ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
říjen 2016 - ročník XXI. - číslo 10

Volby do Zastupitelstev krajů se budou konat
7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hod.
8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hod.
Volební místnost je v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunraticích čp. 108.
K prokázání totožnosti s sebou přineste

PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4
kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo
koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

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: 19.10. 2016 od 18:00 hod.
na obecním úřadě v Kunraticích.

POPLATEK ZA ODPAD

SVOZ POPELNIC

Druhá polovina poplatku za svoz a
likvidaci odpadu je splatná k 31. říjnu
2016. Někteří občané nemají ještě
zaplacenu ani první polovinu.

bude v Kunraticích od
října opět každé úterý.

Myslivecké sdružení žádá naše spoluobčany, aby omezili vstup do lesa v ranních
hodinách (dvě hodiny po rozednění) a v podvečerních hodinách (dvě hodiny před setměním) z
důvodu odlovu vysoké zvěře.

Buďte proto prosím ohleduplní. Za Vaší ochotu děkuje myslivecké
sdružení.

OBEC KUNRATICE A POHOSTINSTVÍ U PAVLA VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

TANEČNÍ ZÁBAVU S TOMBOLOU
SOBOTA 22.10.02016
OD 20:00 HOD.
K TANCI A POSLECHU HRAJE KAPELA KAŠE BAND

VSTUPNÉ 70 Kč
Dýňodlabání
V neděli 30. října 2016 se na hřišti v Kunraticích koná
další dýňodlabání. Začátek v 15:00 hodin.

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

Bohumil, František, Eliška, Renáta, Tereza,
Lukáš, Michaela, Vendelín, Tadeáš, Štěpánka
Životní jubileum oslaví:

Šmirklová Iveta
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Dne 24. září se konal první ročník nohejbalového turnaje v Kunraticích
Celkem pět tříčlenných mužstev bojovalo v prvním ročníku turnaje o putovní pohár obce Kunratice.
Počasí nám přálo a příjemně strávený sportovní den si všichni dobře užili. Zápasy byly vyrovnané a
vítězný pohár si mohl odnést kdokoliv.
Letošními vítězi a putovní pohár nakonec vybojovali borci z Lísky u České Kamenice.
Děkujeme organizátorům a obsluze za pohodový průběh celé akce
starosta Pavel Kryštůfek

kompletní sestava všech pěti mužstev

putovní pohár získali borci z Lísky

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

1. – 2.10.2016

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412 539 298

8. – 9.10.2016

MUDr. Křemen Adolf

Teplická 270
Jílové

412 550 343

15. – 16.10.2016

MUDr. Jůdová Jana

Riegrova 773/72,
Děčín II

412 523 410

22. – 23.10. 2016

MUDr.
Rambousková Rita

Riegrova 773/72,
Děčín II

412 526 250

28. – 30.10.2016

MUDr. Sudová Olga

Fügnerova 600/12,
Děčín I

412 513 989

Vzpomínka k 157. výročí narození významného rodáka Lísky,
fotografa Josefa Seidela
Narodil se 2. října 1859 v obci Líska (Hasel), která je dnes součástí České Kamenice.
Pocházel z chudé německé rodiny, žijící v oblasti tzv. Sudet. Otec Josef Seidel byl brusičem
skla a matka Marie Anna, rozená Nietsche (dcera Klary Nietsch/eové - dcery punčocháře
Josefa Nietscheho z Kunratic čp. 73 u České Kamenice).
Vyučil se malířem skla a porcelánu a koncem sedmdesátých let 19. století se vydal na
vandr po Čechách, Rakousku i Sedmihradsku (dnešním Rumunsku), kde získal rozhodující
fotografickou zkušenost v roce 1880.
Roku 1880 se v transylvánské Kluži seznámil s fotografem Veresem, který se neúspěšně
pokoušel exponovat snímky na sklo. Jeho problém Seidel brzy vyřešil a zároveň si osvojil
různé fotografické postupy, které se mu později hodily. V moravské Kroměříži krátce pracoval
jako retušér, jeho hlavním cílem ale byla Vídeň. Významná byla jeho fotografická praxe u
firmy Josefa Löwy ve Vídni.
Počátkem druhé poloviny 80. let minulého století se začal seznamovat se Šumavou.
Kolem roku 1887 byl zaměstnán v Prachaticích a v roce 1888 přišel do Českého Krumlova,
kde se stal obchodvedoucím fotografické firmy Gottfrieda Zimmera. O dva roky později firmu
zakoupil a začal vést pod vlastním jménem.
Josef Seidel nechal v českokrumlovské Linecké č. p. 54 v roce 1905 postavit dům s
fotoateliérem, který byl využíván do roku 1949. Velmi brzy se stal vyhlášeným fotografem.
Kromě jeho hlavní činnosti, totiž portrétní fotografie, se začal věnovat fotografování Českého
Krumlova a dalších měst a vesnic v širokém okolí. Fotografoval také Šumavu a Novohradské
hory. Ve srovnání s ostatními fotografy pracujícími v této oblasti vynikají Seidelovy práce
velmi vysokou kvalitou. Technickou bravuru podtrhuje i to, že Seidel své desky a fotografie
pouze minimálně retušoval. Seidel však nezapře ani výrazný výtvarný a kompoziční talent.
Zemřel náhle, dne 21. října 1935 v Českém Krumlově, byl významným portrétním a
krajinným fotografem.
V roce 2005 se unikátně dochovaný Seidelů dům s fotoateliérem v Českém Krumlově
v Linecké ulici stal majetkem Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. Po velmi
citlivé rekonstrukci, která si kladla za cíl především zachování autenticity objektu, došlo
k instalaci stálé expozice a přerod v museum, věnované dílu i životům Josefa a Františka
Seidlových. Tato ojedinělá kulturní a technická památka, dochovaná včetně obrovského
archivu exponovaných fotografických negativů a původního fotografického vybavení, prošel v
letech 2006 - 2008 nákladnou rekonstrukcí a v červnu 2008 byl otevřen jako stálá expozice a
museum Fotoateliér Seidel. Provoz Musea Fotoateliér Seidel byl spuštěn 6. června 2008.
Museum Fotoateliér Seidel si též klade za cíl podílet se na prohlubování porozumění a
smíření mezi národy Čechů, Rakušanů a Němců. I proto navazuje museum spolupráci
s různými muzei, spolky a organizacemi a plánuje společné akce a výstavy. Na pohnutém
osudu rodiny Seidelovy je možné přiblížit život českých Němců ve složitém období první
poloviny 20. století.
Více na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169638533-vcely-letely-krasne/
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