ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Září 2018 - ročník XXIII. - číslo 9

Když nic nefunguje

(Článek věnovaný opět pitné vodě)

V srpnovém zpravodaji jsem Vás znovu žádal o to, abyste šetřili pitnou vodou, což se bohužel
nestalo. Neustále se vymlouvat na to, že jste málo informováni mi už přijde absurdní, zpravodaj
odebírá 62 domácností v Kunraticích, což je cca 75% obyvatel Kunratic. Několik čísel, která
svědčí o pravém opaku. Tím, že každý měsíc odečítáme vodoměr, kde vidíme spotřebu vody v
celé obci, jsme zjistili následující. Celá obec odebrala v měsíci srpnu 1737 m3 !!! Je to
historicky nejvíc odebrané vody za jeden měsíc. Pro porovnání: v srpnu roku 2017 jsme odebrali
1252 m3, tzn., že jsme v srpnu 2018 odebrali o 485 m3 vody víc. Tak vysoký odběr jsme
neměli ani v případě velké poruchy vodovodního řadu. Kapacita našich zásobovacích bazénů na
pitnou vodu není schopna tak velký odběr zvládnout, proto jsme byli nuceni odebrat vodu od
SČVaKu a to za cenu 10 705 Kč/měsíc srpen. I z těchto důvodů se v září Zastupitelstvo obce
bude zabývat zvýšením ceny vodného.

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 15.9. 2018
8 00 – 8 30 hod
8 35 – 8 45 hod
8 50 – 9 00 hod

Kunratice - u hasičárny
Lipnice – u kontejnerů
Studený – u kontejnerů

DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU PATŘÍ: AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje,
vyjeté oleje, lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí
apod.)

Odpad můžete předat pracovníkům svozové firmy přímo, nebo jej na místo odložit
již v pátek v podvečer.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v:
Studeném – od 28.9. - 30.9. 2018
Lipnici – od 5.10. - 7.10. 2018
Kunraticích - od 12.10. – 14.10. 2018
DO KONTEJNERU NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!
(pokud máte staré sedací soupravy na vyhození, prosím, uložte je vedle kontejneru)

Volby do Zastupitelstva obce
5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hod.
6. října 2018 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 PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ.
Volič
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.
Způsob hlasování
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 úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku volič může označit křížkem max. 7 kandidátů, pro které hlasuje. Volič může také
na hlasovacím lístku označit křížkem volební stranu, pak volí prvních sedm kandidátů na hlasovacím
lístku.

Nová paní knihovnice

Po náhlém úmrtí paní Marie Tomiškové jsme museli najít novou knihovnici. Stala se jí paní Danuše
Kolesníková. Nyní už je zde zcela zabydlená a zaškolená a pro ty z Vás, kteří mají knihy zapůjčené
nebo si budou chtít knihy vypůjčit knihovna funguje jako doposud a to každou středu od 15 do 16
hodin.

****************** *************
v měsíci září oslaví své jmeniny:

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

Tomíšková Jana
Koupar Jiří
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

********************************
Dne 3. srpna uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustil pan

Milan Škvorák
S láskou vzpomíná manželka Lenka s dcerami a rodinou.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc září
Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
8. – 9.9.2018

MUDr. Milič Lukáš

15. – 16.9.2018

MUDr. Vojtěch
Vladimír
MUDr. Křemen
Adolf
MUDr. Charvát
Pavel

22. – 23.9.2018
28. – 30.9.2018

Anenská 385/2
Děčín 1
28. října 110
Děčín I
Teplická 270
Jílové
J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412 511 482
412 151 056
412 550 343
412 507 588

____________________________________________________________________________
Povídání o obyvatelích domu čp. 25 ve Studeném.
Další ukázka z připravované publikace o historii jednotlivých domů vesnic Studený a Lipnice.
V matrice z roku 1791 se dozvídáme, že v domě čp. 25 přichází na svět dne 14. 2. 1791 holčička
Anna, dcera Johanna Georga (? Seidela) a Therezie, rozené Vaterové. Sňatek uzavřeli rodiče 4. 5. 1789.
Dne 23. 9. 1794 spatřila v domě světlo světa opět holčička stejných rodičů, která dostala jméno Veronika.
Dalším dítětem do rodiny, které se zde narodilo dne 10. 12. 1792, byla opět dcerka Marie Terezie.
V roce 1848 pracoval v domě tkadlec. První rok zápisu domu v katastrální knize byl proveden roku
1882. Holčička Teresia se v domě rodí dne 15. 6. 1869 ve dvě hodiny. Otcem dítěte tentokrát byl pan Franz
Hickisch z domu čp. 85, matkou byla paní Anna, rozená Parschová, dcera Antona Parsche. Křtiny
novorozeného dítěte se konají o jeden den později, 16. 6. 1869. Dne 26. 2. 1870 se v 9 hodin narodil
chlapeček Wenceslaus. Otcem novorozence byl pan Franz Josef Krompholz z domu čp. 25. Maminkou byla
Brigitta Krompholzová, rozená Parscheová, dcera Antona Parsche a Veroniky Parscheové, dcery Franze
Weihraucha, mlynářského pomocníka, který bydlel ve Studeném v domě čp. 61. Rodičům se zde za další dva
roky rodí ještě jeden potomek a je to opět hoch. Dne 19. 7. 1872 se v 10 hodin narodil Franz Anton. Křtiny se
konaly o jeden den později za účasti velkého množství hostů. Chlapeček však nedostal od osudu příliš
dlouhou dobu k životu. Umírá ve svých pěti letech, dne 26. 10. 1877. A ještě jedno úmrtí na rodinu čeká.
Holčička Emma se stejným rodičům narodila 7. 5. 1874 v 8 hodin ráno za asistence porodní báby ze

