ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
září 2016 - ročník XXI. - číslo 9

OBEC SCHVÁLILA PODOBU
OBECNÍHO ZNAKU A VLAJKY
To, co se v minulých letech předchozím zastupitelům obce nepodařilo, se nyní stává skutečností.
Podařilo se nám domluvit výhodné cenové podmínky a proto jsme přistoupili k samotné realizaci
podoby obecního znaku a vlajky. Celou věc vnímám jako historický okamžik v samotné existenci
obce. Někteří z Vás již navrhované podoby viděli „na besedě v hospodě“.
Po schválení zastupitelstvem bude následovat schvalovací proces podvýborem pro heraldiku a
vexiologii, to bude trvat přibližně dva měsíce. Po tomto procesu již budeme moci oficiálně
představit všem podobu našeho znaku a vlajky.
Poté ještě proběhne formální předání zástupcům obce od předsedy poslanecké sněmovny ČR. Až
bude celý proces dotažen do konce, rádi bychom uspořádali malé posezení s našimi spoluobčany,
kde bychom slavnostně odhalili podobu našeho znaku a vlajky a pohovořili o jejich vzniku.
Včas vás budeme o celé akci informovat.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve čtvrtek 25.8. 2016 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo:

•
•
•
•

plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku
podobu obecního znaku a vlajky
prodej části p.p.č. 59/1 a 60 v k.ú. Studený u Kunratic za cenu 100 Kč/m2
navýšení finanční odměny odbornému správci lesa, celková finanční odměna bude činit 14 574
Kč za rok.

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 17. září 2016
8 00 – 8 30 hod

Kunratice - u hasičárny

8 35 – 8 45 hod
8 50 – 9 00 hod

Lipnice – u kontejnerů
Studený – u kontejnerů

(do odpadu patří: AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, lednice,
televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí apod.)
Odpad můžete předat pracovníkům svozové firmy osobně, nebo jej na místo odložit již v pátek v
podvečer.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v:
Studeném od 23.9. - 25.9. 2016
Lipnici
od 30.9. - 2.10. 2016
Kunraticích od 7.10. - 9.10. 2016
DO KONTEJNERU NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!
(pokud máte staré sedací soupravy na vyhození, prosím uložte je vedle kontejneru)
_______________________________________________________________________________
MARIÁNSKÁ POUŤ
pátek 9. září – náměstí Míru

17:00 Sůl nad zlato – divadelní představení
18:00 U-Style

sobota 10. září – náměstí Míru
10:00 Sklářská dechovka
12:00 Písničkář Pepa Štross a syn
13:00 Novoborské mažoretky a vystoupení žáků
14:00 Žonglér
15:00 Koncert interpreta - LIPO
16:00 Hudební škola Ankara
16:30 Klaun
17:30 Hudební skupina The Drops
19:30 Hudební skupina Ina Band
21:00 Smokie revival

sobota 10. září - Park
11:00 vystoupení dětí ze zájmových kroužků CDM
12 :00 Žonglér
12:30 Správná čtyřka – 1. část hudebně zábavného pořadu pro děti
14:00 Pohádka - ,, Jak se do království vrátilo štěstí“
15:00 Správná čtyřka – 2. část hudebně zábavného pořadu pro děti

Atrakce pro děti, skákací boty, simulátor Formule 1,
jízda kočárem, stánkový prodej.

Moderuje: Jan Antonín Duchoslav- legendární Viky Cabadaj

*********************************
V měsíci září oslaví své jmeniny:

Adéla, Daniela, Marie, Radka,
Ludmila, Andrea, Václav a Michal
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Kulturní výbor chystá pro děti na

sobotu 17. září STEZKU ODVAHY

Sraz bude v 19.30 hod. u horní autobusové zastávky v Kunraticích.
Děti by měly být vhodně oblečeny a obuty, půjde se lesem.

OBEC KUNRATICE POŘÁDÁ
I. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE

KDY: 24. září od 9:00 hod.
KDE : na hřišti v Kunraticích
HLAVNÍ CENA: putovní pohár
obce Kunratice
Občerstvení zajištěno na místě akce.
Pokud máte někdo zájem, chybí stále složení dvou
tříčlených mužstev, případný zájemci volejte na tel.
číslo 736 778 362.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte zafandit našim borcům z Kunratic.

Veškerý výdělek z této akce podpoří kulturní akce pro děti v naší obci.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc září
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.

