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Omezení úřadu, které jste pravděpodobně zaznamenali

Vzhledem k minimalizaci rizika šíření onemocnění COVID-19 a v návaznosti na „MIMOŘÁDNÉ
OPATŘENÍ“ Ministerstva zdravotnictví ČR, obecní úřad omezuje styk s veřejností. V případě
neodkladných záležitostí volejte na telefonní číslo 724 187 613 (starosta obce) a to pro vyřízení
nezbytně nutných záležitostí. V případě další komunikace jsme Vám k dispozici také na emailové
adrese: oukunratice@volny.cz. Nicméně, zde na obecním úřadě jsem většinou v pondělí a středu v
dopoledních hodinách, takže pokud Vás tíží něco neodkladného, určitě Vám budu k dispozici a v
rámci možností vaší záležitost vyřídím. Nákupy seniorům, kteří to potřebují obstaráváme a zatím to
zvládáme sami. Kdyby někdo z Vás ještě potřeboval tuto službu využít, určitě se na nás nebojte
obrátit. Přihlásili se i někteří dobrovolníci, kteří nám v případě potřeby s nákupy seniorům pomůžou.
Žádáme o maximální omezení plateb v hotovosti, platby provádějte na bankovní účet
č. 921391309/0800.
Omezení pracovní doby na úřadě zatím stále platí do odvolání.
Děkujeme za pochopení.

I přesto Vám všem přejeme příjemné prožití velikonočních svátků.

Pavel Kryštůfek

Zrušené naplánované akce

V dubnu nás čekalo mnoho kulturních akcí, které se bohužel ruší:
11.4. velikonoční dílnička pro děti v truhlárně u Vítka a turnaj ve stolním tenise pro chlapce a muže
v Pohostinství u Pavla. Turnaj plánujeme konat v náhradním termínu, o kterém se včas dozvíte.
18.4. Bylo nebylo s Jiřím Helekalem pro seniory a dětský karneval pro děti. Akci s Jiřím Helekalem
pro seniory budeme pravděpodobně domlouvat na jiný termín, předpoklad je někdy v podzimních
měsících. O tuto akci by jste tedy neměli přijít.
30.4. Co můžeme už nyní také potvrdit, nebude se konat ani tradiční pálení čarodějnic na hřišti v
Kunraticích. Trošku jsme už přemýšleli, že bychom pálení čarodějnic netradičně uskutečnili v jiném
termínu, popřípadě ve spojení s jinou kulturní akcí.
V ohrožení je také brigáda na Kunratickém hřbitově, dětský den a venkovní zábava na hřišti, vše
budeme samozřejmě postupně upřesňovat.
Přerušeno je i doručování balíčků s blahopřáním našim jubilantům do té doby, než se situace uklidní.
Balíček bude všem doručen po skončení omezení.
Na duben byl v obci zajištěn svoz nebezpečného odpadu, s tím také nepočítejte. Jarní svoz se vůbec
neuskuteční a proběhne až podzimní svoz na přelomu září a října.
Za současného stavu nemůžeme přistavit ani kontejner na velkoobjemový odpad, ten bude
přistaven, až veškerá opatření o zákazu pohybu opadnou.
Počítejte s tím, že v květnu k Vám nepřijde p. Andrea Nechybová ohledně výběru záloh za vodné.
Proběhne už pouze celkové vyúčtování v měsíci září.

Otázka č. 3 do celoroční soutěže pro naše děti
Vyjmenuj všechny starostky/starosty obce od roku 1992, tedy od vzniku samostatné obce
Kunratice až do současné doby.

Nový stojan s leteckou fotografií ve Studeném.

Další letecké fotografie jsou
nově umístěné také v Lipnici a
Kunraticích u obecního úřadu.
Na mapách jsou v pravém
rohu
zvýrazněny formou
legendy zajímavá místa v naší
obci včetně turistických tras a
cyklotras. Podobné mapy a
poutače, bychom i do
budoucna rádi rozmístili na
jiná místa v obci.
Mobilní aplikace pro odběratele služby InfoKanál
Vážení občané,
Nabízíme Vám zdarma rozšíření stávajících služeb InfoKanál o mobilní aplikaci pro vaše chytré
telefony. Pomocí služby InfoKanál Vám můžeme posílat nejen SMS, e-maily či hlasové zprávy,
ale díky mobilní aplikaci také zprávy (tzv. push notifikace) do vašich telefonů.
Aplikaci si může každý občan zaregistrovaný do služby InfoKanál zdarma stáhnout zde:
Pro telefony s Androidem: (Google Play) https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.konzulta.infokanal
Pro telefony Apple iPhone: (App Store) https://apps.apple.com/cz/app/infokanál/id1477455383?l=cs
Všechny důležité zprávy budeme odběratelům i nadále zasílat formou SMS. Zprávy do mobilní aplikace jsou však
zdarma jak pro uživatele, tak pro obec. Díky tomu můžeme na provozu služby ušetřit nějaké peníze.
V případě bližších informace kontaktujte místostarostu pana Hlavničku M.

