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Úvodní slovo starosty obce
Tak trošku do předčasného zimního spánku nás všechny uvedla vládní nařízení a nouzový stav
spojený s nákazou Covid – 19. Spoustu z vás, se kterými se mi podařilo pohovořit, tento stav donutil
k určitým neoblíbeným aktivitám, jako jsou předčasný vánoční úklid a činnosti, které často rádi
odkládáme na neurčito. Držím nám všem palce, ať celou tu "uvězněnou" situaci dobře zvládneme
hlavně ve zdraví a aby jsme si udrželi zdravou mysl při tom veškerém psychickém vypětí a tlaku,
který se na nás valí ze všech stran.
I nadále a to hlavně naším seniorům nabízíme pomoc spojenou z nákupy potravin, léků a jiných
důležitých potřeb, obraťte se osobně na obecní úřad nebo stačí telefonicky na telefoní číslo 724 187
613, stále jsme vám k dispozici. Přihlásilo se i pár dobrovolníku, kteří jsou ochotni z touto činností
pomoci, za to jsem velice rád a vážím si toho. Situace se pravděpodobně jen tak nezlepší, proto
neváhejte naše služby využít, tak jak tomu bylo na jaře.
Abych pravdu řekl, mě osobně tento stav zatím nijak výrazně neovlivnil, ba naopak, pracovně je pro
mne velice hektický. Přípravy projektů pro dotační tituly jsou v plném proudu a čas je v tomto
případě velice neúprosný. Mnoho dotačních možností pro naší obec je potřeba podat ještě do konce
tohoto roku.
Jedná se o přípravu už tolikrát zmiňovaného průzkumného vrtu pro hromadné zásobování pitnou
vodou, kde se vyřízení stále více komplikuje. Dále pak příprava víceúčelového hřiště v Kunraticích.
Další dotační možnosti se dál nabízí. Jedná se o opravy místních komunikací, turistické trasy a
odpočívky (Kunratický vrch) a veřejné budovy (bývalý obecní úřad). To vše se nás bezprostředně
týká. V příštím roce bychom mohli značnou část připravovaných projektů konečně realizovat.
V nejbližší době budeme všechny tyto možnosti znovu projednávat na zastupitelstvu obce.
V ohrožení jsou v současné době bohužel kulturní akce, konané na sklonku tohoto roku, vánoční
dílnička, rozsvícení vánočního stromečku atd. O konání či nekonání těchto akcí vás budeme včas
informovat.
Všem Vám přeji hlavně pevné zdraví a držte se!!!
Pavel Kryštůfek
starosta obce

Plošná výměna vodoměrů v obci
V měsících listopadu a prosinci bude probíhat ve všech domácnostech v obci
výměna vodoměrů.
Žádáme Vás o vaší součinnost s našimi zaměstnanci, kteří budou výměnu
provádět. Součástí výměny vodoměru bude předávací protokol ve dvojím
vyhotovení, jeden si ponecháte a druhý bude jako součást vaší smlouvy na
odběr pitné vody uložený na obecním úřadě. Na protokolu bude zaznamenán
datum výměny a další potřebné údaje. Tento dokument si pečlivě uschovejte.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Lipnici a ve Studeném

Na čtvrtek 19. 11. 2020 od 7:30 - 15:30 hod. je plánovaná odstávka el. energie

JAK SE U NÁS V OBCI VOLILO DO ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE a
SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

