ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Říjen 2013 - ročník XVIII. - číslo 9

SLOUPEK STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
tak tu máme podzim se vším všudy. Babí léto
se moc nevydařilo, téměř celé září propršelo,
jen posledních pár dnů se sluníčko snaží, ale
zase ranní mrazíky nepotěší ani houbaře, ani
zahrádkáře. Musíme rychle sklidit a zpracovat
poslední zbytky úrody, zazimovat trvalky a
truhlíky s pelargoniemi uložit tak, aby, pokud
možno, přežili zimu. A až shrabeme spadané
listí, tak se můžeme zazimovat i my.
Odpoledne strávené s dobrou knížkou u
sálajících krbových kamen má taky své kouzlo.
Romantickým duším se nyní naskýtají,
zejména poránu nebo v podvečer, nádherné
pohledy na krajinu osvětlenou nízkými
slunečními paprsky, které zdůrazňují kontury a
detaily, kterých si běžně vůbec nevšimneme.
Při rozednění a na večer můžete také slyšet
troubení jelenů v říji a když jste dost blízko,
tak z něho jde až mráz po zádech. Každé roční
období má svůj půvab i své vady na kráse.
Přeji Vám, aby ty příjemné prožitky
převažovaly.
Vaše starostka Květa Božiková

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Nebezpečný odpad, tj. lednice, televizory, PC
monitory, zářivky, baterie, elektrospotřebiče,
zbytky chemikálií a pneu, se bude svážet

v sobotu 5.října
Kunratice u hasičárny 8.00 - 8.30 hod.
Lipnice u kontejnerů 8.35 - 8.45 hod.
Studený u kontejnerů 8.50 - 9.00 hod.
Nebezpečný odpad můžete odložit na stanoviště v
pátek v podvečer nebo v sobotu ráno předat přímo
dopravci.

---------ZIMNÍ SVOZ POPELNIC
Od října přecházíme na zimní
režim svozu odpadu.

POPELNICE SE BUDOU VYVÁŽET
KAŽDÉ ÚTERÝ
---------KONTEJNER NA BIOODPAD
Vzhledem k tomu, že obec nemá vyhrazenu
skládku biologického odpadu a po zkušenostech z
loňského roku jsme se rozhodli vyjít občanům
vstříc a v tomto podzimním období nabídnout
možnost likvidace bioodpadu, zejména spadaného
listí, zbytků ze zahrad a ořezaných větví.

Kontejner na bioodpad bude přistaven v Kunraticích u hasičárny od
pátku 11.října do pondělí 14. října.
Pokud se tato služba osvědčí, můžeme zorganizovat ještě jeden odvoz bioodpadu v listopadu.

NEZAPOMEŇTE UHRADIT POPLATKY
Připomínáme, že druhá splátka poplatku za odpad je splatná do 31.10.2013.

KÁCENÍ DŘEVIN NA VLASTNÍ ZAHRADĚ
V polovině července vstoupila v platnost vyhláška č. 189/2013 Sb., která upravuje (mimo jiné)
kácení dřevin na zahradě. BEZ POVOLENÍ můžete pokácet strom, BEZ OHLEDU NA SÍLU
JEHO KMENE, rostoucí na vaší VLASTNÍ OPLOCENÉ zahradě V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
OBCE. Ke kácení ostatních dřevin, rostoucích mimo oplocené zahrady, o obvodu nad 80 cm ve výši
kmene 130 cm nad zemí a ke kácení keřových porostů o rozloze nad 40 m2 musíte mít povolení
orgánu ochrany přírody (obecního úřadu).
Pokud nemáte zájem strom pokácet, ale jen zredukovat jeho korunu nebo provést ozdravný řez, je
dobré se poradit s odborníkem - dendrologem, abyste strom "nezmrzačili", za což vám může hrozit i
pokuta od orgánů ochrany přírody.

