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Omezení investičních akcí v obci
Jak jsem již avizoval v květnovém zpravodaji o omezení investičních akcí u nás v obci, přináším pár
nových a ověřených zpráv. V současné době je zcela jasné, že obec na daních od státu přijde dle
predikce o cca 750 000,- Kč za rok 2020. Mnozí z vás jste jistě slyšeli z médií, že obce dostanou
finanční kompenzaci ve výši 1200,- Kč na osobu trvale žijící v obci, určitě jsme za tyto peníze rádi.
Pokud by tomu tak nebylo, obec by přišla bezmála o jeden milión korun. Nezbývá než se s celou
situací smířit a přizpůsobit k těmto okolnostem naše hospodaření v obci. V důsledku těchto opatření
obec nebude v letošním roce realizovat připravené investiční akce jako jsou: Nové víceúčelové hřiště
s umělým povrchem, vrtaná trubní studna pro zásobení pitnou vodou obyvatele Kunratic, vrtaná
trubní studna na užitkovou vodu pro obyvatele Studeného v prostoru parku, prodloužení
vodovodního řadu a posílení tlaku pro horní část obce Kunratice na nové stavební pozemky.
Důvodem jsou samozřejmě finance, ale vše ovlivňuje hlavně přerozdělování dotací. U některých
výše uvedených akcí jsme již čekali na jejich vyhodnocení a defacto jsme se připravovali na realizace,
nicméně na všech institucích, kam jsme žádosti o dotace posílali, mi bylo řečeno, abychom spíše
nepočítali s tím, že nám finanční prostředky budou poskytnuty. Pro některé z vás je to zřejmě
matoucí, protože z médií pořád slyšíme jak stát bude vracet obcím finanční prostředky
prostřednictvím dotací, ale bohužel tomu tak v současné době není a myslím si, že v tomto roce ani
nebude. Nezbývá než doufat, že nás něco mile překvapí.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 8.7. 2020 od 18.00 hod. na
Obecním úřadě v Kunraticích
Přijďte mezi zastupitele obce debatovat o záměrech a tématech, které jsou nyní aktuální:
• o kvalitě pitné vody, což trápí v současné době mnoho z nás, probereme možnosti a
případné řešení jak dál v této problematice postupovat, ale také o dalších věcech spojených
s vodovodem např. o projektech spojených s posílením vodovodu a ceně vodného apod.
• o možnostech sezonního občerstvení v budově bývalého úřadu, drobné stavební úpravy v
prostoru k tomu určeném se již blíží ke svému zdárnému konci a brzy by se mohlo
občerstvení otevřít
• o možné podobě turistické trasy nebo-li ,,Kunratické stezce na Kunratický vrch“, co vše by
mělo být součástí trasy např. posezení, naučné tabule, lavičky nebo další dobrovolnická
činnost v podobě výsadby ovocného stromořadí podél turistické trasy apod.
• představíme knihu ,,Děčínsko z nebe“, kde je prezentována i naše obec
Budeme probírat také spoustu dalších témat, které budou vhodné k diskuzi s vámi, těšíme se na vás.

Opravy komunikací
V letních měsících budou probíhat drobné opravy obecních komunikací v Kunraticích. Bude se
jednat o opravu, odvodnění a zpevnění cesty naproti hasičské zbrojnice. V zadní části dojde k
rozšíření komunikace u objektu č.p. 97. Opraví se také úsek komunikace za bývalým obecním
úřadem v horní části u objektu č.p. 12.

Otázka č. 6 do celoroční soutěže pro naše děti
Kolik centimetrů má v obvodu lípa na rozcestí u točny autobusu v Kunraticích ve výšce 80
cm od země? (tolerance 10 cm)

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Turnaj je určený pro muže a chlapce od 14 let.
KDY: 18. července od 17:00 hod.
KDE: V Pohostinství u Pavla
Podpora kamarádů, fanoušků a sportovních
nadšenců vítána.

