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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: 24.8. 2017 od 17:00 hod. na
novém Obecním úřadě v Kunraticích.
Při této příležitosti si Vás dovolujeme pozvat na oficiální prohlídku prostorů nového
Obecního úřadu.
Bude připraveno i malé pohoštění. Všichni jste srdečně zváni.

BYLI JSME UPOZORNĚNI FIRMOU AVE
Poslední dobou kvalita vytříděného skla velmi klesla.
Stále častěji se objevují nežádoucí příměsi jako například
keramika, autosklo, ale i plasty, papír a jiné odpady v
zeleném kontejneru na sklo. Takto znečištěné sklo jen
těžko uplatníme na trhu druhotných surovin.
Jak všichni víte, dle vytříděného odpadu každoročně
získáváme alespoň drobnou finanční kompenzaci, byla by
škoda o tyto finanční prostředky přijít.
foto firmy AVE

Vyúčtování vodného a stočného v Kunraticích provede p. Andrea Nechybová
ve dnech 19. - 20. srpna a 26. - 27. srpna 2017
Výběr vodného se provede pouze v hotovosti p. Nechybové. Přeplatky budou v den vyúčtování
vráceny a nedoplatky budou v den vyúčtování doplaceny.
Připravte si proto všichni peníze v hotovosti.
Zálohy na další období budou vybírány v únoru následujícího roku.

RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
KDY: Dne 5. srpna se bude konat rybářská soutěž pro děti každého věku.
KDE: Sejdeme se v Kunraticích u vodní nádrže v 7:45 hod.
NUTNÁ VÝBAVA: Každý účastník si vezme svůj prut a potřebnou návnadu.
Děti po svém příchodu budou rozděleny na připravená
stanoviště. Oceněni budou rybáři, kteří uloví největší a
nejdelší rybu, vše pod spravedlivým dohledem
zkušeného rybáře Jirky Koupara.
Ostatní se nemusí bát, i oni si odnesou nějakou tu
upomínku z této akce.
Drobné občerstvení bude zajištěno na místě akce.
(Menší děti, prosím, v doprovodu rodičů)

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY RYBÁŘE.

OBEC KUNRATICE POŘÁDÁ
2. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
KDY: 26. srpna od 9:00 hod.
KDE: na hřišti v Kunraticích
HLAVNÍ CENA: pohár obce
Kunratice
Občerstvení zajištěno na místě akce.
Pokud máte někdo zájem si zahrát,
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.

********************************
V měsíci srpnu oslaví své jmeniny:

Miluše, Dominik, Roman, Zuzana, Klára,
Hana, Petra, Helena, Bohuslav a Pavlína
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

********************************
Dne 3. srpna uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil pan

Milan Škvorák
S láskou vzpomíná manželka Lenka s dcerami a rodinou.

Dne 28. srpna uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil pan

Oleg Živnůstka
S láskou vzpomíná manželka Milena, syn Aleš
a dcera Radka s rodinou.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc srpen
Ordinační hodiny od 8:00- 11:00 hod.
5. 6.8.2017

MUDr. Charvát Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412 507 588

12. 13.8.2017

MUDr. Křemen Adolf

Teplická 270
Jílové

412 550 343

19. 20.8.2017

MUDr. Charvát
Tomáš

U Přívozu 18/4
Děčín III

412 511 619

26. 27.8.2017

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110
Děčín I

412 151 056

2. 3.9.2017

MUDr. Plyuschakov
Oleksandr

Myslbekova 404/23
Děčín I

412 519 62

Dne 23. 7. 2017 došlo ve Studeném k poničení významné sakrální památky v
dolní části obce, kde je od roku 1760 skalní výklenková „Johnova kaple“
(Johnskapelle).
Na popud Spolku Pod Studencem prošla v letech 2011 – 2012 celkovou obnovou včetně restaurování
obrazů. Potřebné práce finančně podpořily Nadace VIA v rámci programu ČSOB a ERA na podporu
regionů, Ústecká komunitní nadace, Nadace OF a dotační program Energie pomáhá financovaný
z fondu Centropol.
Restaurátorka uměleckořemeslných nástěnných maleb paní Hana Bělinová během
restaurátorského průzkumu odhalila dochované unikátní malířské dílo Ernsta Vatera z roku 1935.
Restaurátorka proto neprováděla žádné retuše obrazu, aby byl co nejvěrněji zachován. K požehnání
překrásné a unikátní sakrální památky došlo v červenci 2012 během pietních oslav 255. výročí bitev
pod Studencem. Stavba lidové zbožnosti se zaleskla ve své původní kráse. Hlavní deskový obraz
s výjevem Panny Marie Pomocné je tak vzácný, že se majitelé pozemku rozhodli, po dohodě se
spolkem, darovat počátkem roku 2013 dílo do sbírek děčínského muzea, kde bude v bezpečí před
zloději a vandaly.
O sakrální stavbu pečují a udržují ji v překrásném stavu
manželé Forejtovi. Pan Forejt před zhruba měsícem lavičku
ošetřil novým nátěrem a vyspravoval ji tak, jak to provádí
každoročně. Místo s lavičkou vybídne příchozí k zastavení a
poskytne možnost rozjímání, psali jsme s nadšením nad
dokončeným dílem. Někteří návštěvníci však k rozjímání a
odpočinku používali opěradlo na místo sedátka. Tak patrně došlo
k jeho vylomení a poničení lavičky.
Ke druhému nemilému zjištěni jsme došli již v jarních
měsících letošního roku. Ve Studeném byla patrně zcizena, či zničena informační tabulka u
obnoveného významného symbolu úrovně obcí Studený a Lipnice tzv. Školního kříže (1798).
Obnova sakrální památky proběhla v roce 2008. Po restaurování kříže, provedeném restaurátorem
Janem Pokorným z Děčína, došlo v roce 2008 k transferu památky zpět na obecní pozemek.
Rekonstrukce byla provedena díky finanční podpoře získané z Fondu hejtmana Ústeckého kraje,
potomků původního obyvatelstva a od členů spolku, kteří obnovu Školního kříže iniciovali.
Posvěcen byl 6. září 2008 při jubilejní slavnosti, která připomněla 580 let písemně doložené historie
Studeného a Lipnice. Během bleskové povodně v červnu 2010 došlo k akutnímu ohrožení stability
památky. Proto byla ještě jednou přesunuta na vzdálenější místo od
Studeného potoka. Památka tentokrát stojí na soukromém pozemku, kde
byla majiteli pozemku zmiňovaná nově vytvořená informační tabulka
instalovaná na přilehlý dřevěný plot. Školní kříž je jednou z památek, které
jsou zařazeny do turisty značně vyhledávané „Zážitkové trasy okolo
obnovených krajinotvorných prvků“.
Někdo se nám tak za snahu o záchranu památek a zvelebování obce hned
dvakrát nepěkně odvděčil.
Spolek Pod Studencem
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