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Březen 2018 - ročník XXIII. - číslo 3

Veselé velikonoce
a bohatou pomlázku,
přeje zastupitelstvo obce
Kunratice.

Spolek Pod Studencem děkuje Obecnímu úřadu
Kunratice za krásně opravené oplocení pomníku padlým
během I. světové války ze Studeného. Při této příležitosti
opět sdělujeme, že pomník v Lipnici bude mít opravenou
desku se jmény vojáků teprve v teplých jarních dnech.

…..malá vzpomínka
Bylo to 9. 3. 2007, když se v domě rodiny Mrákotů ve
Studeném sešla první Valná hromada tehdejšího Občanského sdružení Studený a Lipnice. Bylo
přítomno celkem 8 členů sdružení - zakládající členové Jaroslav Moudrý, Pavlína Fišerová, Jiří
Šafařík a Jitka Tůmová a s nimi další členové-zakladatelé spolku Ladislav Mervínský, Stanislav
Tůma, Leona Mrákotová a Pavel Mrákota. Uplynulo jedenáct roků společné úspěšné práce. K naší
lítosti se v těchto dnech vyrovnáváme opět se ztrátou kvalitního člověka, laskavého a báječného
kamaráda pana Pavla Mrákoty. Jistě se nemýlím, když říkám, že na něj budeme velice často a
v dobrém vzpomínat. Jménem všech členů spolku a obce si s touto vzpomínkou dovolujeme vyjádřit
hlubokou soustrast jeho rodině.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Kunraticích
Ve středu 21.3. od 8:00 -13:00 hod. je pouze v Kunraticích plánována odstávka el. energie.
Uzavírka komunikace směr Líska
V pondělí 26.3. od 8:00 – 14:00 hod. bude komunikace zcela uzavřena. Bude probíhat oprava
nahnutého betonového sloupu pod vodní nádrží naproti domu č.e. 71. S tím souvisí i vypnutí
elektrického proudu v horní části Kunratic.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V úterý 20.2. 2018 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na nově vzniklý p.p.č. 110/5 z p.p.č. 110/1, trvalý
travní porost v k.ú. Kunratice u České Kamenice, kdy kupní cena pozemku bude činit 300
Kč/m2
nákup vozidla KIOTI MECHRON 2230 od fi AGRIMA, za cenu 536 030,- Kč včetně DPH
na splátky
uzavření kupní smlouvy na odkoupení p.p.č. 1218/2 díl ,,a“ o výměře 37 m 2 trvalý travní
porost v k.ú. Studený u Kunratic za cenu 3 700 Kč
navýšení nájemného u pronajatých domků v majetku obce ze 17 Kč/m2 na 25 Kč /m2,
obytné plochy

Zdobení velikonočních zajíců proběhne:
ve Studeném 20.3. 2018 (sejdeme se v parku v 16.00 hod.)
v Kunraticích 22.3. 2018 (sejdeme se u hasičárny v 16.00 hod.)

Velikonoční dílna,
V sobotu 31.3. 2018 se v prostorách truhlárny pana
Vítka Filipce, Kunratice čp. 35, od 13.30 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.

****************** *************
v měsíci březnu oslaví své jmeniny:

Miroslav, Tomáš, Gabriela, Františka, Růžena,
Elena, Vlastimil, Josef, Radek, Leona, Marián, Emanuel
Životní jubileum oslaví:

Šmirkl Josef
Schneiderová Renata
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

