ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Září 2017 - ročník XXII. - číslo 9

PŘEDSTAVUJEME SYMBOLY OBCE
Znak:
Ve zlatém štítě zvýšené zelené trojvrší, v něm nad stříbrným
vlnitým břevnem tři svěšené zlaté lipové listy vedle sebe.
Na prostředním vrchu stojí kamzík, na krajních jehličnatý strom,
vše přirozené barvy. Tři zelené vrchy jsou inspirovány třemi
skutečně existujícími vrchy – Kunratickým, Lipnickým
a Studencem. Jehličnaté stromy připomíná jedle, kterými bylo
zdejší polesí pověstné. Kamzík ukazuje na zcela výjimečnou
stoletou tradici existence volně žijících kamzíků v okolí obce. Tři
vrchy, stejně jako tři lipové listy, svým počtem souhlasí s počtem
místních částí, které tvoří obec. Vlnitá pata ukazuje nejen
k místním
vodotečím,
ale
také
k původním
názvům
Kaltenbach
–
„Studený potok“ a Limpach (Lindenbach) – „Lipový potok“. Lipové lístky mohou být
vztaženy k místní části Lipnice, ale myšleny jsou jako inspirace klenotem erbu pánů
z Vartenberka, kde byly zlatá srdíčka někdy vnímána jako lipové lístky.

Vlajka:
List tvoří tři svislé pruhy, bílý, zelený se třemi
svěšenými žlutými lipovými listy pod sebou a žlutý,
v poměru 2 : 3 : 7. Ve žlutém pruhu zelený vlající klín
s vrcholem na vlajícím okraji zeleného pruhu. Bílý pruh
je odvozen od stříbrného břevna, zelený pruh a klín
od trojvrší a jehličnatých stromů, lipové listy se shodují
s listy v trojvrší. Zelený pruh a zelený klín mohou
vytvářet představu velkého písmene „K“, které je
počátečním písmenem názvu obce.
Nyní probíhá výroba vlajek, smaltovaného oválu s podobou obecního znaku, který bude
umístěn na budově obecního úřadu a dalších drobných předmětů se symboly naší obce.

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 16. září 2017

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:
Kunraticích od 29.9.- 1.10. 2017
Lipnici
od 6.10.- 8.10. 2017
Studeném od 13.10.- 15.10. 2017
DO KONTEJNERU NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!
(pokud máte staré sedací soupravy na vyhození, prosím uložte je vedle kontejneru)

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

Adéla, Daniela, Marie, Radka,
Ludmila, Andrea, Václav a Michal
Životní jubileum oslaví:

Schneider Jiří
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

********************************
V sobotu 16. září zveme všechny děti na 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.)

26. srpna se konal druhý ročník nohejbalového turnaje v Kunraticích
Turnaje se v letošním roce zúčastnilo osm družstev, které byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech.
Po odehraných zápasech ve skupinách, přišly na řadu vyřazovací zápasy. Ve finálovém duelu na sebe
narazily týmy Hospoda u Pavla (Kunratice) a Mervinský Team z České Kamenice, pohár pro vítěze
nakonec zvedli nad hlavu borci z Hospody u Pavla (Kunratice)
O třetí místo svedly boj týmy z Kunratic a Lísky po vyrovnaném průběhu se ze třetí pozice radovali
borci z Lísky.
Z loňských pěti mužstev se nám počet letos rozrostl na osm mužstev, jsme rádi, že zájem roste. Jen
tak dál.
Děkujeme organizátorům a obsluze za pohodový průběh celé akce.
starosta Pavel Kryštůfek

Vítězné mužstvo pod názvem
Hospoda u Pavla (Kunratice)

Hromadné foto po odehraném turnaji

Obec Kunratice a Umělecká agentura KAZ Vás zvou na
Zábavně hudební pořad pro seniory s tancem

„TANCUJ SE MNOU DNES“
Kde: Pohostinství „U Pavla“
Kdy: sobota 14. října 2017
Od: 18.00 hod
Vstupné: Dobrovolné
K tanci a poslechu hraje: Duo ADAMIS
(znáte z TV Šlágr)
Pořadem provází moderátor Zdeněk Kaňka.