Obec Kunratice pořádá již 4. ročník
fotbalového turnaje v Kunraticích
KDY: 8. srpna od 9:30 hod.
KDE: na hřišti v Kunraticích
Všichni zúčastnění si nějakou tu cenu určitě
odnesou. Občerstvení zajištěno na místě akce.
(Všichni jste srdečně zváni, přijďte zafandit našim borcům)

*********************************
V měsíci červenci oslaví své jmeniny:

Jaroslava, Amálie, Olga, Markéta, Karolína, Jindřich,
Luboš, Martina, Vítězslav, Libor, Kristýna, Jakub, Anna
Životní jubileum oslaví:

Nechyba Karel
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

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

POTŘEBNÉ INFORMACE O CESTOVÁNÍ DO CIZINY ZA SOUČASNÉHO STAVU
Podle představ ministerstva zahraničních věcí by se měli Češi při svých cestách na dovolenou v Evropě řídit takzvaným
semaforem. Ten rozděluje státy podle míry rizika na červené (nejrizikovější), oranžové (středně rizikové) a nejbezpečnější
zelené. Po návratu z červených států se cestovatel musí buď prokázat negativním PCR testem na koronavirus, nebo podstoupit
14denní karanténu. U žlutých a zelených států tato povinnost odpadá, mají ji jen turisté ze žlutých států směřující do Česka.
Pozor — to, že je stát zelený, ještě neznamená, že našince za hranice bez problémů vpustí. Vždy je nutné seznámit se také
s pravidly pro vstup do cílové země a ověřit si i možnosti tranzitu přes třetí státy. Informace o těch nejdůležitějších letních
destinacích naleznete níže pod infografikou. Na svých stránkách rovněž ministerstvo zveřejnilo interaktivní Mapu cestovatele,
která informuje o podmínkách pro vstup do jednotlivých zemí světa a pro návrat z nich. Mapa se bude průběžně aktualizovat
podle vývoje pandemie koronaviru. Občané České republiky a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým
pobytem v Česku nemusejí při návratu z krátkodobého pobytu v členských státech EU a státech schengenského prostoru
s nízkým a středním rizikem nákazy předložit negativní test ani nastoupit karanténu.
Rakousko Rakousko se českým občanům naplno otevřelo 5. června 2020. K cestě do země pod Alpami tak už nepotřebují ani
vážný důvod, ani negativní test na koronavirus. Bez toho se obejdou i při návratu do Česka. Rakouskem mohou Češi také volně
projíždět do třetích zemí. Rakušané zrušili 4. června soustavné kontroly na všech svých hranicích s výjimkou Itálie. Kontroly na
hranicích s Itálií se zruší až od 16. června.
Německo Od poloviny června mohou Češi cestovat i do Německa bez vážného důvodu a bez nutnosti předložení negativního
testu, to se týká i turistů a nakupujících. Němci v současné době neprovádějí žádnou ochranu svých vnitřních pozemských
nebo vzdušných hranic. Do Německa už opět jezdí také pravidelné vlakové a autobusové linky. Německo je navíc z pohledu
ministerstva zahraničních věcí zemí s nízkou mírou rizika.
Polsko Od 13. června Polsko otevřelo hranice se sousedními zeměmi, které jsou členy Evropské unie. Od 16. června budou
zmírněna omezující opatření v mezinárodní letecké dopravě. Obnovují se také pravidelné vlakové a autobusové spoje z ČR. Při
návratu do Česka už není nutný negativní test na koronavirus ani karanténa. Výjimkou z tohoto pravidla jsou ale cesty do
Slezského vojvodství, kde došlo v uplynulých dnech ke skokovému nárůstu počtu nakažených koronavirem.
Slovensko Bývalý federální partner se může pochlubit prakticky nejnižším počtem případů nákazy koronavirem v Evropě. Proto
se také zprvu zdráhal otevřít své hranice vnějšímu, více infekčnímu světu. Češi získali jako první výjimku, slovenské hranice se
pro ně naplno otevřely již 4. června. Cestování na Slovensko (nebo tranzit přes něj) by tak mělo být stejně snadné a
bezproblémové jako před pandemií, postupně se obnovují i pravidelné vlakové a autobusové linky.
Maďarsko Také Maďarsko zařadila česká vláda na seznam bezpečných zemí. Od 5. června jsou pro Čechy maďarské hranice
otevřené. Čeští turisté mohou do Maďarska (a přes něj) cestovat volně, aniž by se museli při příjezdu či při návratu prokazovat
negativním testem na koronavirus.
Chorvatsko Dovolená v Chorvatsku nemusí být ani letos pouhým snem. Už v květnu stačilo k cestě do Chorvatska potvrzení
o zajištěném ubytování nebo pronájmu lodi. Tranzit přes Rakousko a Slovinsko je bezproblémový. Čeští turisté pouze musejí na
hranicích udat své kontaktní údaje. Pokud na sobě zpozorují některé z příznaků covid-19, měli by neprodleně kontaktovat
lékaře. Zdraví jedinci se obejdou bez negativního testu na koronavirus jak po příjezdu do Chorvatska, tak po návratu do Česka.
Itálie Země, která patřila mezi první a nejvíce postižené v Evropě, je řazena nyní díky příznivému epidemiologickému vývoji
mezi nejméně rizikové. To znamená, že Češi se při cestě na dovolenou do Itálie obejdou bez negativního testu na koronavirus či
karantény. Italská vláda překvapila úplným otevřením hranic pro turisty již od 3. června. Ve stejnou dobu také skončilo omezení
cestování mezi italskými regiony i povinnost nastoupit po příjezdu do karantény.
Řecko Řecko je z pohledu českého ministerstva zahraničních věcí bezpečnou zemí. Turistům je v těchto dnech již otevřené,
negativní text na koronavirus není nutný ani po příjezdu, ani při návratu do vlasti.
Slovinsko Vláda v Lublani původně jako první v Evropě oznámila plné otevření hranic, záhy ale svůj krok přehodnotila a začala
vyjednávat s jednotlivými zeměmi separátně. Čeští turisté se povolení dočkali 8. června, nyní tak mohou do Slovinska cestovat
neomezeně bez udání důvodů a bez negativního testu na koronavirus.
Španělsko Pandemií těžce zkoušené Španělsko nyní patří na seznamu české vlády mezi zelené státy s nízkou mírou rizika. Češi
se díky tomu nemusejí při návratu prokazovat negativním testem na koronavirus, pro turisty je však země zatím uzavřená.
Madrid nicméně uspíšil termín plánovaného otevírání hranice na 21. června, kdy zároveň v zemi končí nouzový stav.
Spojené království Spojené království eviduje v souvislosti s koronavirem velký počet úmrtí v Evropě. Přesto podle
ministerstva zahraničí nově patří mezi státy s nízkou mírou rizika. Pro Čechy tak pro návratu skončila povinnost podrobit se
testu na koronavirus, nebo zamířit do 14denní karantény. Londýn své hranice turistům během epidemie neuzavřel.
Další státy mimo EU
Od 1. července dochází k rozšíření seznamu bezpečných zemí o státy mimo Evropskou Unii. Půjde o Černou Horu, Srbsko,
Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu

