Za obnovení památníku získaly
Kunratice pamětní plaketu
Dvě stě let letos uplynulo od doby,
kdy se odehrála šarvátka v
Tongrundu, dnes v obci Kunratice
na Frýdlantsku, za napoleonských
válek před Bitvou u Lipska. A sto
let tomu bylo 3.srpna, kdy byl na
silnici směřující od Kunratic ke
Frýdlantu odhalen památník této
potyčky.

Odhalení pomníku v obci Kunratice na Frýdlantsku
4. srpen 2013 - 09:01
A přesně 3. srpna 2013 byl znovu odhalen obnovený památník, který byl poničen, zejména kříž a
pamětní deska, po 2. světové válce. Za tuto iniciativu po odhalení a požehnání památníku
obdržel z rukou Imricha Vetráka z Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR starosta
Milan Götz pro obec Pamětní plaketu za péči o válečné hroby.
„Využívám této příležitosti, abych poděkoval vedení obce Kunratice za jejich iniciativu, která vedla
k obnově památníku. Ministerstvo obrany podporuje péči o válečné hroby, mezi které tento
památník patří. Podporuje péči o všechny objekty připomínající válečné události a oběti, které v
důsledku aktivní účasti na takových událostech zahynuly. Při péči o válečné hroby obecně mějme
prosím na paměti, že mrtvý voják, a to i takový voják, který v boji hájil pro nás nepřátelskou
stranu, už není nepřítel. Přestal jim být ve chvíli, kdy při službě své vlasti položil život,“ řekl mimo
jiné při předávání plakety Imrich Větrák s tím, že základním motivem plakety je plamen, který
symbolizuje jednak vše spalující oheň války, ale také plamínky svíček na hrobech padlých.
„Přeneseně tak symbolizuje i věčnou paměť na válečné oběti, kterou je třeba udržovat a
ochraňovat,“ dodal.
Záštitu nad slavnostní akcí převzal hejtman LK Martin Půta, jenž prostřednictvím radního
Vladimíra Mastníka zúčastněným vzkázal: „Je příjemné vědět, že lidé se zajímají i o události
staré dvě stě let, které však patří k naší historii. Oceňuji i to, že místní obyvatelé nechodili kolem
ruiny památníku nevšímavě a dokázali mu vrátit původní podobu. Pamětní plaketu si obec i tímto
drobným činem určitě zaslouží.“
Léta opomíjený památník totiž začal z doby zapomnění vysvobozovat nadšený amatérský
historik a "napoleonista" Pavel Kněbort. Se sekyrou a pilou v ruce odstranil náletové dřeviny a
hledal možnosti obnovy této památky.
„V roce 2010 převzala iniciativu v obnově památníku naše obec a společně s Pavlem Kněbortem
a ve spolupráci s OS Frýdlantsko se snažíme navrátit tomuto místu jeho důstojnost. Od
Krajského úřadu Libereckého kraje jsme získali pozemek, na němž se památník nachází. Na
základě získaných podkladů a dobových materiálů byla zadána výroba replik desky a vojenského
kříže v dubovém věnci. Tyto repliky zhotovil ateliér pana Hejtmánka v Praze, jenž má na svém
kontě například výrobu repliky ukradené sochy holčičky z lidického památníku,“ připomněl
starosta s tím, že na obnově památníku se podíleli i dobrovolníci z řad obyvatel obce, kteří při
brigádě provedli terénní úpravy okolí.

A co vlastně znamená název Tongrund?
„Jedná se o místní název lokality, kde se těžila hlína do cihelny v Kunraticích. Tongrund v
překladu doslova znamená hliniště. A nedaleko je i stejnojmenný rybník,“ vysvětlil na slavnostní
odhalení památníku starosta Milan Götz.
V rámci programu stála u odhalení a požehnání památníku, čestná stráž v dobových uniformách,
na Obecním úřadě v Kunraticích se konala se výstava Spolku vojenské historie Liberec –
Výstava zbraní a uniforem v průběhu staletí a výstava Pavla Kněborta – Výstava o Napoleonovi a
hojně se ochutnávalo frýdlantské pivo Albrecht - pivo, které pamatuje vojnu s Napoleonem. Akce
se zúčastnil rovněž náměstek hejtmana Josef Jadrný, velitel 31. brchbo plk. Radek Černý,
starosta Frýdlantu Dan Ramzer, Višňové Vladimíra Erbanová, Heřmanic Vladimír Stříbrný,
historik Milan Svoboda a další hosté.
Následovala veselá zábava na kunratickém fotbalovém hřišti, kterou si obyvatelé připomněli
20.výročí osamostatnění obce. Liberecké novinky informoval Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí
Libereckého kraje.
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