Pojďme se zastavit, vrátit se v čase a projít se historií našich vsí spojených s
významnou osobností Antona Beutlicha a jeho široce propojené rodiny v kraji pod
Studencem…
V západní části oltáře v Poutní kapli Narození Panny Marie v České Kamenici se na věřící smutně
usmívá soška Panny Marie s Ježíškem v náručí. Je vyřezaná studeneckým rychtářem Antonem Beutlichem
v průběhu dlouhých zimních měsíců na přelomu let 1834 a 1835 z lipového dřeva. Kmen si přivezl z
Jetřichovic od tzv. Lindenbauer, poblíž lokality “Na bídě“, aby splnil svůj náboženský slib. Co bylo předmětem
toho slibu, nevíme, můžeme se pouze domnívat, že se mohlo jednat například o zachování životů a zdraví
potomků v rodině. Soška dodnes připomíná nejenom osud rychtářovy rodiny. Připomíná i osudové cesty
obyvatelstva a krajiny, tak typické pro magické místo a čas historicky
zasažené části země.
V lednu 1946 požádali dosud neodsunutí původní obyvatelé
Studeného o uložení sochy poutní Madony v kapli v České Kamenici. Po
ukončení odsunu německého obyvatelstva zůstalo místo uschování sochy
neznámé. Situace se změnila až v roce 2006. Pan Rainer Heinrich, vnuk
někdejšího studeneckého představeného Hermanna Austena a syn učitele
Willibalda Heinricha, nám předal fotografii poutní sošky. Po dalším pátrání
našel během roku 2008 pan děkan P. Karel Jordán Červený Studeneckou
poutní madonu v prostoru kostela sv. Jakuba Staršího v České Kamenici.
Nalezená soška Panny Marie s Ježíškem měla poškozené a zaprášené
ošacení, které obnovila na vlastní náklady paní Eva Mervínská společně
s paní Janovskou z České Kamenice. Od roku 1946 byla 6. září 2008 po
dlouhé době obnovena i tradice procesí obyvatel k mariánské kapli
v Hluboké rokli mezi Studeným a Lipnicí.
Když se po roce 1712 statky ve Studeném rozložily po obou březích potoka, patřil mezi majitele nyní
již dlouho neexistujícího statku čp. 45 na levém břehu Studeného potoka naproti domu čp. 42 Tobias Vater,
doložený roku 1727 a v letech 1777 Franz Zeckert a 1785 Anton Gampe. V roce 1798 vlastnil grunt Jakob
Anton Beutlich. Patrně již od roku 1814 v domě žil pan Anton Beutlich, který se narodil v Lísce v usedlosti
Richternbauergute asi roku 1782. V Lísce, kde vlastnil usedlost čp. 3, byl i rychtářem. Po přestěhování získal
toto postavení také ve Studeném. Jeho manželka Marie Elisabetha, rozená Vaterová, pocházela z Kunratic čp.
42. Dcera Rosalie, rozená Beutlichová, se provdala za obchodníka Floriana Preidela, syna tou dobou již
zemřelého líseckého sedláka Christopha Preidela z čp. 31 a jeho manželky Maria Elisabethy, rozené
Michelové z Krásné Lípy čp. 159.
Manželé pan Florian Preidel a paní Rosalie měli v rozpětí dvaceti čtyř let 1800 až 1824 celkem čtrnáct
dětí. Rodina žila v domě čp. 7 (dnes „ Na Bábince“, pozn. J. T.) v Lísce.
Jako první z jejich potomků přišla na svět dcera Marie Franziska dne 24. 10. 1800. Porodní bábou,
pomáhající dítěti na svět, byla paní Marie Anna Lywrinnová. Holčičku pokřtil děkan E. D. Joann Mentschel.
Kmotřičkou dívenky byla paní Marie Franziska, manželka Josepha Beutlicha z čp. 57 v Lísce. Svědkem byla
paní Apollonia Beutlichová, dcera Christopha Vatera, cestujícího obchodníka z domu čp. 64 (dnes úly pana
Náhlíka, pozn. J. T.) ve Studeném a jeho manželky Magdaleny, rozené Fiedlerové z čp. 32 v Kunraticích.
Dalším svědkem miminka byl kovářský mistr pan Augustin Casper (Kasper) a Joseph Görner, tehdejší rychtář
v Lísce. Záhy po porodu však následovala smutná událost, prvorozená dívenka zemřela již 14. 12. 1800. Další
holčička Anna Theresie se narodila za rok po starší, již mrtvé sestřičce, dne 15. 11. 1801. Rodiče již známe.
V těžké hodince rodičce pomáhala Marie Elis. Nießiginová. Kmotrou byla paní Theresia, dcera Christiana
Eschlera, sedláka a mlynáře ze mlýna čp. 48 ve Studeném, svědky byly Apollonia Vaterová z Rynartic a
Theresia Vaterová z Prysku. Dalším svědkem byl opět rychtář pan Joseph Görner a Joseph Karsch, sedlák z čp.
32 v Lísce. Další 29. 9. 1803 narozená dcerka dostala stejné křestní jméno jako první z dětí, Marie Franziska.
Porodní bába byla Elma Dieselbeová. Kmotrou holčičky byla manželka pana Antona Beutlicha, sedláka z čp. 2
v Lísce, paní Theresie, svědky paní Brigitta Kasperová, manželka kováře, Joseph Beutlich, povozník a rychtář,
všichni z Lísky. Dalším dítětem byla zase holčička Rosalia Brigitta, narodila se 13. 11. 1805. Bába Marie Elis.
Durginnová asistovala během porodu. Hosté na křtinách, které vykonal kaplan G. Menzel, byli téměř shodní.