Ošetřování obnovených drobných památek ve Studeném
Spolek Pod Studencem získal na rok 2020 finanční podporu na dva grantové projekty od Nadace OF z
programu „Opomíjené památky“ a od města Česká Kamenice. Jedná se o projekty „Údržba soklu a kovových
částí s malbou Školního kříže a Stelzigova kříže“. Práce jsou v plném proudu. Pan Jan Pokorný z Děčína po
novém ošetření již oba kříže nainstaloval nazpět na původní místo na návsi Studeného. Oprava je velice
zdařilá.
Vzhledem k úmrtí J. M. can. děkana Karla Jordána, posouvá spolek plánované slavnostní setkání obyvatel u
obnovených památek lidové zbožnosti až na období konání Mariánské pouti v České Kamenici. Ta bude
v letošním roce probíhat ve dnech 4. a 5. 9. 2020. Přesný termín setkání u obnovených památek není dosud
stanoven. Plakáty a pozvánky včas připravíme a rozešleme. Budeme se těšit na setkání s vámi společně
s rodáky.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc červenec
ordinační hodiny od 8:00 – 12:00 hod.
4. – 5.7.2020
6.7.2020

MUDr. Vojtěch Vladimír

28. října 110 Děčín I

MUDr. Bolfíková Renata Varšavská 1863/7 Děčín
VI

412151056
412535930

11. – 12.7.2020

MUDr. Plyuschakov
Oleksandr

Myslbekova 404/23
Děčín I

732329007

18. – 19.7.2020

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7
Děčín VI

412539298

25. – 26.7.2020

MUDr. Šetek Vladislav

Fügnerova 600/12
Děčín I

412539310

1. – 2.8.2020

MDDr. Jan Fidler

Vokolkova 546 Děčín

412520164
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