ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Duben 2019 - ročník XXIV. - číslo 4

Příjemné prožití velikonočních svátků
a bohatou pomlázku,
přeje zastupitelstvo
obce Kunratice.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v:

Kunraticích – od 26.4. - 28.4. 2019
Lipnici – od 3.5. - 5.5. 2019
Studeném - od 10.5. - 12.5. 2019
DO KONTEJNERU NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!
(pokud máte staré sedací soupravy na vyhození, prosím, uložte je vedle kontejneru)

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 27. dubna 2019
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 NEBEZPEČNÉHO ODPADU PATŘÍ: AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje,
vyjeté oleje, lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí
apod.)

Odpad můžete předat pracovníkům svozové firmy přímo, nebo jej na místo odložit
již v pátek v podvečer.
Během měsíce dubna chystáme přidat nový kontejner na tříděný
odpad - SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE. Bude se jednat o
uzamčenou 240 L popelnici s otvorem. Stačí olej doma slévat do PET
lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje.
Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec bude
zajišťovat odborná firma.
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí.

Obec Kunratice pořádá 1.6. 2019 výlet ke dni dětí, přihláška je přílohou zpravodaje,
popřípadě ke stažení na webových stránkách obce.
Termín odevzdání přihlášek je do 15.5. 2019, POZOR počet míst omezen.

Zdobení velikonočních zajíců proběhne:
v Kunraticích 4.4. 2019 (sejdeme se u hasičské zbrojnice v 16.00 hod.)
(ve Studeném už je zajíc ozdobený od tohoto úterý)

Velikonoční dílna,
V sobotu 20.4. 2019 se v prostorách truhlárny pana
Vítka Filipce, Kunratice čp. 35, od 13.00 hodin pro
malé i velké, holky a kluky uskuteční velikonoční dílna.
Vyrobíme velikonoční dekorace, upleteme pomlázky a
ozdobíme kraslice.
Mašle, vejce a případně vosk s sebou.

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: 17.4. od 18:00 hod.
na obecním úřadě v Kunraticích.

****************** *************
v měsíci dubnu oslaví své jmeniny:

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

Brzáková Jaroslava
Borlová Radka
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Jako každý rok, tak i letos chystáme na 30. dubna
PÁLENÍ ČARODĚJNIC na hřišti v Kunraticích.
Předtím se 25.4. 2019 v 16:00 hod. sejdeme na hřišti v Kunraticích,
uklidíme hřiště, postavíme vatru, vyrobíme čarodějnici a ozdobíme
věnec na májku. Májku společnými silami potom postavíme 30.4. v
15:00 hod. tradičně za hasičskou zbrojnicí. Průvodem poté v 18:30
hod. půjdeme společně s čarodějnicí na hřiště.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc duben
Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
6. – 7.4.2019
13. – 14.4.2019

MUDr. Plyuschakov
Oleksandr
MUDr. Křemen Adolf

19. – 22.4.2019

MUDr. Bolfíková
Renata

27. – 28.4.2019

MUDr. Rambousková
Rita
MUDr. Vojtěch
Vladimír

1.5.2019

Myslbekova 404/23 Děčín I

412 519 622

Teplická 270
Jílové
Varšavská 1863/7 Děčín VI

412 550 343

Riegrova 773/72
Děčín II

412 526 250

28. října 110
Děčín I

412 151 056

412 535 930

Malé ohlédnutí za instalací obnovené rozhledny na Studenec.

Když jsme se v roce 2007 přidávali jako podporovatelé města Česká Kamenice, které z pozice
majitele začalo uvažovat o záchraně kulturní památky – rozhledny na Studenci, příliš jsme ve zdárný
úspěch nedoufali. Uplynula do toho okamžiku již neskutečně dlouhá doba, kdy KČT a AMICI DECINI
usilovali, aby rozhledna nepodlehla zubu času, anebo dokonce demolici. Zabránili tomu, až tím, že
stavba byla nakonec prohlášena kulturní památkou, čímž jí byl konečně zachráněn i život.
A potom přišel ten den, kdy se začalo o rekonstrukci pozvolna hovořit již i konkrétně. To byl
leden roku 2007. Dělalo se vše možné, ale i nemožné, aby se situace popostrkávala, aby se něco
opravdu dělo, aby se zajišťovaly finanční prostředky, aby, aby …. Nebylo to vůbec lehké a snadné už
vůbec ne.
A najednou bylo září toho roku a
přiletěl vrtulník společnosti Aerocentrum
s.r.o., a letci konstrukci rozhledny opatrně
rozřezali na tři díly. Opatrně ji postupně dva
dny snášeli na pozemky Biofarmy Lipnice,
kterou vlastnil zakládající člen Spolku Pod
Studencem, pan Jaroslav Moudrý. Vysílaly o
tom všechny televizní stanice u nás. A našel
se také zhotovitel obnovy konstrukce společnost LANA Litoměřice, s.r.o. A lidé si
kupovali nové schody a bylo tolik moc
nadšení a tolik moc radosti. Jen se prošvihl
termín 100. výročí otevření rozhledny, tedy datum 15. 7. 2008, protože vše trvalo mnohem déle, než
se chtělo, než bylo zdrávo.
Až teprve koncem roku 2008 vrcholily rekonstrukční práce. Z původních konstrukčních prvků se
zachovalo 80%, všechny stupně schodiště byly odlity nově. Po dokončení prací a převezení, čekala
vyhlídková věž tentokrát v České Kamenici, připravena k transferu a k osazení. A potom byl vítr a
konstrukci, která stále tiše čekala na svůj návrat, nebylo možné vrtulníkem vznést a v pořádku
posadit do připravených betonových patek na zpět na vrcholu Studence.
A potom přišel historický okamžik, který nastal dne 14. března 2009. Byl to den, kdy se ve 12
hodin 40 minut navrátila rozhledna na své původní místo na vrcholu Studence. Ve čtvrtek 14. 3.
2019 tomu bylo již 10 let. Dlouhá doba, kdy vyhlídková věž opět nabízí návštěvníkům
neopakovatelné zážitky z výhledů na krajinu Lužických hor a Českého Švýcarska. Vzpomněli jste si na
ten okamžik?
Více na: http://www.rozhlednastudenec.cz/rozhledna_zpet.html Oslava znovuotevření
kulturní památky po rozsáhlé rekonstrukci se bude konat v sobotu 22. června 2019. Čas bude
upřesněn. Organizátorem slavnosti bude spolek díky dotaci města Česká Kamenice. Za finanční
podporu městu děkujeme.
Autor: Jitka Tůmová, foto z archivu Spolek Pod Studencem
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