3. – 4.9.2016

MUDr. Křemenová
Alena

Sokolská 129
Děčín IX

412 544 539

10. – 11.9.2016

MUDr.
RambouskováRita

Riegrova 773/72,
Děčín II

412 526 250

17. – 18.9. 2016

MUDr. Charvát Pavel

J.Š.Baara 692/26,
Děčín V

412 507 588

24. – 25.9.2016

MUDr. Bolfíková
Renata

Varšavská 1863/7
Děčín VI

737 501 440

28.9.2016

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412 539 298

127. výročí úmrtí Franze Preidla

Dne 28. srpna 2016, uplynulo již 127 let od okamžiku, kdy
v Čížkovicích na Lovosicku zemřel pan Franz Preidl, rodák z
Lísky, významný severočeský podnikatel, jeden z nejúspěšnějších
průkopníků industrializace a nakonec velkoprůmyslník. Zakladatel
a majitel přádelen, tkalcoven, niťáren a barvíren na
Českokamenicku a v Rumburku. Rodný dům daroval obci, v níž
dal vystavět novou školu a chudobinec. V roce 1887 byl povýšen
do šlechtického stavu s predikátem "von Hassenbrunn". Preidlovy
zásluhy ocenil r. 1876 císař František Josef I. udělením rytířského
kříže Řádu Františka Josefa a r. 1885 papež Lev XIII. propůjčením
Řádu sv. Řehoře Velikého. Velkorysý mecenáš, zakladatel četných
nadací a štědrý podporovatel obecně prospěšných a sociálních
zařízení zastával v letech 1870–74 a 1880–83 úřad
českokamenického starosty. V roce 1872 byl Franz Preidl za
zásluhy o rozvoj města a za podnikatelské úspěchy jmenován
čestným občanem města České Kamenice. Téhož roku schválila
městská rada Preidlův návrh zřídit městskou spořitelnu. Franz Preidl se stal jejím prvním protektorem
a ředitelem. Od roku 1873 sídlila spořitelna v domě čp. 178 na Koňském trhu (dnes nám. 28. října).
Nová budova městské spořitelny byla postavena až v roce 1896 na dnešním Náměstí Míru. Založení
městské spořitelny mělo pro další rozvoj města blahodárný vliv. Střední vrstvy dostaly možnost získat
úvěry pro rozvoj podnikání. Z výnosů městské spořitelny byly financovány některé městské stavby.
Byly poskytovány příspěvky na činnost dobrovolných spolků a nadací, které Franz Preidl také osobně
finančně podporoval. Roku 1888 věnovala městská spořitelna společně s F. Preidlem nemalé finanční
prostředky děčínskému Horskému spolku pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische
Schweiz) na výstavbu rozhledny na Studenci. Ze svých soukromých finančních prostředků uhradil
Preidl v roce 1877 schodek městské spořitelny v hodnotě 34 tisíc zlatých. Díky tomu se podařilo
zachránit úspory drobných střadatelů zejména z řad živnostníků, kterým vždy věnoval zvýšenou
pozornost. Pod Preidlovou patronací vznikl roku 1873 Živnostenský spolek. Na Českokamenicku šířil
nové poznatky i odbornou literaturu a v roce 1887 uspořádal „Živnostenskou, průmyslovou a
zemědělskou výstavu pro město a soudní okres Česká Kamenice“. Nepochybně i díky velkorysosti
průmyslníka Franze Preidla, který byl jako starosta a největší zaměstnavatel ve městě ochoten z
výnosů svých podniků financovat některé sociální programy, zůstalo město Česká Kamenice po celá
60. a 70. léta 19. století ušetřeno sociálních nepokojů. Z přebytku volného kapitálu zakoupil Franz
Preidl v roce 1878 pivovar a velkostatek Líšnice u Mostu. Také zde podpořil stavbu školy finanční
hodnotou 7 000 zlatých. V roce 1880 zakoupil panství Prunéřov-Ahníkov u Kadaně. S rozsáhlým
panstvím se stal jeho majetkem také opuštěný a zkáze propadající hrad Hasištejn. V Teplicích postavil
hotel „Kronprinz“, v jeho majetku bylo i několik domů v Praze. V roce 1886 zakoupil velkostatek se
zámkem Čížkovice u Lovosic. Zde na sklonku svého života žil a ve středu 28. srpna 1889 zemřel.
Pohřben byl do rodinné hrobky v České Kamenici. Hrobka, kterou Franz Preidl nechal vystavět roku
1868 na starém hřbitově u Poutní kaple Narození Panny Marie, je zcela posledním pozůstatkem
starého městského hřbitova založeného již v první polovině 17. století.
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