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Ve středu 16.10. 2019 na svém zasedání zastupitelstvo schválilo:
rozpočtové opatření č. 3, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 195 500,-Kč na
straně příjmů i výdajů
podání žádosti o dotaci na státní fond životního prostředí ČR a spolufinancování projektu z
vlastního rozpočtu obce na akci ,,vrtaná studna pro hromadné zásobování pitnou vodou“
podání žádosti o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj a spolufinancování vlastním
podílem na akci ,,víceúčelové hřiště na p.p.č. 204/1 v k.ú. Kunratice u České Kamenice“
využít obecní dřevo, kterého je nyní dostatek, ke zpracování řeziva tzn. na výrobu prken,
trámů a dalšího materiálu, který následně obec může využít pro vlastní stavební účely
uzavřít smlouvu o zajištění zimní údržby místních komunikací s Karlem Králíkem, za cenu
650,-Kč/hod. bez DPH
smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny zaručující fixaci ceny na rok 2020 a 2021 a
uzavřít smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení na p.p.č. 93/1 v k.ú. Kunratice u
České Kamenice k zajištění posílení vodovodního řadu
uzavřít smlouvu o pronájmu části p.p.č. 60 o výměře 90 m 2, v k.ú. Studený u Kunratic za cenu
1,-Kč/m2/ročně do konce roku 2022
přispět částkou 2 000,-Kč na činnost místních včelařů na katastrálním území naší obce

ZPRÁVY O AKTUÁLNÍCH OPRAVÁCH V OBCI
Probíhají terénní úpravy na přístupové cestě k prameništi v Kunraticích, abychom měli zaručený
přístup z pozemku ve vlastnictví obce. Povrch bude zpevněný kamenem a průběžně se bude cesta
upravovat. Využívat se bude pro techniku, která se bude potřebovat dostat na místo, v případě
poruchy a jiných potřebných oprav.
Dokončuje se oprava místní komunikace v Lipnici. Zbývá vyřešit odvodnění cesty, abychom předešli
jejímu poškození.
Opravili jsme část vodovodního potrubí u prameniště v Lipnici, na trase z prameniště do
zásobovacích bazénů. Vyměněny byly odvzdušňovací ventily a část vodovodního potrubí.
Ve Studeném je hotová nová opěrná zeď mezi komunikací a Studeným potokem směrem k vodní
přehrážce, na tomto úseku hrozilo poškození obecní komunikace.
Bylo zadáno zpracování hydrogeologického průzkumu vody ve Studeném. Výsledky ještě nejsou
potvrzeny, ale s největší pravděpodobností bude možné vrtanou studnu zřídit na pozemku 48/1, což
je v bezprostřední blízkosti parku ve Studeném.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Lipnici a ve Studeném
Ve čtvrtek 7. 11. 2019 od 7:30 - 15:30 hod. je plánovaná odstávka el. energie.

Zimní údržba

Prohrnování místních komunikací bude nově zajišťovat pan Karel Králík. Cena za jedno prohrnutí
činí 40,- Kč. Kdo má zájem o službu prohrnování ze soukromých pozemků, prosíme o nahlášení
na obecním úřadu.

Dne 30.11. 2019 se od 13:00 hodin uskuteční již tradiční adventní dílnička u Vítka
• výroba vánočních dekorací
• výroba lucerniček
• zpívání koled
Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a pomoci
dětem s výrobou vánočních dekorcí.
Kdo máte, přineste si věnec z minulého roku s sebou.

Dne 30.11. 2019 od 17.00 hod. rozsvítíme adventní strom u bývalé hasičské
zbrojnice v Kunraticích.
Přijďte se s dětmi zúčastnit této slavnostní události.
Při této příležitost si budete mít možnost zakoupit originální keramické
výrobky, z dílny našich žen.

* * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
V měsíci listopadu oslaví své jmeniny:

Karel, Emerich, Imrich, Martin, Romana,
Nikola, Kateřina a Ondřej
Životní jubileum oslaví:

Špatenková Anna, Durgala Pavel,
Vonšovský Vlastimil, Vörösová Františka,
Růženec Oldřich
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

******************************
Dne 29. listopadu uplyne devět let, kdy nás navždy opustil pan

Karel Vondrka
S láskou vzpomíná manželka Eva a dcera Lenka s rodinou.

Ohlédnutí za ženským turnajem ve stolním tenise
27.10. v Pohostinství u
Pavla bojovalo devět
našich žen na turnaji ve
stolním tenise. První
místo, tak jako v loňském
roce, obhájila Lenka
Satranská. Druhá skončila
Lenka Švehlíková a na
třetím místě se umístila
Vendula
Durgalová.
Výkony Všech ostatních
ovšem
nezůstali
za
očekáváním,
všichni
ostatní se nemuseli za své
výkony stydět. Milým
překvapením byl výkon nejmladší účastnice teprve patnáctileté Žanety Moudré. Příjemně
sportovně strávený večer si všichni pěkně užili. Už nyní se těšíme na příští turnaj a budeme rádi
pokud se naše řady ještě rozrostou.