Přinášíme prvotní informaci o stanoveném termínu dobrovolné akce
„Úprava a ošetření zdevastovaného hřbitova směrem na Lísku“
Sejdeme se v prostoru hřbitova v sobotu 30. září 2017. Čas a podrobnosti budeme pokud možno co
nejdříve upřesňovat. Uvítáme Vaši laskavou pomoc. Za spolupráci děkuje Spolek pod Studencem s
Obecním úřadem Kunratice.
Něco málo z historie pietního místa: Hřbitovy byly a jsou důležitým ukazatelem kultury
společnosti. Po dlouhá... staletí byly zakládány kolem kostela, pohřbívalo se rovněž u jeho venkovní
zdi. Farnost, prezentovaná kostelem, farou, školou, zvonicí a hřbitovem, sdružovala vždy určitý
počet okolních vsí. Vesnice Podstudenecka spadaly do farního okrsku Česká Kamenice.
Roku 1900 byl založen při cestě z Lísky do Kunratic asi 0,5 km za tzv. Zeleným křížem hřbitov pro
Lísku, který z počátku sloužil také pro Kunratice. Do té doby se všechny pohřby konaly na hřbitově v
České Kamenici. Nový hřbitov zaujímal plochu 4 000 m2, rozdělenou do čtyř stejných polí. Při
okrajích byl ponechán 4 m široký pruh, vyhrazený pro rodinné hrobky. Celé území hřbitova
ohrazoval plot. Od vstupu vedla promenádní cesta roubená po stranách kaštany, s níž se křížila
cesta oddělující pole. Na jižní straně u lesa stála hřbitovní kaple se zvoničkou, po jejíchž stranách
se nacházely oddělené pánské a dámské toalety. Po první světové válce byl založen pro Kunratické
nový, samostatný hřbitov. Ke konci 19. století začaly vznikat podpůrné ženské spolky, jež pomáhaly
rodinám, ve kterých došlo k úmrtí. Takové pohřební spolky (Frauenbeerdigungsverein) byly činné v
Lísce a v Kunraticích (doložen až po roce 1918). Lísecký pohřební spolek odlehčoval svými
příspěvky vydání pozůstalých spojená s úmrtím blízkého, s vypravením pohřbu. Svým působením
se přičinil o založení vlastního obecního hřbitova. Spolek byl založen již roku 1870, a to z iniciativy
Anny Eschlerové, roz. Wagnerové (z domu čp. 45), která stála v jeho čele až do své smrti. Do
vedení spolku nastoupila poté Julie Eschlerová (též z domu čp. 45), kterou vystřídala Antonie
Ritschelová (z domu čp. 49). Od její smrti byla až do doby odsunu předsedkyní spolku její dcera
Marie Ritchelová. Paní Grohmannová z domu čp. 56 vykonávala poselskou funkci. Když došlo k
nějakému úmrtí, obešla postupně všechny členy spolku a vybírala příspěvky na pohřeb.
S výměnou obyvatelstva po skončení druhé světové války se zde již žádné pohřby nekonaly.
Prostor byl ponechán bez úcty k jeho pietnímu poslání napospas zubu času a hlavně vandalismu.
Od chátrání k devastaci, zničení až po faktický zánik. Na někdejší význam upomínají dnes jen
kameny a zbytky rozbitých a zničených náhrobků.
Zároveň proběhne i akce pro děti „sázení stromků“ v protilehlé oplocence. V průběhu měsíce
naleznete podrobnější info na stránkách obce, případně z plakátů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc září
Ordinační hodiny od 8:00- 11:00 hod.
9. -10.9.2017

MDDr. Barcal Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412 507 588

16. -17.9.2017

MUDr. Křemen Adolf

Teplická 270
Jílové

412550 343

23. 24.9.2017

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412 539 298

28.9.2017

MUDr. Sudová Olga

Fügnerova 600/12
Děčín I

412 513 989

30.9. -1.10.2017

MUDr.Charvát Tomáš

U Přívozu 18/4
Děčín III

412 511 619

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRAVODAJ - informační list OÚ Kunratice. Vydává OÚ Kunratice. Registrační zn. MK ČR E 12246.
Redakční rada: Miroslav Hlavnička, Pavel Kryštůfek, Jiřina Moudrá. Vydáno 4.9. 2017 Cena 3,- Kč

