ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Září 2019 - ročník XXIV. - číslo 9

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE

Dne 21.8. 2019 na svém zasedání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
rozpočtové opatření č. 2, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 172 635,- Kč
zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti na
rozšíření a obnovu vodovodu za cenu 91 718,- Kč od firmy Ingreal Děčín spol. s.r.o. Jedná se
o úsek od domu čp. 69 až k novým stavebním pozemkům na p.p.č. 110/1.
• uzavřít smlouvu na pojištění právní ochrany a poradenství dle předložené nabídky s firmou
D.A.S. Rechtsschutz, pobočka pro ČR, za cenu 24 140,- Kč/ročně
• uzavřít dohodu o provedení práce na výběr vodného a stočného s p. Andreou Nechybovou
na dobu určitou a to do 30.6. 2020.
• prodej části pozemku p.č. 64 a 65 v k.ú. Kunratice u České Kamenice
•
•

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 14.9. 2019
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 20. 9. - 22. 9. 2019
Lipnici – od 27. 9. - 29. 9. 2019
Kunraticích - od 4. 10. – 6. 10. 2019

DO KONTEJNERU NEDÁVEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!(pokud máte staré sedací
soupravy na vyhození, prosím, uložte je vedle kontejneru)

Znovu si Vás dovoluji oslovit, všechny ženy z Kunratic, Lipnice a Studeného
Od 3.9. 2019 - každé úterý - začínáme v bývalé budově obecního úřadu od 17:00 hod. tvořit
keramické výrobky a od 18 hod. bude následovat cvičení s prvky jógy. Nabízím ženám, kterým se
úterý nehodí po domluvě jiný den a čas. Pro vaší představu přikládáme pár fotografií s našimi
výrobky.

V. Jersáková - Lipnice

V sobotu 14. září zveme všechny děti na STEZKU ODVAHY
Sraz v 19.30 hod. u poslední domu v Kunraticích č.p. 75
(směr Líska).

Děti by měly mít vhodné oblečení a obuv, půjde se lesem.

Myslivecké sdružení žádá naše spoluobčany, aby omezili vstup do lesa v ranních
hodinách (dvě hodiny po rozednění) a v podvečerních hodinách (dvě hodiny před setměním) z
důvodu odlovu vysoké zvěře.
Buďte proto prosím ohleduplní. Za Vaší ochotu děkuje myslivecké sdružení.

Děkujeme paní E. Tuháčkové a její rodině za vypleté keře prostředního záhonu v parku ve Studeném.
Azalky a rododendrony ošetřila paní RNDr. M. Loudová, CSc., externí pracovnice Botanické zahrady
Praha, které také mnohokrát děkujeme.

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

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

Liščáková Eva
Cempírková Eva
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

„Úprava a ošetření tentokrát Kunratického starého hřbitova“
Sejdeme se v prostoru starého hřbitova v sobotu 21. září 2019 v 9:00 hod.
Bude se jednat o stejnou činnost jako tomu bylo na Líseckém hřbitově. První brigáda v tomto
prostoru bude záležitostí především úklidu starých větví a porostů. Ti, kteří se již v minulosti brigády
zúčastnili dobře vědí, že bude potřeba vzít si s sebou ručního nářadí, lopatu, hrábě, sekyrku rukavice
apod., dobrou náladu a to bude úplně stačit. Samozřejmě to nebude jediná činnost na tomto místě,
příští rok na jaře budeme zase pokračovat. Na závěr uděláme malý táboráček a jako tradičně
opečeme buřta. Vaše laskavá pomoc vítána. Za spolupráci děkuje Spolek pod Studencem a Obecní
úřad Kunratice

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc září
Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
7. – 8.9.2019

MDDr. Kadlecová
Daniela

Teplická 1850/60A
Děčín

412 531 330

14. – 15.9.2019

MUDr. Křemenová
Alena

Sokolská 129 Děčín IX

412 544 539

21. – 22.9.2019

MUDr. Milič Lukáš

Anenská 385/2 Děčín
1

412 511 482

28. – 29.9.2019

MDDr. Barcal Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412 507 588

Z Historie domů ve Studeném
Před sto lety 19. 8. 1919, se narodil poslední z obyvatelů studenecké „Mlíkárny“, pan Jiří Klicpera.
Vzpomínka na Jiřího Klicperu ke stoletému výročí jeho narození.

