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Oprava vodovodu v ( Růžové ulici )
Oprava bude spočívat v kompletní výměně vodovodního potrubí pod komunikací v celé ulici a
následné napojení na stávající přípojky, práce začnou zhruba v polovině září. Pokud ještě někdo
nemá odbočku ke svému domu vedenou v plastu, bylo by dobré popřemýšlet a opravu tzv.
(spláchnout) s celkovou opravou tohoto úseku. Jistě nebude problém vše domluvit s tím, kdo bude
práci provádět. Jak jsem již avizoval v minulosti je to první krok, ten druhý bude nová komunikace
v dané lokalitě. Na nový asfaltový potah je již hotový rozpočet nikoliv projekt, který je potřeba ke
každé žádosti o dotaci.
Projekt nebude nutný, pokud bude mít obec pasportizaci komunikací ve vlastnictví obce.
Historicky je zde z devadesátých let minulého století pasportizace hotová , teď je potřeba ji
zaktualizovat. To jistě nebude tak finančně náročné a zamezíme tím při jakékoliv žádosti o dotaci
na komunikace objednávce drahého projektu, který se kolikrát ani nevyužije pokud nám dotaci
neschválí.
Po dokončení opravy vodovodu a dokončení aktualizace pasportizace, budeme prvořadě usilovat
o dotaci na nový asfaltový potah v Růžové ulici.

Průběh žádosti o dotaci na vodní dílo v Kunraticích
Podmínky ministerstva zemědělství jsou natolik nekompromisní a žádost o dotaci v malých
detailech nevyhovuje, tím nám uniká šance v prvním kole žádat. Pokud stihneme požadavky
ministerstva do konce září zapracovat do žádosti, pořád máme naději dotaci získat. Pokusíme se
udělat vše, abychom požadovaný termín podání dodrželi.

Vyúčtování poplatku za vodné a stočné
Vyúčtování provede p. Andrea Nechybová a bude probíhat ve dnech 20.-21.8. 2016

Na měsíc září plánujeme taneční zábavu s tombolou, proto opětovně žádáme naše
spoluobčany o věcné dary a drobnosti, které můžete věnovat do tomboly.
Za kulturní výbor děkujeme.

RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Již druhým rokem probíhala rybářská soutěž pro děti. Malých rybářu dorazilo zase o trochu víc než v
loňském roce.
Pár malých úlovku jistě nezkazilo příjemně strávené společné dopoledne a soutěž splnila své poslání,
vytáhnout děti ven k vodě.
Děkujeme manželům Kouparovým za pěknou přípravu a organizaci celé akce.
Těšíme se na Vás zase příští rok

sedm statečných, kteří vydrželi až do konce

předání hlavních cen

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

Miluše, Dominik, Roman, Zuzana, Klára, Alena,
Hana, Petra, Helena, Bohuslav a Pavlína
Životní jubileum oslaví:

Tejml Bohumil a Čáp Miroslav
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

*******************************
Dne 28. srpna uplyne děvět 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: 8:00 – 11:00 hod.
6. – 7.8.2016

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412 539 298

13. – 14.8.2016

MUDr. Křemen Adolf

Teplická 270
Jílové

412 550 343

20. – 21.8.2016

MUDr. Plyuschakov
Oleksandr

Myslbekova 404/23,
Děčín I

412 519 622

27. – 28.8.2016

MUDr. Lisačenko
Vladislav

Karla Čapka 1,
Děčín I

412 151 570

Zpráva v místních novinách ze srpna 1903 o odhalení a posvěcení Lehmannova
památníku uvádí:
24. t. m. byl na tzv. Čakertových hrobech poblíž Studeného slavnostně odhalen a zasvěcen památník
padlých. Byl zhotoven ze světlého pískovce ve tvaru obelisku na památku padlých vojáků v bitvě roku
1757.
Této impozantní a patriotické slavnosti se kromě sdružení veteránů z blízka i daleka zúčastnila
zesílená rota c. k. 94. pěšího pluku pod vedením kapitána. Přítomna byla rovněž delegace štábních a
vyšších důstojníků 94. pěšího pluku, c. k. úředníci a zdejší duchovenstvo, dále mnoho čestných hostů,
mezi kterými byli členové zastupitelstva města, okresu a severočeského dělostřeleckého pluku.
Okresního hejtmana zastupoval p. hrabě Huyn.
Ve 3 hodiny odpoledne se seřadil uprostřed obce průvod. Potom se dal slavnostní průvod, v jehož čele
kráčeli slavnostní hosté, delegace žen a obecní zastupitelé Studeného, do pohybu směrem k památníku.
Tam byl již přítomen tisícihlavý dav lidu. Starosta Studeného pan Rudolf Hieke (majitel mechanické
niťárny ve Studeném čp. 89) vystoupil na slavnostní tribunu a pozdravil všechny přítomné. Jako první
řečník pronesl projev poslanec Gustav Nowak, který byl prošpikován pravým patriotismem. Ve své
slavnostní řeči uvedl, že tato tryzna je na počest padlých, kteří před 150 lety na tomto místě obětovali
životy pro vlast. Použil přitom úryvek z Homéra – „je krásné a slavné zemřít pro svou vlast“. Dále
načrtl historii sedmileté války mezi císařovnou Marií Terezií a králem Bedřichem Velikým. Bitva u
Studeného proběhla 18. a 21. července 1757. Padlí byli pohřbeni na tomto místě 22. července. Řečník
citoval Ranní píseň jezdců: Včera ještě na hrdých koních, dnes s prostřelenou hrudí, zítra do
chladného hrobu uloženi…
Pan Nowak podotkl, že zde spolu odpočívají přítel i nepřítel, popsal těžký úděl vojenského života v 18.
století. Chválil skutečnost, že dnes žijeme v hlubokém míru pod slavnou vládou našeho císaře Franz
Josefa. Jí můžeme blahořečit, že svým statečným padlým za císaře a vlast staví takovéto památníky.
Čest těm – kterým sláva patří, budiž náš dík. Vzpomněl rovněž pověstí o zakopaných válečných
pokladnách a pokladech z dřívějších dob. Konstatoval, že na tomto místě je poklad snadno nalezitelný
– je to věrnost a láska k císaři a vlasti, která je charakterizována tímto památníkem. Patriotismus,
s kterým rakouský němec ve všech polohách a v každém čase jedná, je charakterizován slovy básníka
Grillparzera v roce 1848 k otci Radeckému – „V našem táboře je Rakousko a braňte se tento poklad
násilím zničit“.

