístupňování romantické
krajiny Českého Švýcarska, které zahájili již ve třicátých letech jeho rodiče Rudolf a Vilemína Kinští. Mnoho
dosud ještě zachovalých památek je důkazem této činnosti. Již od konce 18. století se začal probouzet zájem o
krásy Českosaského Švýcarska. Z počátku sem přicházeli různí cestovatelé, básníci, romantičtí malíři nebo
vědci, kteří postupně šířili věhlas překrásné romantické krajiny. Proč právě "České Švýcarsko"? Toto
pojmenování zdejšího kraje je již více než 220 let staré. V roce 1766 přišli ze Švýcarska do Drážďan dva
švýcarští umělci - rytec Anton Graff (18. 11. 1736 ve Winterthur - 22. 6. 1813 v Drážďanech) a malíř Adrian
Zingg (1734 v St. Gallen - 1816 v Drážďanech), aby začali učit na zdejší umělecké akademii. Vedle své práce
využívali čas zde strávený k výletům do okolí česko-saské hranice, kde pořídili mnoho krásných maleb a rytin
zdejších přírodních krás. Krásou krajiny byli tak nadšeni, že návrat do Švýcarska odmítli s odůvodněním, že své
"Švýcarsko" nalezli právě zde. Od roku 1785 je označení Saské Švýcarsko již naprosto běžné. Poté vzniklo i
označení České Švýcarsko pro českou část této divukrásné oblasti. Českosaské
Švýcarsko je známé v prvé řadě jako významná turistická oblast. Od té doby začalo
cílevědomé zpřístupňování oblasti pro turistický ruch, představující dodnes významný
ekonomický přínos regionu. Zpřístupňováním oblasti se zabýval zejména Horský
spolek pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz). Patřil k
nejstarším spolkům na území Čech a Moravy, ne-li vůbec nejstarším. Vznikl 25. 3.
1878 v Děčíně. Od roku 1884 měl spolek sekci v Lísce, od roku 1890 též v České
Kamenici a od roku 1909 také v obci Studený.
Českosaské Švýcarsko se proto právem může řadit mezi kolébky středoevropské turistiky. Toulky přírodou
většinou představovali různé lovecké hony a s nimi spojené jezdecké projížďky. Proto si bohatí šlechtici na
svých panstvích nechávají stavět různé lovecké zámečky nebo letohrádky. Na děčínsku tyto stavby představují
lovecké sruby Na Tokání u Jetřichovic, Belvedér u Labské Stráně a Šternberk u Brtníků. Teprve až s výstavbou
železniční tratě Praha - Drážďany je spojena s prvním turistickým ruchem. Majitelé panství si začínají
uvědomovat ekonomickou sílu turistiky, a proto zpřístupňují svá území a budují stezky a různá občerstvovací
zařízení. Zdárně si vedli Kinští. Ti nechali postavit chatky na Vilémině stěně, na Rudolfově kameni a na
Mariině skále. Chata na Mariině skále zcela vyhořela v letních měsících roku 2005, znovu postavena byla
počátkem července 2006. Během ničivého požáru, vzniklého dne 22. 7. 2006 byla opět poničena kouřem. Požár
ji tentokrát nezničil. Zničil však 25 ha lesních porostu a patřil k nejničivějším u nás za posledních 30 let.
Do rozsáhlého panství rodu Kinských patřil taktéž Studenec (Kaltenberg - Studený vrch), který je
nejzápadnější dominantou Lužických hor a rovněž i obce Studený. Dosahuje výšky 736,5 m n. m. a je výrazný,
ze všech stran zdaleka viditelný rozložitý čedičový vrch o široké základně. Leží asi 4 km severovýchodně od
České Kamenice mezi obcemi Studený a Líska. Údajně je pojmenován podle pramene neobvykle chladné vody
Studeného potoka, který protéká hlubokým skalnatým údolím mezi Studeným vrchem a Bukovinou přes osadu
Studený a se vlévá se do Chřibské Kamenice. Na vrcholu Studence stála od roku 1854 dřevěná rozhledna,
nejstarší vyhlídková stavba Lužických hor, kterou nechal zbudovat majitel českokamenického panství. Horský
spolek pro České Švýcarsko se v roce 1888 postaral o stavbu 17,2 metrů vysoké unikátní kovové rozhledny. Již
v dubnu byla zahájena stavba. Místní lidé z obcí Studený, Lipnic, Kunratice a Líska si považovali za čest, že
mohou dopravovat stavební materiál na vrchol Studence. Slavnostní otevření vyhlídkové věže se uskutečnilo
15. července 1888 za účasti obrovského množství návštěvníků. Byla to velká sláva, hrála hudba, čepovalo se
pivo… Do konce roku 1888 rozhlednu navštívilo 5tisíc návštěvníků. Poznatky:
Kolektiv autorů: Česká Kamenice, Studio REMA´93 z České Lípy, 2002
Webovéstránkywww.rozhlednastudenec.cz
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