Je 3. 7. 1807, rodí se Johanna Maria Anna. Porodní bábou byla Marie Elis. Hachelinnová, kmotrou
paní Johanna, manželka Johanna Grohmanna, svědky Theresia Beutlichová, Franz Preidel, živnostník a Josef
Beutlich, povozník. Další dcera Maria Anna Brigitta se narodila 3. 2. 1809. Na svět jí pomohla Marie Elis.
Zappinnová. Kmotrou byla manželka Augustina Caspera, hlavního kovářského mistra z kovárny v čp. 58
v Lísce, paní Brigitta, svědky Franziska Beutlichová, manželka povozníka, Vinzenz Grohmann, hajný-myslivec,
bratranec a sestřenice novorozence Vinzenz Preidel a Josephine Beutlichová. O Vánocích 26. 12. 1810 se
narodil první z mužských potomků rodičů, Franz Stephan. V matrice je poprvé uvedena profese otce obchodník s přízí. Malému Františkovi pomáhala porodní bába Marie Anna Zackertová. Křtil jej pan děkan E.
D. Joann Mentschel, kmotry dítěti byli Franz Preidel, sedlák z čp. 39, sedlák Florian Beutlich a selka paní
Marie Franziska Beutlichová.
Další z dětí se rodí dne 2. 11. 1812, byla to dívenka Brigitta. Stejná porodní bába i stejný pan děkan.
Kmotrou byla paní Veronika, manželka Franze Guse z čp. 28, svědky Marie Anna Pitschmannová, Theresie
Beutlichová, Johann Georg Beutlich a Joseph Grüttich. Tolik hostů na křtinách, jenže holčička umírá ještě v
den porodu. Další z dětí, dívenka Marie Josepha Veronika se narodila 14. 12. 1814. Mamince během porodu
pomáhala porodní bába Johanna Beutlichová. Dítě pokřtil děkan Georgius Wenzel. Kmotrem byl tentokrát
Ignaz Guse z čp. 28, svědky manželka kovářského mistra Brigitta Kasperová a selka ze Studeného ze statku čp.
45 Veronika Beutlichová, manželka Antona Beutlicha a babička v rodině narozených dětí. Další syn Florian,
pojmenovaný po otci, se narodil 24. 11. 1816. Johanna Beutlichová mu pomáhala na svět. Chlapce křtil opět
děkan Wenzel. Kmotrem byl pan Joseph Beutlich z čp. 59 v Lísce, svědky Ignaz Pitschmann, zahradník, paní
Brigitta Kasperová a selka Apollonia Preidelová. Den 28. 10. 1818 znamená v rodině narození dalšího synka
Antona. Během porodu asistovala Magdalena Steltinová. Kmotrem dítěte byl strýček Franz Preidel. Svědkem
na křtinách malého Antona, který byl jedenáctým dítětem a třetím synem rodičů, byla paní Veronika
Beutlichová, již uváděná jako paní rychtářová ze Studeného z gruntu čp. 45. Tato informace nám blíže
upřesňuje dobu rychtářování jejího manžela. Dne 2. 10. 1820 nastává pro rodinu smutný čas, paní Rosalie
Preidelová porodila mrtvého chlapce. Při této přesmutné události rodičce pomáhala stejná porodní bába.
Jako další z hochů se dne 31. 1. 1822 narodil Emanuel. Dítěti a rodičce asistovala opět stejná bába, křest
vykonal děkan z České Kamenice. Kmotrem byl dědeček dětí a rychtář ve Studeném pan Anton Beutlich.
Svědky byli strýc novorozence pan Franz Preidel, selka Theresie Beutlichová, a Johanna Grohmannová.
Posledním ze 14 narozených dětí se do rodiny Preidelů, 4. 4. 1824 opět narodil syn Julian. Porod opět vedla
paní Beutlichová. Křtil děkan Rudolphus Vater, svědky byli paní Johanna, manželka Franze Grohmanna a
hajný v Lísce pan Augustin Kasper. Chlapec však umírá již 22. 4. 1824.
Tak se prolíná historie významného statku ve Studeném, kde žil a pracoval Anton Beutlich a narození
dětí v rodině Preidelů z Lísky s přímým příbuzenstvím v okolních vesnicích Líska, Kunratice a Studený pod
Studencem. Z chlapečka Franze Stephana Preidela vyrostl a později se stal významný severočeský podnikatel,
jeden
z nejúspěšnějších
průkopníků
industrializace a nakonec velkoprůmyslník,
velkorysý mecenáš, zakladatel četných nadací a
štědrý podporovatel obecně prospěšných a
sociálních zařízení, v letech 1870 - 74 a 1879 1883 starosta České Kamenice. Zemřel na svém
zámku v Čížkovicích dne 28. 8. 1889. Jeho
dědeček, bývalý rychtář Lísky a později i
Studeného pan Anton Beutlich, zemřel v roce
1852.
Statek čp. 45 po odsunu německého obyvatelstva
zcela zanikl. Dnes je v místech, kde stával, chata s
Eč. 26.
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