Studeného. Ale 30. 6. 1897 již jako mladá slečna ve svých 23 letech umírá. Lze se domnívat, že je patrně
pohřbena na místním hřbitovu. Rodina pana Krompholze, jak se následně dozvídáme, byla v nájmu v různých
domech ve Studeném.
Jak se asi cítila matka chlapce, který se narodil 28. 6. 1879 v 11 hodin večer. V zápisu matriky nemá totiž
miminko uvedeného otce, naopak je vyplněna kolonka dítě nemanželské. Křtiny se konají 1. 7. 1879 a dítě
dostává jména Eduard. Maminkou chlapečka je uvedena Maria Josefa Vaterová. Byla dcerou Franze
Vatera z čp. 19 a paní Marie Anny, rozené Grohmannové z čp. 58. Dítě však za necelé čtyři měsíce umírá
dne 13. 10. 1879. Od smrti malého Eduarda uplynulo devět měsíců a v domě dne 11. 4. 1890 ve 2 hodiny
v noci přichází na svět dívenka Anna. Otcem byl Anton Schubert, tkadlec z nedalekého domu čp. 25, syn
Augusta Schuberta, tkalce z Lipnice čp. 14 a jeho paní Brigitty, roz. Michelové z Lipnice čp. 20. Porodní
bába Eleonora Mahrová z Jetřichovic byla nápomocna v těžké hodince mamince Marii Anně Schubertové,
dceři Wenzela Kindermanna z Jetřichovic čp. 104 a Judithy, rozené Bendelové, z Horní Chřibské čp. 86.
V dospělosti dne 19. 10. 1912 se v Chřibské Anna provdala za Franze Molbenhauera (* 15. 12. 1885).
Seznam obyvatel z let 1909 - 1914 uvádí, že majitelem domu je Valentin´ s Erben Vater, který byl současně
majitelem domu čp. 33 – výměnku ke statku čp. 25.
V roce 1921 - 1927 byla uvedena
jako majitelka ovdovělá selka
Anna Richterová, narozená dne
10. 1. 1868 v Chřibské a ve
Studeném byla od roku 1880.
Roku 1934 byl majitelem statku
její syn Rudolf Vater, narozený
5. 1. 1897 ve Studeném. Žil zde
až do vysídlení. Po odsunu zemřel
v Německu 27. 1. 1979. Jeho
jméno bylo někdy uváděno
Rudolf Anton Vater a také on
byl majitelem výměnku čp. 33
(Dnes v tomto místě stojí chata Eč.79, pozn. J. T.). Jeho manželka Emilie Vaterová, rozená Fiedlerová, se
narodila 4. 5. 1895 a zemřela pouze jeden den po Štědrém dnu 25. 12. 1974. Dcera Anna se ve Studeném
narodila 30. 7. 1927, jako provdaná Nitschkeová zemřela v Německu necelý měsíc před svými osmdesátými
třetími narozeninami dne 2. 7. 2010.
Na sklonku roku 1947 těsně před Silvestrem, přesněji v neděli 29. 12. 1947, se do Studeného
přistěhoval s rodinou a svými rodiči Antonín Malík ml. Od ledna 1948 v domě čp. 25 již žili pouze staří
Malíkovi. Bývalý drogista Antonín Malík tou dobou prodával v obchodě se smíšeným zbožím, který byl po
tragedii mladého pana Meruňky v budově hostince čp. 69 přestěhován nakvap do druhé hospody čp. 39 na
protější straně Studeného potoka. S manželkou a dvěma dětmi začal bydlet v poschodí nad obchodem
bývalého hostince. Po zjištění manka v prodejně a rozvodu se vrátil Malík ml. nazpět k rodičům. Jeho paní
s dětmi ze Studeného nadobro odešla. Okolo domu čp. 25 byla pěkná zahrada. A. Malík ml. zde postavil
skleník, vybudoval výbornou sušárnu ovoce a v náhonu z potoka po nějakou dobu pěstoval nutrie, ale bez
úspěchu… – píše pan učitel Josef Suchánek ve svých vzpomínkách „Není nad Studený“. Až během
šedesátých let se po smrti svého otce přestěhoval A. Malík ml. z domu čp. 25 v horní části vesnice společně i
s ovdovělou matkou do dvojdomu čp. 60 a 61 naproti mlýnu ve Studeném. Nový majitel domu čp. 25 byl brzo
po koupi domu uvězněn a teprve po hodně dlouhé době byl dům konečně opět prodán. Další majitel nechal
zdevastovaný statek pěkně opravit. Nyní má bývalý významný statek v obci v majetku další majitel.
Text z připravované publikace: © Jitka Tůmová, Spolek Pod Studencem, 2018
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