Pan Nowak uzavřel svůj proslov slovy: „Zdravíme památník, který nám stále připomíná věrnost naši i
těch, kteří přijdou po nás. Jednohlasně provoláváme – Jeho jasnosti, náš milovaný císaři a pane, vrchní
veliteli naší slavné armády – Franz Josefa I. a jeho věrnému
spojenci, potomku našeho smělého nepřítele z roku 1757, císaři a
králi pruskému Wilhelmu II. třikrát vivat“.
Potom zahrála vojenská hudba státní hymnu. Památník potom
posvětil děkan P. Wenzel a na závěr vojáci vystřelili tři salvy. Po
modlitbách duchovních zahrála vojenská hudba Kornerovu
bitevní modlitbu. Účastníci pokládali na schody památníku
množství věnců.
Jako druhý řečník promluvil kaplan pater Hille. Jeho proslov byl
obsahově podobný předchozímu projevu. Z dějin poznáváme, že
národ, který má pevný patriotismus, odolá všem útokům, ale
pokud láska k vlasti je nahlodána, přinese to i neštěstí tomuto
národu. Vybídl k pevnému semknutí slovy: „Majetek a krev pro
našeho císaře, majetek a krev pro vlast“!
Na závěr poděkoval pan Eduard Lehmann, autor památníku,
všem, kteří přispěli k jeho zřízení, jakož i všem, kteří se zúčastnili
oslav. Díky patří hlavně c. k. armádě, mužskému pěveckému sboru z Chřibské, který mistrně přednesl
své vystoupení. Pochodem účastníků před čestnými hosty skončila oslava, která všem zůstane
v paměti.
Podle zpráv z dochované kroniky Studeného a Lipnice se obec na tuto slavnost vyzdobila
množstvím květů, praporů; střílely se salvy z moždířů. Slečna Ida Patzeltová (z rodiny řídícího
učitele pana Wenzla Patzelta ze školy ve Studeném) ve slavnostním proslovu vyzdvihla
Lehmannovy zásluhy a předala mu kytici květin a poděkovala za dílo pro vlast. Lehmann
poděkoval slovy, že se bude i nadále starat o vojenské hroby, pomníky padlých, stejně tak bude dle
svých možností pečovat o vojenské veterány, jejich vdovy a siroty. V podvečer slavnosti narušila
vichřice, přesto si všichni odnášeli krásný dojem.
Krvavé boje probíhaly ve dnech 18. – 20. července 1757. Pruská armáda se v noci z 18. na 19.
července pokusila projít s množstvím zavazadel, munice a zásob přes Horní Kamenici a Lísku do
Chřibské a dál k severu. V Horní Lísce došlo k urputným bojům o vozy s municí a zásobami, které
byly dopravovány pod ochranou čtyř pěších jednotek jízdního pluku. Protože byla mimořádně tmavá
noc, svítili si vojáci na cestu lucernami a pochodněmi. Osvětlený noční průvod napadly v průsmyku
nad Lískou ze tří stran rakouské jednotky generála Becka. Prusové vytvořili hradbu z vozů a povolali
na pomoc část vojska z Chřibské. Na trasách mezi Lískou a Kunraticemi se 19. července bojovalo se
střídavým štěstím. Ustupující Prusové zvolili cestu přes Studený, kde se odehrály neméně krvavé boje.
Poslední fáze střetnutí se odehrála 20. července před Studeným. Nejhůře byly poškozeny obce Líska a
Kunratice ležící v centru bojů, válečné škody však utrpělo i okolí včetně Chřibské a Krásné Lípy. Boje
kolem Studence skončily nad ránem 21. července 1757. V den svátku svaté Magdaleny – 22. 7. roku
2016 uplynulo již 259 let od dne, kdy byla těla 700 mrtvých vojáků pohřbena v blízkosti Studeného.
Za Obec Kunratice - oba Lehmannovy pomníky z roku 1903 a 1906 byly z iniciativy Občanského
sdružení pod Studencem zaregistrovány do centrální evidence válečných hrobů - CZE-4202-36969
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