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Uzavírka komunikace směrem na Lísku se nyní neuskuteční

V minulém zpravodaji jsme Vás o této možnosti uzavírky informovali s tím, že po komunikaci
projedou všichni, kdo bydlí nebo jsou vlastníci nemovitostí v Kunraticích, Lipnici a Studeném. To
ovšem není možné jak jsme se od dopravního inspektorátu v Děčíně dozvěděli, (bohužel pro nás až
příliš pozdě). Uzavírka komunikace je možná, ale pouze za podmínek, že po komunikaci projedou jen
vlastníci nemovitostí a pozemků v daném úseku. Pro všechny ostatní by se komunikace po osazení
zákazové značky stala neprůjezdnou a to nebyl náš záměr. Za současné situace, kdy důležité opravy
komunikací v České Kamenici, které byli předmětem možné uzavírky jsou prakticky hotové se smysl
uzavírky stává bezpředmětným. Vždycky všechno nevychází tak, jak bychom si představovali. A jak se
říká všechno špatné je k něčemu dobré. Teď víme, že uzavírka komunikace do budoucna možná je a
v případě velké opravy komunikací v České Kamenici, budeme moci uzavírku na dobu nezbytně
nutnou uplatnit včas, abychom ochránili zdraví osob a majetek obce.

BUDUJEME A JE TO KONEČNĚ VIDĚT

Vycházkové turistické okruhy po okolí Kunratic z
dominantou Kunratického vrchu jsou připravené pro Vás a
naše návštěvníky. Veškeré značení, informační tabule a
lavičky jsou na svém místě a odstavná plocha pro osobní
automobily je také hotová. Nové Bistro Starý Mlýn, má
dokončené venkovní posezení a to je myslím ta nejlepší
pozvánka pro Vás, aby jste si vycházkové okruhy prošli.
Čeká Vás příjemná procházka, ale také třeba
pořádný výšlap na Kunratický vrch od nového
Bistra Starý Mlýn. Po trase jsou rozmístěny
informační tabule s informacemi o okolí naší
obce a její historii, ale také např. o

lesní zvěři, různé kvízi apod...
Pro turistu - sběratele je dobrou zprávou, že Kunratický
vrch bude mít svojí turistickou známku. Jak jsme
informovali na svém facebooku, o výrobě nové turistické
známky probíhalo hlasování věřejnosti. Na základě
týdenního hlasování můžeme tedy s radostí konstatovat,
že dřevěné kulaté známky a nálepky budou vyrobeny. Turistická známka ponese název ,,Kunratický
vrch a jeho vyhlídky".

Na hřišti v Kunraticích vzniká nová dřevěná
pergola, pro zázemí konání kulturních akcí.
Práce jsou v plném proudu a pokud vše půjde
dobře, bude možné už v červenci prostory
využít. První akcí, pokud bude epidemická
situace dobrá, je v plánu fotbalový turnaj,
termín se včas dozvíte.
A nakonec pochvala našim zaměstnancům, ale
také brigádníkům, bez nich, bychom vše tak
dobře nezvládli. Výrobou informačních stojanů, laviček a dalších důležitých věcí kolem vyhlídkových
tras jsme ušetřili nemalé peníze a to i přes to, že jsme pozdrželi třeba sekání trávy v obci, i tak se to
myslím vyplatilo.
Pavel Kryštůfek

Prosba: Pokud máte doma staré fotografie Kunratic z jakoukoliv tématikou a nevadilo by Vám se o
ně s námi podělit, doneste je, prosím, na obecní úřad. Fotografie použijeme do kroniky a nebo
možná poslouží jako podklady pro budoucí knihu o obyvatelích Kunratic. Samozřejmě se nemusíte
bát, o fotografie nepřijdete, my si je pouze okopírujeme a hned Vám je vrátíme.

Pohyb nebezpečných osob po obci
Upozorňujeme všechny, aby si řádně zabezpečili svůj majetek na svých
zahradách, zamykali řádně své domy a pokud by se komukoliv z Vás zdálo, že se
zde pohybuje někdo podezřelý, neváhejte mne kontaktovat. Panuje zde
podezření z řádění party vykradačů chat a chalup, ale i automobilů. Každá
informace od Vás může být prospěšná. Jsem v této záležitosti v kontaktu s Policií
ČR.
Pavel Kryštůfek

*********************************
V měsíci červnu oslaví své jmeniny:

Iveta, Stanislava, Antonie, Milan, Květa, Pavla,
Zdeňka, Jan, Ivan, Ladislav, Petr a Pavel
Životní jubileum oslaví:

Pícha Stanislav
Babický Petr
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

Vážení spoluobčané, ač to tak může působit, tak na kulturní akce v naší obci jsme nezanevřeli.

I když jsou již po rozvolnění mnohé akce povoleny, nelze je naplánovat z týdne na týden. K přípravě
jakékoliv akce je potřeba dostatek ochotných pomocníků, kterých nám bohužel ubývá a byť je to
sebemenší akcička, nelze ji bez jejich pomoci uskutečnit. V posledních letech se nám také ztenčil
počet dětí z 54 na 36 (věk do 15let) a pravidelně nám chodí maximálně 7-8 místních "capartů"
věkem 1-4 roky a děti starší maximálně do věku 9 let a to také v opravdu malém počtu. Ať chceme,
nebo ne, zájem prostě ubývá. Například pro Mikulášský balíček si přišlo 11 dětí (některé se bránily
zuby nehty), celoroční obecní soutěže o ceny se nezúčastnil nikdo. Letošní a vlastně i loňská situace
nám nedovolila uspořádat naše pravidelné akce a kdo ví, jak to bude dál. Zcela určitě se budeme
muset prokazovat negativními ag testy a dodržovat rozestupy, což je při dětských akcích, ale i při
jakékoliv akci nadlidský úkol uhlídat. Pokud to situace dovolí, uspořádáme postupně vše, na co jste
byli zvyklí. Tímto také oslovuji a žádám maminky malých dětí, abyste se zapojily do příprav i samotné
realizace. Většina našich dobrovolníků má již děti odrostlé, nebo pomáhají přímo tyto děti a je
potřeba oživit nápady a tým.