Dům čp. 65, rozlehlé podstávkové stavení, stával až do konce šedesátých let minulého století těsně při silnici vedoucí od
zatáčky u mlýna směrem k návsi obce, naproti čp. 44 a vedle domu čp. 63. Dnes jej připomíná nevelké vkusné
odpočinkové místo v parku, o které pečuje rodina paní Emy Tuháčkové, členky Spolku Pod Studencem. Připomíná si
svého tatínka pana Jiřího Klicperu, od jehož narození 19. 8. 1919 uplynulo letos sto let.
Dějiny domu a jeho obyvatel jsou doloženy od konce 18. století. Ze zápisu v matrice vedeného od roku 1785 se
dozvídáme, že dne 18. 8. 1794 se v domě narodil chlapec Franz Anton a 21. 8. 1797 dívenka Marie Anna rodičům Franzi
Antonu Richterovi a Veronice, rozené Seidelové. V katastrální mapě z roku 1843 je dům uváděn jako výměnek ke
Stelzigovu statku čp. 59, dnes chata Eč. 31, v katastrální knize byl poprvé zapsán v roce 1868. V roce 1848 pracoval v
domě švec a výrobce nití.
Bohatý a zajímavý byl doložený osud košatě rozvinuté rodiny obývající stavení. Koncem roku 1892, jen dva dny po
vánočních svátcích, se v něm za pomoci porodní báby rodí 28. 12. 1892 holčička, které 8. 1. 1893 dávají křestní jméno
Antonia Maria. Otcem byl prodejce skla August Richter (* 10. 10. 1866) z domu čp. 65, syn Augustina Richtera a jeho
paní Josefiny, dcery Christopha Rehnelta z Ovesné u Benešova nad Ploučnicí. Maminkou novorozence byla paní Antonia
Maria Therezia, rozená Seidelová (*17. 12. 1869), dcera Johanna Seidela, sedláka z čp. 50 a jeho tou dobou již zemřelé
paní Marie, dcery Franze Stelziga, sedláka ze statku čp. 59 ve Studeném. (Do této rodiny se přiženil Ernst Vater, umělec
sběratel a kronikář). Svatba rodičů miminka se konala dne 3. 10. 1892. V dospělosti se Antonia Maria provdala 31. 7.
1920 za Franze Stelziga (* 24. 2. 1883) ze Studeného čp. 27. Dalším potomkem rodičů Richterových byla dcera Ida,
narozená 9. 7. 1894. Podle matričního záznamu se dne 3. 7. 1896 narodilo další dítě, kterému 19. 7. 1896 dali křestní
jméno Edvin Gustav.

