ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Prosinec 2017 - ročník XXII. - číslo 12

Příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví,
štěstí a
spokojenosti v
novém roce přeje
Zastupitelstvo
obce
Kunratice.

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ V KUNRATICÍCH
Tak jako v loňském roce, tak i letos jsme si pro Vás dovolili dne 23.12. 2017 od 9:00
do 14:00 hod. v prostorách před bývalou hasičskou zbrojnicí
uspořádat s podporou obecního úřadu prodej vánočních kaprů.
Kapra si lze objednat na tel. č. 604 406 243 nebo přímo v
provozovně místního kadeřnictví do 15.12. 2017.
Čekání na Vaší štědrovečerní rybu si můžete zpříjemnit
„svařáčkem“, který pro vás bude připraven zdarma.
S přátelským pozdravem manželé
Tomáš a Petra Černohorský

SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ BRAMBOROVÝ SALÁT
Dne 23.12. od 19:00 hod. proběhne v Pohostinství u Pavla již 4. ročník soutěže o nejchutnější
kunratický bramborový salát. Vaše pochutiny ohodnotí naše odborná porota.
Přijďte se pochlubit svými výrobky, všichni jste srdečně zváni.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve čtvrtek 30.11. 2017 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•

rozpočtové opatření č. 4, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o
45 050,- Kč
vyrovnaný rozpočet na rok 2018 ve výši 6 567 950,- Kč
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020
zvolilo inventarizační komisi ve složení: předseda O. Lacinová,
členové: E. Svobodová a J. Moudrá
vypracování pasportu místních komunikací, včetně programového vybavení pro
obec Kunratice za cenu 38 650,- Kč včetně DPH od fi MK Consult, v.o.s.
prodej p.p.č. 82/1 zahrada, v k.ú Studený u Kunratic o výměře 258 m2 za cenu 100
Kč/m2
prodej části p.p.č. 887, trvalý travní porost, v k.ú. Studený u Kunratic za cenu 100
Kč/m2.
nákup nového LED veřejného osvětlení od firmy EXX s.r.o. pro místní části Lipnice
a Studený za cenu 215 000,- Kč včetně DPH.

****************** *************
.

v měsíci prosinci oslaví své jmeniny:

Barbora, Jitka, Dana, Lucie, Daniel,
Natálie, Vlasta, Adam, Eva, Žaneta a David
Životní jubileum oslaví:

Kaulfers Bohuslav
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

********************************
Dne 29. listopadu uplynulo sedm let, kdy nás navždy opustil pan

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

Dne 14. prosince uplyne deset let, kdy nás navždy opustila paní

Blanka Kaulfersová
S láskou vzpomíná manžel Bohuslav a syn Jindřich.

SILVESTROVSKÝ POCHOD Z KUNRATIC NA STUDENEC
Dne 31.12. 2017 se bude konat již třetí pochod na nejvyšší
vrchol v našem okolí.
Přijďte si příjemně vyčistit hlavu před silvestrovským
veselím.
Sraz v 8:30 hod. u starosty před domem č. 9.
Pro příjemnější zdolání samotného vrcholu, teplé nápoje
všeho druhu vítány.
Tempo pochodu dle zdatnosti zúčastněných.

Zimní údržba
Prohrnování místních komunikací zajišťuje jako v předešlých letech Farma Lipnice. Cena za
prohrnování je 550 Kč/hod. Kdo má zájem o službu prohrnování ze soukromých pozemků, prosíme
o nahlášení na obecním úřadu, abychom vaše požadavky mohli předat Farmě Lipnice.
Vynásobením počtu jízd a průměrné doby odhrnování na vašem pozemku získáte částku, kterou po
sezoně (na jaře) uhradíte do pokladny obce. Pro posyp kritických úseků bude připraven v bednách u
komunikace posypový materiál. O zajištění sjízdnosti se starají zaměstnanci. Může se stát, že náhlou
změnou počasí nebo v časných ranních hodinách či večer komunikace namrzne. Pro tento případ
můžete použít připravený posypový materiál.

