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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTy
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím prvního letošního
čísla našeho zpravodaje, které si
dalo malinko na čas. Od posledního
vydání jsme stihli oslavit Vánoce i
Silvestra a zároveň je za námi i první
měsíc letošního roku, jenž s sebou
přinesl pár příběhů plných štěstí, ale
i zármutku.
Jistě jste mnozí z Vás v první
polovině
ledna
zaznamenali
nešťastnou událost, jež se dotkla
naší obce a v jejímž důsledku jsme
se museli navždy rozloučit s naším
spoluobčanem Milošem Brychtou.
Na tomto místě se patří ještě
jednou vyjádřit upřímnou soustrast
zarmoucené rodině a pozůstalým.
Zároveň však zde chci vyjádřit
poděkování. Chci poděkovat panu
Tiboru Domonkosovi za jeho
vnímavost, díky níž se pan Brychta
mohl, i když nakrátko, dostat do
nemocnoice. Pan Domonkos si všiml
nezhasnutého světla v protějším
domě, a protože je mu lhostejnost
cizí, spravil mě o této nezvyklé
situaci smskou, po níž následovalo
přivolání pomoci.
Přestože má tento příběh velice
smutný konec, spatřuji v něm dobrý
příklad správného sousedského
soužití na vesnici. Nebojte se,
nemám v úmyslu kázat Vám o lásce
k bližnímu a ani mi to nepřísluší, jen
si myslím, že bychom měli být ke
svému okolí vnímavější a měli
bychom si uvědomit, že v této
společnosti nežijeme sami.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem

Milan Götz

SOCIÁLNÍMU VyLOUCENÍ CHCE
FRÝDLANTSKO CELIT SPOLECNE
Frýdlantsko je hospodářsky slabá oblast s narůstajícími sociálními problémy.
Odborné studie popsaly na Frýdlantsku celou řadu míst, jejichž obyvatelé jsou
ohroženi zhoršeným přístupem ke kvalitnímu bydlení, práci nebo vzdělávání –
takzvaných sociálně vyloučených lokalit. Snižující se životní úroveň, spojená
především s dlouhodobou nezaměstnaností, s sebou přináší nebezpečí nárůstu
sociálního napětí.
Svazek obcí se proto rozhodl jednat a v minulém roce požádal o spolupráci a
pomoc vládní Agenturu pro sociální začleňování. V roce 2014 byla podpora
schválena a pět pilotních obcí – Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Višňová,
Bulovka a Habartice – zformovalo takzvané Lokální partnerství. Jeho aktivními
účastníky jsou starostové a vedoucí sociálních odborů městských úřadů, vedení
škol, úřad práce, policie, neziskové organizace poskytující sociální služby a MAS
Frýdlantsko, účastní se i zástupci krajského úřadu Libereckého kraje. Pracovní
skupiny, vedené konzultanty z Agentury pro sociální začleňování, během druhé
poloviny roku 2014 mapovaly potřeby a diskutovaly o vhodných opatřeních jak v
obcích, tak v jednotlivých problémových oblastech: zaměstnávání, vzdělávání,
sociální služby, bezpečnost a bydlení. Východiska pro svou činnost v podobě
závazných priorit pak v lednu 2015 schválilo celé Lokální partnerství. Na jejich
základě a také na základě detailního terénního výzkumu, který na Frýdlantsku
zpracovává tým odborníků a který bude záhy publikován, připravují pracovní
skupiny konkrétní kroky a opatření směřovaná k většímu začlenění obyvatel
vyloučených lokalit.
Prvním konkrétním krokem je zřízení funkce terénních pracovníků ve Frýdlantu
a Novém Městě pod Smrkem, kteří se budou od března 2015 soustředit na
praktickou pomoc lidem ve složitých životních situacích, za svými klienty by přitom
měli docházet do jejich domovů. Mezi další nadějné záměry patří vybudování
sociálního podniku, dále vznik systému prostupného zaměstnávání, zavedení
aktivit spojených s účinnou prevencí kriminality, volného času dětí a mládeže a
mnohé další. Od roku 2015 se k původním pěti obcím v Lokálním partnerství
přidávají některé další obce v regionu - Kunratice, Dětřichov a další.
Frýdlantsko bude s podporou Agentury plánovaná opaření postupně naplňovat,
a to až do roku 2017, kdy spolupráce Frýdlantska s Agenturou skončí.
Zajímá Vás toto téma? Jednání pracovních skupin jsou otevřená a aktivní
účastníci vítáni. Pozvánky a všechny aktuální informace najdete na
www.frydlantsko.cz.
Kontakt: Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko, telefon 702062657, email LP-Frydlantsko@seznam.cz