K volbám se dostavilo 44,61 % voličů. Odevzdáno bylo 91 platných hlasů a takto jsme je rozdělili mezi
politické strany a hnutí:
Zastupitelstvo kraje:
Starostové a nezávislí: 26 hlasů
Demokratická strana zelených: 2 hlasy
ANO 2011: 15 hlasů
Čistý a lepší sever: 2 hlasy
Česká pirátská strana: 13 hlasů
Trikolóra hnutí občanů: 2 hlasy
ODS: 10 hlasů
Severočeši.cz: 2 hlasy
Spojenci pro kraj: 7 hlasů
Národní demokracie: 1 hlas
SPD: 6 hlasů
ROZUMNÍ-Petr Hanig- za spravedlnost a Živ. Jistoty: 1 hlas
KSČM: 4 hlasy
Volba do senátu:1. Zbyněk Linhart – 52 hlasů
2. Leoš Moravec – 8 hlasů
3. Jiří Anděl - 7 hlasů
4. Šárka Štruplová Růžičková – 4 hlasy
5. Václav Šenkýř – 2 hlasy
6. Zdeněk Říha – 2 hlasy
7. Vladimír Navara – 1 hlas
Otázka č. 10 do celoroční soutěže pro naše děti
Každoročně se již tradičně koná v podvečer před Štědrým dnem v Pohostinství u Pavla soutěž o
nejlepší.....................? Pokud víš doplň.
Děti mohou své podepsané odpovědi za celý rok odevzdat na obecním úřadě do 20.11. 2020. Stačí vhodit do
poštovní schránky úřadu.
Vyhlášení vítězů soutěže bude součástí akce rozsvícení vánočního stromečku v Kunraticích. V případě, že se
nebude konat veřejné rozvícení stromečku, podrobnosti vyhlášení se včas dozvíte.
Zimní údržba
Prohrnování místních komunikací v obci zajišťuje pan Karel Králík z Lísky. Cena za jedno prohrnutí činí 40,- Kč.
Kdo má zájem o službu prohrnování ze soukromých pozemků, prosíme o nahlášení telefonicky na linku
obecního úřadu.

*********************************
V měsíci listopadu oslaví své jmeniny:

Karel, Emerich, Imrich, Martin, Romana,
Nikola, Kateřina a Ondřej
Životní jubileum oslaví:
Špatenková Anna, Durgala Pavel,
Vonšovský Vlastimil, Jersák Jiří
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

********************************
Dne 29. listopadu uplyne deset let, kdy nás navždy opustil pan

Karel Vondrka
S láskou vzpomíná manželka Eva a dcera Lenka s rodinou.

Poskytujeme vám potřebné informace, jak postupovat, pokud přijdete do styku s nakaženou osobou
koronavirem. Tady je jasný postup jak se v těchto případech chovat:
Pokyny pro osoby, které byly v kontaktu s pozitivním případem
Pokud Vás osoba, se kterou jste byli v blízkém kontaktu informuje, že měla provedeno PCR vyšetření na
koronavirus s pozitivním výsledkem, kontaktujte prosím protiepidemické pracoviště KHS dle okresu Vašeho
pobytu prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky:
Děčín: 477 755 261 epi.dc@khsusti.cz
Chomutov: 477 755 364 epi.cv@khsusti.cz
Litoměřice: 477 755 561 epi.lt@khsusti.cz
Louny: 477 755 660 epi.ln@khsusti.cz
Most: 477 755 461 epi.mo@khsusti.cz
Teplice: 477 755 760 epi.tp@khsusti.cz
Ústí nad Labem: 477 755 161 epi.ul@khsusti.cz
Po ověření Vám budou zajištěna karanténní opatření, včetně odběrů – výtěrů s PCR vyšetřením. Krajskou
hygienickou stanicí Vám bude vystavena elektronická žádanka a určeno odběrové místo.
Pokud pozorujete příznaky onemocnění (kašel, teplota, únava, ztráta čichu a chuti), informujte telefonicky
svého praktického lékaře, který vám vystaví e-neschopenku a doporučený léčebný postup a případná další
potřebná vyšetření.
Pokud jsou Vaše příznaky vážné (vysoká horečka, dušnost, schvácenost), obraťte se, prosím, telefonicky,
případně osobně, na příjmovou ambulanci infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
V případě nutnosti návštěvy zdravotnického zařízení vždy nejprve telefonicky informujte toto zařízení o
Vašem kontaktu s pozitivní osobou! Po celou dobu důsledně dodržujte preventivní opatření, odstup od
ostatních osob a v kontaktu s jinými osobami mějte VŽDY NASAZENOU ROUŠKU.

Koronavirus infolinka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
+420 704 829 502
Po - Pá: 7:00 - 17:00
Další potřebné informace najdete na webových stránkách www.khsusti.cz
Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc listopad
ordinační hodiny od 8:00 – 12: 00 hod.

7.– 8.11.2020

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412539298

14. – 15.11.2020

MDDr. Dubnová
Daniela

Teplická 1850/60A
Děčín

412531330

17. 11. 2020

MDDr. Jan Fidler

Vokolkova 546 Děčín

412520164

21. – 22.11.2020

MUDr. Vojtěch Vladimír

28. října 110 Děčín I

412151056

28. – 29.11.2020

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412539298

Připomínáme, aby jste 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.