Od roku 1909 vlastní dům paní Antonie Richterová. Byla švadlenou, to ona šila nová
krásná ošacení na sošku poutní madony Panny Pomocné, kterou vyrobil v roce 1835
Anton Beitlich, dědeček Franze Preidla. V roce 1914 paní Antonie v domě žije se svou
svobodou dcerou Idou, která byla v roce 1921 majitelkou domu. Její jméno je již v
podkladech sčítání obyvatelstva uváděno jako Ida Heinrichová. Má zapsáno, že se
narodila ve Studeném v roce 1894, domovské právo však měla ve Verneřicích, odkud
pocházel její manžel pan Friedrich Heinrich, narozený 15. 5. 1890. Jejich svatba se
konala 18. 11. 1918, tedy přesně za týden po konci I. světové války. Ve Studeném žil
její manžel od roku 1919, pracoval jako nádeník. Ještě před jeho příchodem do
Studeného se jim narodila v roce 1919 dcera Franziska. V domě s nimi společně dál
žila matka paní Idy, stará paní Antonie M. T. Richterová. Při sčítání lidu v roce 1934 je
stále majitelkou Antonie Richterová a 1942 její zeť dělník Friedrich Heinrich. V
poválečném soupisu obyvatel z let 1945-1946 se v domě ještě objevuje jméno Edith
Heinrichová, provdaná Barthová, narozená 29. 4. 1931 († 9. 11. 2009, patrně další
dcera Heinrichů. Další obyvatelkou v tomto období byla stále paní Antonia
Richterová, rodným jménem Seidelová. Zemřela záhy po odsunu ze Studeného v roce 1947.
Historie zániku tohoto domu v poválečných letech je mimořádně smutná. Domu se říkalo od počátků dosídlování
Studeného „Mlíkárna“, protože místní hospodáři z řad dosídlenců tady ráno uskladňovali konve s odváděným mlékem.
Kontrolovala se zde tučnost mléka, které se v konvích následně odváželo k dalšímu zpracování. Dům měla od roku 1955
k rekreaci v pronájmu rodina pana Jiřího Klicpery z Prahy 8. Paní Jiřina Klicperová byla dcera manželů Fialů, rekreantů z
domu čp. 80. Jiří Klicpera byl původně majitelem řeznictví v Praze Kobylisích. Komunistický režim mu obchod
nemilosrdně vyvlastnil a pana Klicperu poslal bez mrknutí oka pracovat do dolů a za dva roky do sléváren. Jiří Klicpera
byl neuvěřitelným motorem organizování společné činnosti a zábavy všem rekreantům a chalupářům ve Studeném.
Hlavně těm, kteří se rekrutovali ze spodní části vesnice. Dělení na horní a spodní část obce se i v poválečné době
poměrně striktně dodržovalo.
Klicpera vlastnil legendární vůz Praga piccolo. Jeho historie,
popsaná románovou formou Milošem Urbanem, začala v roce
1919, v době narození pana Klicpery. Vozil jím z Prahy nejen
svou rodinu, ale i další Pražáky, kteří na dobrodružně
probíhající cestování dodnes vzpomínají. A vzpomínají i na
další nezapomenutelné chvíle s ním strávené. Jiří Klicpera byl
nevyčerpatelnou studnicí zábavy, veselí a smíchu. Krásného
nakažlivého smíchu, kterým však nebyli osloveni zcela všichni
ve vesnici. Po celodenní práci při setkáních u táboráku pod
skálou v zátočině Chřibské Kamenice se všichni mezi zpěvem
a legračními průpovídkami těšili na jeho vyprávění a zkazky ze
života. Dovedl je krásně opentlit a přizdobit napínavými
smyšlenkami, jimiž se všichni bavili. Až jeho vyprávění, jak našel
poklad, vzal hrabivý nedovtipný synek funkcionáře místního
osadního výboru za pevný fakt. Zklamání, že on sám nic nenašel,
si nenechal pro sebe a jeho otec přivolal do vsi kriminální policii,
ale ta žádné závadné skutečnosti nevypátrala. Přineslo mu to
zasloužený výsměch ostatních vesničanů a hlavně rekreantů.
Taková pohana se však u takových lidí nikdy neodpouští! Nevole
jednoho z místních funkcionářů vedla zcela nepochopitelně k
rozhodnutí, že toto stavení, které zde tak dlouho stálo, bude
zbouráno, a to s odůvodněním, že „dům brání řidičům ve
výhledu na silnici“. Velká zatáčka se v těch místech nikdy
nekonala…. Po neshodách s občanským výborem ve Studeném
byli Klicperovi nuceni o víkendu 18. – 19. 2. 1967 dům vyklidit. Byl neodpustitelně zbourán ještě roku 1967.
A tak pěkné stavení, které sloužilo svým původním obyvatelům, přežilo opuštěnost po jejich vysídlení a potom dlouhou
dobu k povinné činnosti dosídlencům a následně k rekreaci rodiny Klicperů, nepřečkalo lidskou zášť a obrovskou lidskou
zlobu. Stál tam a už tu není!
Z připravované publikace Spolku Pod Studencem, autor J. Tůmová, úpravy pan Prof. MUDr. S. Tůma, CSc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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