starosta obce
Tisková zpráva je aktuální k 3. 2. 2015
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OBECNÍ ÚRAD

POZVÁNKy

Poplatky za komunální odpad
placeno
ročně
1.320,-

placeno
čtvrtletně
330,-

týdenní (52x)

2.216,-

554,-

kombinovaný (38x)

1.804,-

451,-

Frekvence svozu
čtrnáctidenní (26x)

Srdečně Vás zveme na tradiční Hasičský ples, jenž se
uskuteční v sobotu 21. 02. 2015 od 20:00 hodin
na sále Kulturního domu v Kunraticích.
Vstupné 50,- Kč.

Termíny splatnosti:
I. čtvrtletí – úhrada do 31. března
II. čtvrtletí – úhrada do 30. června
III. čtvrtletí – úhrada do 30. září
IV. čtvrtletí – úhrada do 30. listopadu

Splatnost místního poplatku za
psa je do 31. března.

KUNRATICKÝ KURÝR 2014
Pro fanoušky a sběratele
KUNRATICKÉHO KURÝRA opět
nabízíme jeho úplné vydání
ročníku 2014 v kroužkové vazbě.
Cena kompletu by měla vyjít
přibližně na 50,- Kč a zájemci se
mohou přihlásit na OÚ.
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2015
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

AKCE
--Hasičský ples (21.), Lékař radí (27.)
Maškarní karneval (21.),
Hodina Země a veřejné pozorování noční oblohy (29.)
Den Země (19.), Lampionový průvod a pálení vatry (30.)
Malování na chodník (8.), Dětský den (30.)
Myslivecké hody (13), Zábava pro důchodce (???),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (27.)
Merlin nohejbal (4.), Letní hasičská tancovačka (18.),
Kinematograf Pavla Čadíka (???)
Připomínka 70. výročí konce II. světové války (1.)
Kunratická stopa (???), Zájezd na Zahradu Čech (12.)
Kunratické Drakování (???)
Václavská zábava (26.), Lékař radí (???),
Kunratická Jamparáda (7.), Myslivecký bál (21),
Rozsvícení Vánočního stromu (27.)
Mikulášská besídka (???), Vypouštění balónků s přáníčky k
Ježíškovi (???), procházka do Heřmanic (???), Vánoční
besídka s jarmarkem (???)

Plán akcí budeme stejně jako v loňském roce průběžně
doplňovat a upřesňovat.
Přeškrtnuté akce již proběhly.
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Srdečně Vás zveme na posezení s lékařem MUDr. Jiřím
Poděbradským, které proběhne v pátek 27. 02. 2015 od
18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Tématem posezení bude:
ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ STYL
JAK SE STRAVOVAT
JAK SE POHYBOVAT
JAK O SEBE PEČOVAT
Těšíme se na Vás
SPOZ

ZAJÍMAVÁ SETKÁNÍ
Společnost AABYSS Vás srdečně zve na setkání, kde se můžete
bezplatně dozvědět, co všechno umí počítač, jaké změny s sebou
přináší Nový občanský zákoník, jak postupovat při reklamaci, jak
předejít exekuci a mnoho dalších cenných informací.
V případě zájmu dostatečného počtu občanů (kolem 10)
proběhnou setkání v zasedací místnosti OÚ ve dnech 16. – 20.
února a 2. – 6. března vždy v odpoledních hodinách.