Myslivecký spolek Divočák Česká Kamenice z.s. nabízí prodej zvěřiny
laň – 70 Kč/kg - možnost odprodeje pouze celý kus
prase divoké – 40 Kč/kg – možnost odprodeje pouze celý kus
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 732 883 744, 603 519 589.

NĚMECKÉ HROBY v Karlovarském a Ústeckém kraji, projektového týmu Lucie Römer a
Michaela Danelová.

Rozhovor: JITKA TŮMOVÁ, LÍSKA/Česká Kamenice
Objekt: Původní hřbitov obyvatel obce Líska a Kunratice
Náklady: 20 000 Kč dřevěný kříž a 2x 7 000 Kč pohřební prkna
Dosavadní zdroje: vlastní zdroje, soukromí dárci
Rodná hrouda je místo, kde spočinou kosti tvých předků
Se sdružením Spolek Pod Studencem jste v okolí vrchu Studenec, kde máte chalupu, obnovili již desítky
drobných i větších objektů (např. aktivní podpora obnovy kulturní památky – rozhledny z r. 1888). Před
třemi lety jste se pustili i do péče o původní hřbitov pro obyvatele Lísky a Kunratic. Proč?
Já osobně v sobě cítím vinu, že za tuhle devastaci může i naše generace. Po válce pietní místa po původním
obyvatelstvu vyrabovali, hroby zničili. Mnohdy to byly bohaté hrobky. Tomu rozumím, nenávidění Němci a
touha obohatit se. No, ale proč potom? Okolo líseckého hřbitova bývala po dlouhou dobu opěrná kamenná
zeď. Jeden „zodpovědný“ pracovník městského úřadu nechal bezohledně složit vedle zdi klády a tím ji
rozvalili. Když jsme se ptali, co by tomu říkal, kdyby za tou zdí byl hrob jeho babičky, jen tiše zíral. No chápete
to?
Jak hřbitov vypadal, když jste začali?
Všechno bylo zarostlé, plno odpadků, co my tu jen všechno našli: podprsenku, kabelku, pozůstatky po
sexuálních hrátkách. Lidi sem chodili vykonávat potřeby, bylo to blizoučko u silnice a houští. Členka spolku
paní profesorka Ivana Štětkářová, která má se svým partnerem chalupu v Lísce, přišla s nápadem: postavit u
spodní hrany hřbitova velký kříž, aby lidé z hlavní silnice viděli, že tady bývalo pohřebiště. Sami jej zaplatili,
my společně s vedením obce Kunratice jsme zorganizovali brigády, nejprve jsme vyřezali nálety. Hasiči nám
pomohli s úpravou přerostlých kaštanů. Každé jaro a podzim celý prostor nechává pan starosta posekat.
Scházíte se tu na brigády dvakrát do roka. Kdo vlastně?
Členové Spolku pod Studencem, místní obyvatelé z obce Kunratice, dokonce i mladí lidé. Vypomáhají nám
však i další spolky, například kamarádi, „Funebráci“ ze Všemil. Bývá nás tak 10, 15. Jedné aktivní účastnici je
89 let. Přijde z Lipnice pěšky, s hrabičkami, a tady celý den s radostí pracuje.
Na kolik vás péče o hřbitov vyšla?
Paní profesorka společně s panem
Martinem Prokopem uhradili výrobu a
vztyčení mohutného dubového kříže.
Spolek na své náklady nechal vyrobit
pohřební prkno s informací v češtině o
historii místa. Druhé v němčině zaplatil
pan H. Schmidt z Berlína, rodák z České
Kamenice, odešel odtud, když mu byly
tři roky.
Co vás k péči o hřbitov motivuje?
Je to vzdání úcty a hluboké pokory
těm, kteří tady spí svůj věčný sen. Je to
vyjádření toho, že oni to tady milovali,
stejně jako my, možná oni víc. Byl to
jejich odvěký domov, „rodná hrouda“.
My říkáme kořeny, ale to je takové
tvrdé. Rodná hrouda je to místo, kde
spočinou kosti tvých předků.
Podklady rozhovoru do vydané publikace NĚMECKÉ HROBY v Karlovarském a Ústeckém kraji, projektového
týmu Lucie Römer a Michaela Danelová.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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