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 ve čtvrtek 21.11. 2019 od 18:00 hod.
V Pohostinství u Pavla

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc listopad
Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod
9. – 10.11.2019

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7,
Děčín VI

412539298

16. – 17.11.2019

MUDr. Charvát Pavel

J.Š.Baara 692/26 Děčín
V

412507588

23. – 24.11.2019

MUDr. Křemenová
Alena

Sokolská 129 Děčín IX

412544539

30.11. – 1.12.2019

MUDr. Šetek Vladislav

Fügnerova 600/12
Děčín I

412539312

Vzpomínka na fotografa Josefa Seidela, významného rodáka z Lísky u příležitosti 84.
výročí jeho náhlého úmrtí v Českém Krumlově.
Podle záznamu z knihy narozených v Lísce, se narodil v domě čp. 90 dne 2. října 1859 v 10 hodin
dopoledne a byl den nato kaplanem Josefem Mayerem v děkanském kostele sv. Jakuba v České Kamenici i
pokřtěn. Jeho otec, Josef Seidel st., byl kuličem skla. Chlapcova matka, Maria Anna, byla nemanželskou
dcerou Klary Nietscheové, manželské dcery Josefa Nietscheho, punčocháře v Kunraticích čp. 73. Sourozenci
budoucího fotografa Josefa Seidela byli Antonius, Franziska a Julius, který se narodil, když bylo Josefovi 16
roků. Setra maminky malého Josefa Seidela byla Antonia Nietscheová, která s rodinou Josefa žila v Lipnici
v domě čp. 25.
Malý Josef musel chodit do školy v Lísce, která v době jeho školních let bývala v budově čp. 26.
Líseckým učitelem byl tehdy Florian Futschik (Fučík). Školní výuce se pan učitel v Lísce věnoval dalších více
než třicet let. Josef se následně vyučil malířem skla a porcelánu a koncem sedmdesátých let 19. století se
vydal na vandr po Čechách, Moravě, Slezsku, Uhrách, Sedmihradsku (dnešní
Rumunsko) a Rakousku. Až později (1910), především pro zvýšení prestiže vlastní
firmy, absolvoval studia v oboru fotografie v Mnichově. V roce 1886 nastoupil v
Českém Krumlově jako nový fotograf do atelieru po zemřelém Gottfriedu Zimmerovi.
O dva roky později firmu odkoupil a začal vést pod vlastním jménem. V roce 1905
nechal postavit na místě starého dřevěného atelieru nový dům pro moderní
fotografický provoz, který byl využíván do roku 1949. Velmi brzy se stal vyhlášeným
fotografem. Od roku 1888 fotografoval krajinu a obyvatele Šumavy. Za svými snímky
vyrážel na lyžích, na kole, později na motocyklu Laurin a Klement a vytvořil tak
jedinečnou fotografickou kroniku česko – německo – rakouského pomezí konce 19.
století až 30. let 20. století. Kromě výroby pohlednic byl Fotoateliér Seidel zaměřen
na tvorbu portrétu. Technickou bravuru podtrhuje i to, že fotograf své desky a
fotografie pouze minimálně retušoval. Seidel však nezapře
ani výrazný výtvarný a kompoziční talent. Experimentoval s
technikou autochromu, kopíroval své fotografie na
diapozitivy, vytvářel panoramatické snímky. Pan Josef Seidel
zemřel náhle dne 21. října 1935 v Českém Krumlově.
Fotoateliér převzal a dál provozoval jeden z jeho tří
synů, František. V roce 2005 se majitelem objektu stal
Českokrumlovský rozvojový fond, 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
muzeum, věnované dílu i životům Josefa a Františka
Seidelových. Tato ojedinělá kulturní a technická památka,
dochovaná včetně obrovského archivu exponovaných
fotografických negativů a původního fotografického vybavení, prošla v letech 2006 - 2008 nákladnou
rekonstrukcí, aby dne 6. června 2008 byla otevřena jako stálá expozice a museum Fotoateliér Seidel. Museum
si mimo jiné vzalo za cíl podílet se na prohlubování porozumění a smíření mezi národy Čechů, Rakušanů a
Němců. I proto navazuje spolupráci s různými muzei, spolky a organizacemi a plánuje společné akce a výstavy.
Jeho blízké příbuzenstvo z Lísky, Kunratic a Lipnice spí svůj věčný sen na hřbitovech, kterým dáváme
naši péči, aby zcela nezanikla vzpomínka na obyvatele, kteří zde žili před námi.

Za Spolek Pod Studencem, J. Tůmová.
Použité podklady a fotografie jsou majetkem Musea Fotoateliér Seidel, Český Krumlov, se kterým
navázal spolek spolupráci v roce 2008.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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