S přáním hezkého slunného léta
Andrea Nechybová

Se starostou na kávu

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás po dlouhé době pozval na
setkání a posezení u kávy, kde bychom si mohli popovídat o problémech,
námětech a vůbec všem, co je pro Vás důležité.
Setkání se bude konat ve čtvrtek 17.6. 2021 od 18:00 hod. v
Pohostinství u Pavla.

OČKOVÁNÍ PSŮ

V pátek 18.6. od 16:00 hod. proběhne před budovou
obecního úřadu v Kunraticích očkování psů proti
vzteklině.
Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc červen
ordinační hodiny od 8:00 hod. - 10:00 hod.

5. –6.6.2021

MUDr. Vojtěch
Vladimír

28. října 110
Děčín I

412 151 056

12. –13.6.2021

MDDr.Dubnová
Daniela

Teplická
1850/60A Děčín

412 531 330

19. –20.6.2021

MUDr. Hladík
Pavel

Weberova
1537/7 Děčín VI

412 539 298

26. –27.6.2021

MDDr. FidlerJan

Vokolkova 546
Děčín

412 520 164

Škoda Auto Tour de Feminin 2021, Memoriál Šárky Víchové –
Peškové
Cyklistický závod žen se tentokrát pojede i přes naší obec a to v pátek 9.7 2021, přes
všechny naše části Kunratice, Lipnici i Studené.

Pořadatelé závodu nás požádali o spolupráci:

ideální by bylo 6 – 7 regulovčíků - 2 v
Kunraticích, 1 v Lipnici, 1 ve Studeném a 1 na Potocích dole při napojování na silnici z Rynartic. A
taky by byl možná jeden regulovčík s píšťalkou vhodný v zatáčce kolem skály. Sice tam máme v
itineráři vykřičníky, ale někdo, kdo by tam pískal, by byl super.
Dle itineráře zde budeme projíždět od 16:15 hod., bylo by tedy třeba, aby už byli regulovčíci na
místě v 15:45 hodin a upozorňovali na průjezd závodu. V 16 hodin už by neměli nikoho pouštět v
protisměru od Potoků nahoru směr Kunratice
Jakmile projede vozidlo (dodávka) označené jako KONEC ZÁVODU / BROOM Wagon, tak se jde
domů, max. cca v 17:00 hodin.
BUDUME TEDY CO NEJDŘÍVE POTŘEBOVAT SEZNAM REGULOVČÍKŮ - jméno,
adresa bydliště a datum narození - pro vydání rozhodnutí o řízení dopravy.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Kunraticích, kde jim bude vše kolem
závodu vysvětleno.

Třiatřicátý ročník se pojede od čtvrtka 8. do neděle 11. července 2021 v oblasti Šluknovského
výběžku, Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor. Závodnice během čtyř dnů absolvují
340,6 kilometrů a projedou 33 obcemi okresu Děčín. Závod je zároveň zařazen do programu
Rodinné stříbro Ústeckého kraje a je také regionálním produktem Českosaského Švýcarska.
Podnik je od roku 1990 zařazen do kategorie Women Elite UCI 2.2. Díky novému titulárnímu
partnerovi se letos oficiálně jmenuje Škoda Auto Tour de Feminin.
Tváří závodu byl od jeho vzniku v roce 1988 coby hlavní organizátor a ředitel pan Jiří Vích z Krásné
Lípy, který ho založil pro svou dceru a úspěšnou reprezentantku přelomu 80. a 90. let Šárku. Po jejím
skonu v roce 2018 se závod jede rovněž jako Memoriál Šárky Víchové-Peškové.
Závodu se účastní téměř 200 závodnic. Česko budou reprezentovat týmy Dukla Praha a Team
CykloTrener. Diváky ze Šluknovského výběžku určitě potěší start místních rodaček - dvojčat Adriany a
Viktorie Marschnerových či Ivany Loubkové.
Ve hře je ale ovšem jedno velké české jméno. "Jednáme o startu Martiny Sáblíkové," prozradil
ředitel závodu p. Novota. Trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení má několik titulů z
domácích cyklistických šampionátů, na severu Čech už dvakrát závodila.
Podnik je poslední přípravou před olympiádou v Tokiu. "Spolu s ženským Girem d´Italia je to pro
případné olympioniky v pelotonu poslední možnost, jak se před olympiádou rozzávodit,"Závod se
letos jede jako čtyřetapový, poprvé od roku 1994.
Začíná 13-ti kilometrovou individuální časovkou se startem a cílem v Krásné Lípě. I druhá etapa
začíná a končí v Krásné Lípě. Třetí startuje a končí v Rumburku, závěrečné dějství odstartuje ve
Varnsdorfu a skončí v Krásné Lípě, která je tradičním hlavním centrem závodu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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