ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Září 2020 - ročník XXV. - číslo 9

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v:
Studeném – od 25. 9. do 28. 9. 2020
Lipnici – od 2.10. do 4.10. 2020
Kunraticích - od 9. 10. do 11. 10. 2020
DO KONTEJNERU NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!

(pokud máte staré sedací soupravy na vyhození, prosím, uložte je vedle kontejneru)
______________________________________________________________________________

Volby do Zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
se budou konat
2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod.
3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod.
případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu se bude konat
9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod.
10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod.
Volební místnost je v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunraticích čp. 107.
K prokázání totožnosti s sebou přineste
Volič

PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ

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 do Zastupitelstev krajů
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 šedé úřední obálky 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.

Způsob hlasování do Senátu
Ze sady volič vybere jeden hlasovací lístek se jménem kandidáta a vloží jej do žluté úřední obálky.

Program pro naše seniory (a nejen pro ně), který jsme Vám v dubnu nemohli nabídnout se nyní
uskuteční
Zveme všechny naše seniory a nejen ty na zábavný program s Jirkou Helekalem, kterého jistě všichni
dobře znáte. Celý podvečer pro vás bude připraven doprovodný program, takže se nudit určitě
nebudete. Všichni jste srdečně zváni, vezměte s sebou i své příbuzné a kamarády.

PŘIPOMÍNÁME – objednávejte si ovocné stromy na plánované stromořadí podél budoucí
turistické trasy na Kunratický vrch, zatím je stále možnost. Ovocný stromek si objednejte na
tel. 724 187 613 nebo se zastavte na obecním úřadě.
Otázka č. 8 do celoroční soutěže pro naše děti
Jak se jmenoval zesnulý českokamenický děkan, který světil v Kunraticích Zeckertův a
Školní kříž.

V sobotu 26. září zveme všechny děti na STEZKU ODVAHY
Sraz v 19:30 hod. u posledního domu v Kunraticích č.p. 75 (směr Líska).
Děti by měly mít vhodné oblečení a obuv, půjde se lesem.

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

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

Borlová Miloslava
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Fotbalový turnaj v Kunraticích ovládlo domácí mužstvo,
blahopřejeme našim borcům!

8. srpna se na Kunratickém plácku
sešlo pět mužstev, aby společně
změřili síly. První místo vybojoval
domácí tým z Kunratic, za sebou
nechali
na
druhém
místě
Českokamenický tým a bronz putuje
do Srbské Kamenice. Veliká poklona
patří domácímu týmu, v relativně
malém počtu nechali na hřišti
úplně všechno a vítězný zlatý pohár
jím byl právem odměnou.
Náš tým se prosadil také
individuálně.
Cenu za nejlepšího střelce s pěti
zásahy si odnesl (Švejda - Kunratice)
a
nejlepším
gólmanem
byl
vyhlášen (Machačný - Kunratice)

Jen tak dál hoši, nezbývá než si
přát, aby do příštího turnaje
nastoupili i ti mladší, kteří by
byli zcela jistě přínosem pro
naše mužstvo.
V teplém počasí měli všichni
účastníci
turnaje
opravdu
velkou žízeň a proto byla
potřeba se pořádně otáčet ve
stánku s občerstvením, aby byli
všichni spokojení.
Děkujeme obsluze, která se od
rána až do večera perfektně
starala o všechny zúčastněné.
....je konec závěrečné foto na závěr

Po 17. sezonách v kulečníkové Lužické Lize se družstvu
„U Pavla A“
ve složení Petr Vondrka, Martin Durgala, Josef Svoboda a
Jiří Vondrka podařilo II. ligu vyhrát a postoupit do I. ligy.
Martinu Durgalovi se pak podařilo vyhrát dvě kategorie
jednotlivců a Josef Svoboda byl v jedné z kategorií třetí.
Jiří Vondrka

Mohlo by se zdát, že jsme ustrnuli s
prací nad přípravou a zpracováním
knihy: „ŽIVOT OBYVATEL V KRAJINĚ
POD STUDENCEM V BĚHU ČASU“

Historie a současnost obyvatelstva v
jednotlivých domech vesnic Studený a
Lipnice, kterou připravujeme pro vydání.
Není tomu tak. Dne 4. 8. 2020 jsme
uhradili částku 10 tisíc Kč za malou část
překladu textů do němčiny. Další opravdu
významnou část překladů provedl pan
Dietrich Kühn z Drážďan, manžel paní
Walpurgy, rozené Hermann. Tedy dcery
posledního studentského německého
učitele. Nejenom, že si za překlady nevzal
ani pětník, ale ještě na účet spolku vedený
v EURECH poslali manželé finanční dar.
Takže - jsou hotové překlady, vyčištěné
všechny fotografie, kterých je opravdu
požehnaně mnoho. Grafik nám poslal
několik návrhů obálky knihy a první
nástřel úvodních kapitol a domu čp. 1. Tak
už se moc těšíme na jeho osobní návštěvu
tady ve Studeném, kdy budeme do vybraných fotografií dávat označení, o který dům se konkrétně
jedná. Těšte se s námi….
Na zcela unikátní fotografii je vidět pouhopouhé zbytky základů významného statku čp. 58, tedy
statku, kde se ve středu 19. 9. 1855 budoucí nevěstě Judithě
Fiedlerové narodil v časných ranních hodinách syn, který dostal
po otci křestní jméno Valentin. Tatínkem byl pan Valentin Frind
sen., statkář na statku čp. 35. Chlapci a mamince během
porodu pomáhala porodní bába ze Studeného, paní Theresia
Austenová.
Novorozenec
dostal
příjmení po otci, svatba
se konala až posléze.
V tom komínu, ze kterého zůstaly pouze zbytečky, v noci jistě
topila maminka rodičky, paní mlynářova z protějšího mlýna
čp. 48. Ohřívala potřebnou vodu k příchodu vnuka Valentina.
Další fotografie ukazuje malinkou chatičku postavenou
Antonínem. Malíkem v 60. letech minulého století z bedniček
od granátů. Ale fotografii podoby původního statku také
máme, nebojte se a těšte se.
Za Spolek Pod Studencem Jitka Tůmová
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