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Obecní úřad zajišťuje organizaci voleb dle stanoveného harmonogramu. Do okrskové volební
komise se přihlásili dobrovolnice již v prvních dnech po vyhlášení termínu voleb. Až do 10. října
mohou volební strany delegovat své zástupce do volební komise. Pokud jich bude méně, než je
stanovený počet (5 členů) bude volební komise doplněna z řad přihlášených dobrovolnic.
Voliči, kteří mají zájem volit, ale v době voleb budou mimo své trvalé bydliště, mohou až do
18.října požádat o vystavení voličského průkazu, kterým se prokáží u volební komise v místě, kde
budou chtít odvolit.
Hlasovací lístky, včetně informačního letáčku, dostane každý volič do poštovní schránky
nejpozději do čtvrtka 24. října.
Volby proběhnou v pátek 25. října od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 26. října od 8.00 do 14.00 hod.
Před hlasováním se každý volič musí prokázat PLATNÝM občanským průkazem nebo cestovním
pasem.

********************************
V měsíci říjnu oslaví své jmeniny:

Bohumil, František, Eliška, Renáta, Tereza,
Lukáš, Michaela, Vendelín, Tadeáš, Štěpánka
Životní jubilemu oslaví:

Juřenová Anna
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Se zármutkem jsme přijali zprávu, že dne 4.9. 2013 náhle zemřel pan

Bohumil Kačín
Rodině tímto vyslovujeme upřímnou soustrast.