*********************************
V měsíci dubnu oslaví své jmeniny:

Erika, Ivana, Vendula, Ema, Aleš,
Marcela, Vojtěch, Jiří, Marek, Jaroslav
Životní jubileum oslaví:

Brzáková Jaroslava
Růžencová Jiřina
Durgalová Vendula
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

NOVÁ ŽIVOTNÍ ZKOUŠKA PRO NÁS VŠECHNY

Ač to vypadá, že je svět vzhůru nohama .. zavřené školy, zrušené akce, zákaz shromažďování,
má koronavirus i svá pozitiva. Zřejmě nastal čas, aby se svět trochu otřásl. Možná proto, aby
jsme opustili marnost a našli v sobě opět pokoru. Třeba jsme dostali prostor zastavit a
zamyslet se nad tím, zda je vlastně to, co děláme a jak žijeme ve skutečnosti to, co chceme a
co jsme si od života přáli. Pokud něco nedokážeme sami, stane se tak z vyšší moci. Stejně tak
jako když lidé pracují do roztrhání těla až je nakonec nečekaně zastaví infarkt. Žijeme ve
společnosti, která si neumí říct sama od sebe „dost“. Čím víc máme, tím víc chceme, čím
fungujeme rychleji, tím jsme pod ještě větším tlakem na zrychlení. Původní hodnoty jsou
popřeny, protože je lidstvo masírováno svými absurdními a uměle vytvořenými pravidly
mířícími na dokonalost, maximální výkon a hromadění statků. Tak dlouho jsme (mezi řečí)
volali po udržitelnosti a návratu k původním hodnotám rodiny a principům přírody, až přišlo
něco, co nám vytvořilo prostor k tomu to udělat. Jen jsme nečekali, že to bude tak netradiční
a radikální cestou. Rušení akcí znamená být víc doma, mít víc času pro sebe a aktivity, na
které jsme si dosud nebyli schopni najít čas. Konečně vzniká prostor pro to si pořádně uklidit
– v bytě i v sobě. Konečně je příležitost a čas na pěknou knížku nebo na vytažení štětce s
barvami a začít malovat, po dlouhé době oprášit kytaru a pustit se do hraní, konečně máme
prostor na studium toho, oč se zajímáme. Rodiče mají zase více času na své děti. Kromě
úkolů si s nimi mohou zahrát nějakou hru, probrat oblečení či hračky, nebo je naučit
háčkovat, no a ty zručnější zapojit třeba do šití roušek. Tímto bychom chtěl opravdu MOC
PODĚKOVAT místním dobrovolnicím, ženám, které se zapojily do výroby roušek pro naše
spoluobčany. Moc si jejich ochoty a nezjištné pomoci vážíme. Že by lidstvo dostalo nemoc
jakou potřebovalo?
1.Přestali jsme si vážit zdraví a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, na
čem nejvíc záleží...
2.Přestali jsme si vážit přírody a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl
vzácný...
3.Přestali jsme fungovat v rodině a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů,
abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina...
4.Přestali jsme si vážit starých a nemocných a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si
připomněli, jak jsou zranitelní...
5. Přestali jsme mít respekt k učitelům a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si rodiče
mohli vyzkoušet sami roli učitelů....
6. Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoli a proto jsme dostali
tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost..
7. Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato
nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme...
8. Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato
nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není....
9. Mysleli jsme si, že jsme vládci této země a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás něco
miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory.
Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit a pochopit,
uvědomit si co je v životě nejdůležitější.

Poděkování
O rekonstrukci pomníčku
„U zabitého“, který na
úbočí svahu Studence od
roku 1897 připomíná
tragickou smrt mladého
sedláka Valentina Frinda
ze Studeného, jsme již
informovali.
Nyní se
k této zprávě ještě jednou
vracíme,
abychom
mnohokrát podělovali za
neočekávanou a o to větší
pomoc. Tu nám obratem
po zveřejnění potřeby
pokácet
tři
stromy,
potencionálně ohrožující
obnovovaný pomníček i s
velice pěkným oplocením,
aktivně
nabídli
dva
studenti ZŠ TGM a gymnázia v České Kamenici.
Opravu a oplocení okolo pomníčku udělal sám a na osobní finanční náklady člen spolku pan Ing. Z.
Zigmund. Vzhledem k poloze pomníčku musel potřebný materiál vynosit na zádech a pěšky. Ani jsem
se neptala, kolikrát musel k pomníčku z Lipnice vystoupat. Pokácet stromy sám se však obával.
V době koronavirové kalamity se zapojili Vojtěch a Lukáš Moudří společně s panem Jaroslavem
Moudrým z Biofarmy Lipnice, který klukům dělal supervizi. Je potěšující vědomí, že když je třeba tak
se i mladí lidé do činnosti spolku zapojí a účinně nám pomohou.
Moc vám všem děkujeme, za Spolek Pod Studencem, Jitka Tůmová

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc duben
ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
10. – 11.4.2020

MUDr. Charvát Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

12. – 13.4.2020

MUDr. Charvát Tomáš U Přívozu 18/4 Děčín
III

412507588
412511619

18. – 19.4.2020

MDDr. Barcal Pavel

J.Š.Baara 692/26
Děčín V

412507588

25. – 26.4.2020

MDDr. Kadlecová
Daniela

Teplická 1850/60A
Děčín

412531330

1.– 3.5.2020

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7,
Děčín VI

412539298
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