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

9. - 10.12. 2017

MUDr. Hladík
Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412 539 298

16. - 17.12. 2017

MUDr.
Vojtěch Vladimír

28. října 110
Děčín I

412 151 056

23. - 24.12. 2017

MUDr. Křemen
Adolf

Teplická 270
Jílové

412 550 343

25.12. 2017

MDDr.Kadlecová
Daniela

Bezručova 569
Děčín IV

412 586 361

26.12. 2017

MUDr. Bolfíková
Renata

Varšavská 1863/7
Děčín VI

412 535 930

30.12.2017-1.1.2018

MDDr. Klevetová
Magdalena

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412 507 588

První světová válka skončila 11. 11. v 11, 00 hodin roku 1918 – oběti a pomníky.
Když vypukla první světová válka, narukovalo mnoho mužů dobrovolně hned v létě 1914 po prvních
mobilizačních výzvách. Válka přinesla ohromné oběti na lidských životech, sociální napětí a rozvrat
hospodářských poměrů. Vyostřila politické spory a posílila nacionalismus. Z každé vsi narukovalo několik
desítek mužů. Mnozí se nevrátili. Studeneckých obětí první světové války bylo jedenáct, v Lipnici ztratili dva
muže. Padlých a nezvěstných vojáků z Kunratic bylo jedenadvacet. Z Lísky padlo nebo zůstalo nezvěstných
osmnáct mužů: čtyři z nich v Srbsku, devět v Rusku a dva na italské frontě. Z domu Büchseových čp. 38 se
nevrátili dva a z domu Beitlichů čp. 113 také dva muži. Ke zdejším obětem připočítáváme také osm mužů,
kteří přesídlili do České, Dolní či Horní Kamenice a jako tamním padlým a nezvěstným jim byl roku 1924
odhalen válečný pomník v České Kamenici se stopadesátisedmi jmény padlých. Mezi třemi studeneckými
rodáky to byl obchodník uhlím August Schmutzert, pěšák *15. 12. 1883 ve Studeném. Od července 1915 byl
veden jako nezvěstný. Pozůstalou po něm se stala jeho paní Marie Schmutzertová z České Kamenice. Dělník
Emil Keimel, pěšák * 11. 11. 1876 ve Studeném, † 29. 9. 1818 ve Vídni, kde podlehl zranění. Pozůstalou byla
jeho manželka paní Fieda Keimelová, z Dolní Kamenice. Dalším ze studeneckých rodáků padlých v boji byl
krejčí pan Franz Heinrich Hegenbarth, zařazený jako cyklista * 16. 8. 1891 ve Studeném již 28. 8. 1914 zmizel
v Maďarsku z transportu na frontu. Pozůstalým po něm zbyl jeho svobodný syn Heinrich Hegenbarth.
Kunratičtí padlí rodáci byli dva. Pěšák Karl Michel, * 14. 7. 1894 v Kunraticích, padl v boji na Italské frontě
v roce 1915. Dělník Anton Bendel * 9. 4. 1883 byl zařazený, jako myslivec je uveden jako nezvěstný v boji.
Lísečtí rodáci byli tři. Pařil mezi ně pomocník na bělidle pan Franz Beitlich, pěšák * 26. 4. 1880, † 16. 11. 1918
v Budapešti, kde podlehl před samým koncem války válečnému zranění. Zůstala po něm vdova Anna
Beitlichová, žijící v České Kamenici v čp. 493. Druhým byl desátník Franz Helmich, * 3. 3. 1887 byl od října
1918 nezvěstný na bojišti v Albánii. V domě čp. 89 v České Kamenici po něm zbyl Franz Helmich. Poslední
lísecký rodák, padl na frontě, byl jím pěšák pan Josef Kny, * 6. 1. 1880. Padl v boji na Italské frontě 19. 9.
1915. Po skončené válce začaly být v obcích zřizovány pomníky padlým, nezvěstným a zemřelým vojákům
k uctění jejich vzpomínky. Roku 1923 byl odhalen pomník v Lísce, v roce 1926 v Rynarticích, Všemilech, ve
Studeném a v Lipnici (odhalen v červenci 1926 představeným Lipnice Robertem Schiefnerem), dále pak roku
1930 v Jetřichovicích. Po roce 1945, zejména v padesátých letech, byly některé pomníky zcela zničeny, někdy
přeměněny na pomníky Rudé armády, většinou však podlehly devastaci.
Studenecký pomník byl postaven na návsi, proti tehdejšímu hostinci čp. 69. Ke krytí nákladů uspořádali Studenečtí
dům od domu sbírku, vlastní řemeslné práce provedli bez náhrady místní obyvatelé. Zvláštní zásluhy o vznik pomníku
si získal Franz Schubert z domu čp. 62. Pomník byl slavnostně odhalen dne 12. 6. 1926.
Pamětní deska s jedenácti jmény studeneckých vojáků byla nenávratně zničena. Novou desku zhotovil během
roku 1967 pan Jaroslav Micka (čp. 49, dnes Eč. 44) na žádost vedení obce. Záměrně ji věnoval všem padlým
vojákům z obou světových válečných konfliktů. Podobně hlásají nápisy na pomnících při silnici do obce: „Úctu
a mír všem padlým bez rozdílu toho, na čí straně stáli.“ Tak i tento pomník vzdával úctu všem válečným
obětem. Ke slavnostnímu odhalení pomníku s novou deskou došlo až 21. července 1968.
V roce 2008 zhotovil repliku původní desky se jmény jedenácti padlých a nezvěstných vojáků ze Studeného
kameník Zdeněk Trnka z Děčína. Její odhalení a posvěcení se stalo součástí slavnostního setkání místního
obyvatelstva i chalupářů, přátel krajiny, památek a historie, konaného k oslavě významných jubileí obcí
Studený a Lipnice. Setkání se uskutečnilo 6. září 2008 ve Studeném. Na přípravách slavnosti se podílelo
obyvatelstvo obcí a členové Občanského sdružení Studený a Lipnice a Sdružení Tadeáše Haenkeho
v Chřibské.Lipnický válečný pomník, který původně nesl jména dvou tamních obětí, byl obnoven v roce 2003
přičiněním MUDr. Anny Briestenské z Děčína. Vojenský pomník v Lísce, zřízený roku 1923 byl v roce 1930
přenesen na hřbitov, kde nakonec zcela zanikl, stejně jako ten věnovaný padlým mužům z Kunratic.
První světová válka, nesrovnatelná s válkami předchozích dvou století, přinesla výrazný
zlom v postavení českých zemí. Válka se sice vyhnula jejich území, projevila se však
značným rozsahem válečných ztrát, a především zánikem mocnářství a vznikem svobodného
československého státu. Existence republiky byla však po krátkých dvaceti letech přerušena
nacistickou okupací, zabráním a připojením pohraničních oblastí země k velkoněmecké říši
a následně i zřízením Protektorátu Čechy a Morava. Tato válka se již českých zemí dotkla
přímo a citelně.
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