Při cestě z vítězné bitvy u Drážďan, utrpěla ve dnech 29. – 30. 8. 1813 napoleonská armáda
porážku u Chlumce a Přestanova v severních Čechách.
Do roku 1805 probíhaly boje koalice proti Francii mimo území Čech a rakouských zemí. Až
katastrofální porážka u Slavkova (2. 12. 1805) donutila Rakousko žádat o nevýhodný mír. V roce
1809 vypověděl František I, Napoleonovi válku. Císařská armáda však utrpěla porážku. Následně
14. října 1809 uzavřený Vídeňský mír přinesl další velké oslabení habsburské říše. Hospodářství
státu se hroutilo a Rakousko muselo vyhlásit roku 1811 státní bankrot.
Evropa byla po dvaceti letech napoleonských válek vyčerpaná a unavená. Přesto přibývala
stále nová bojiště. Ve dnech 26. - 27. 8. 1813 vyhrál Napoleon proti obrovské přesile bitvu u
Drážďan. Metternich po bitvě u Drážďan své manželce napsal: „Nemáš vůbec představu o bídě a
hrůzách, které zde vládnou. Poslední bitvy stály Francouze přes 80 000 mrtvých a raněných. Každý
jen trochu vhodný dům se změnil v lazaret. Pravděpodobně je v Drážďanech a na předměstích stále
ještě nejméně 25 000 raněných a nemocných.“ Až teprve po smrti Napoleona bylo prokázáno, že
byl v této bitvě raněn. Nechtěl patrně zranění přiznat, aby nebyla negativně ovlivněna jeho
oslabená armáda, která právě pronikala do severních Čech. Region se stal územím přesunu vojsk a
jejich táborů, hospodářským zázemím válčících stran (zásobovací a kvartýrovací povinnosti a
násilné rekvizice) a místem vojenských střetnutí.
Prostor Šluknovského výběžku až po Jiřetín obsadily v srpnu francouzské oddíly spolu se
sborem polského knížete Poniatowského. Docházelo k potyčkám s císařskými a k přesunům oddílů.
Sídlem francouzského vedení se krátce stal Jiřetín, kde byl ubytován divizní generál Lefebre
Desnouettes. Oddíl asi osmdesáti francouzských vojáků přišel 20 srpna do České Kamenice a sotva
odtáhl, dorazila 23. srpna jiná skupina asi třiceti mužů. Dožadovali se krmiva pro krávy, které
rekvírovali na Cvikovsku. Vyhrožovali zapálením města a zajetím purkmistra. Ozbrojení měšťané je
ale z města vyhnali a následně pronásledovali přes Horní Kamenici až do Lísky. Pronásledovatele
zde podpořilo lísecké ozbrojené obyvatelstvo. Oddíl Francouzů byl rozprášen, někteří vojáci zajati a
posléze odvezeni do Litoměřic. Od porážky u Chlumce a Přestanova na Teplicku Francouze již
dělil pouze necelý týden. K střetnutí tam došlo ve dnech 29. – 30. srpna 1813. Francouzské vojsko
po porážce u Chlumce 29. – 30. srpna 1812 se znovu pokusilo proniknout do Čech. Sám
francouzský císař Napoleon I. ve dnech 16. – 17. září 1813 řídil boje svých jednotek od
nakléřovského kostela. Zásluhou vojsk spojenecké koalice pod vedením maršála Schwarzenberga
došlo v oblasti Varvažova k porážce francouzských vojsk. Hlavní zásluhu na tom měly rakouské
oddíly Generála Colloredo-Mansfelda. Vítězství spojeneckých vojsk u Varvažova bylo předzvěstí
porážky napoleonských vojsk u Lipska.
Řada severočeských měst poslala na bojiště u Chlumce zásoby proviantu a po bitvě přijala
vojenské oddíly. Některé pouze procházely, některé se zdržely na pár dnů, aby mohli být ošetřeni
zranění vojáci a mužstvo načerpalo nové síly. V polovině září se Děčín a jeho okolí staly velkým
vojenským táborem převážně ruských, ale také pruských jednotek. Každý dům, který mohl
poskytnout kvartýr, měl ubytované vojáky. Ti přicházeli i do okolí České Kamenice. V září sem
přitáhli unavení a vyhladovělí Rusové a vystrašené místní obyvatelstvo jim doneslo jídlo. Posilnění
Rusové pokračovali dál ve své cestě.
Blížila se krvavá „Bitva národů“, která probíhala ve dnech 16. - 19. 10. 1813 u Lipska.
Spojené armády Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska v ní rozdrtily podstatně slabší Napoleonovu
armádu. Koaličním vojskům velel kníže Karel Filip Schwarzenberg, autorem spojeneckých plánů
byl náčelník jeho štábu Jan Radecký z Radče. Obrovské ztráty na obou stranách vedou k tomu, že
se o bitvě také říká … „jatka Evropy“. Spojenečtí vojáci zůstávali v krajině severních Čech ještě
koncem října.
Veškeré Napoleonovy snahy skončily porážkou 18. 6. 1815 v bitvě u Waterloo, po níž
podruhé abdikoval a vydal se do rukou spojenců. Ti jej odsoudili k doživotnímu pobytu na ostrově
Svatá Helena, kde ve věku jednapadesáti let zemřel.
Od porážky u Chlumce a Přestanova na Teplicku letos uplynulo v tyto dny 200 let. Válečná událost
byla připomenuta projektem Ústeckého kraje. Ten byl s více než ročním předstihem již v červnu
2012 krajem podpořen neuvěřitelnou finanční částkou dosahující téměř 7 milionů korun. Dalšími
finančními prostředky se na projektu podíleli donátoři a sponzoři. Samotná jednodenní rekonstrukce
bitvy byla divákům předvena v sobotu 31. srpna 2013 u Chlumce a Přestanova.
Jitka Tůmová

Pel-mel

rad, informací a zábavy
Citát: Mark Twain
Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.
Pranostika:
Svatý František - v poledne košile, ráno kožíšek.
Na svatého Havla kráva obyčejně v chlévě stává.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Příspěvek pro ponaučení od našeho čtenáře
Jestli chcete vidět, jak doopravdy
vypadá sval, udělejte si výlet do
řeznictví a podívejte se na syrový
biftek, obalený vrstvou tuku.

Během hodiny, kdy jenom sedíte u
televize nebo si čtete, vaše srdce
přepumpuje svými komorami do cév
kolem 300 litrů krve.

Vaše cévy jsou v mnohém podobné
zahradním hadicím, jen jimi místo
vody protéká krev.

Kaštan
Už je podzim, listí žloutne,
ve větru se kaštan zhoupne.
Chvilinku se pohoupe,
pak se z slupky vyloupne.
Padá dolů volným pádem,
letí dolů, padá na zem.
Naštěstí se nerozbije,
z trávy kousek vyčuhuje.
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