Zájemci, prosím, hlaste se na OÚ.

16. – 20. 02. 2015
02. – 06. 03. 2015
Vždy od 16:00 hod.

Zasedací místnost OÚ
14. února 2015
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KALENDÁR 2015

JUBILEA

Stále nabízíme nástěnný kalendář
obce na rok 2015. Máme k dispozici
poslední 3 kusy ve formátu A4.

Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2015 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Leden

Cena je 80,- Kč.
K dostání na OÚ.
Vzhled listu s měsícem srpen

ROZPIS UTKÁNÍ TJ SOKOL – JARO 2015
Domácí
Krásný Les
Kunratice
Bulovka B
Habartice
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Raspenava B
Kunratice

Hosté
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Kunratice
Nové Město p. Sm. B
Kunratice
Pertoltice
Dolní Řasnice
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice
Víska

Termín
21. 03. 15:00
28. 03. 15:00
05. 04. 15:00
11. 04. 16:30
18. 04. 17:00
25. 04. 17:00
02. 05. 17:00
16. 05. 17:00
23. 05. 17:00
30. 05. 17:00
07. 06. 15:00
13. 06. 17:00

Den
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO

Výsledek

Body

TRÁVNÍK NENÍ CHODNÍK
Vážení spoluobčané, naléhavě Vás žádáme,
abyste si nezkracovali cestu přes travnatou
plochu fotbalového hřiště. Kvůli ušetření několika
kroků vznikne na trávníku pěšinka, jež nám
zbytečně přidělá mnoho vrásek a starostí.
Předem děkujeme, s pozdravem hráči TJ SOKOL.

AUTOMOBIL V PLAMENECH
Středa 14. ledna 2015 V odpoledních hodinách byly povolány 3 jednotky
hasičů k požáru osobního auta v Kunraticích na Frýdlantsku. V době jejich
příjezdu bylo auto zcela zasažené požárem a šlehaly z něho plameny. Hasiči
požár během chvíle zlikvidovali, zasahovali v dýchací technice.
Na
závěr
provedli
průzkum
termokamerou. Jak se zjistilo, požár byl
založen úmyslně. Výše škody nebyla
vyčíslována, neboť majitel byl neznámý
polský občan. Případ si převzala PČR. Na
místě zasahovali profesionální hasiči z
Raspenavy, dobrovolní hasiči z Frýdlantu
a Kunratic.
por. Mgr. Zdenka Štrauchová,
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje

Naši hasiči i fotbalisté mají své webové stránky, kde se můžete dozvědět
informace o jejich činnosti. Níže uvádíme adresy na tyto stránky.
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Únor
paní Křelinová Hana
paní Berkyová Oľga
paní Životová Eliška
paní Drápalíková Květuše
Zde uvádíme jubilea od 50 let a od
80. roku po roce.
Všem
oslavencům
přejeme
všechno
nejlepší a do dalších let
hodně zdraví a štěstí.
Rodiny a blízcí mají
možnost nechat svým
oslavencům zahrát a
popřát prostřednictvím
veřejného rozhlasu.

KRÁTCE
Převod kulturního domu:
Začala jednání o možnostech převodu
Kulturního domu do vlastnictví obce.
Palivové dřevo:
Na ploše u rybníka se stále nachází palivové
dřevo, které je na prodej. Cena je stanovena
v závislosti na druhu hmoty na 900 – 1.200,3
Kč/m (určeno pouze občanům naší obce).
Více info na OÚ.
Zápis do prvního ročníku naší ZŠ:
V úterý 10. 02. 2015 proběhl zápis dětí do
prvního ročníku naší základní školy. K zápisu
se dostavily čtyři děti se svými rodiči.
Nové webové stránky obce:
Vánočním překvapením bylo pro uživatele
internetu spuštění webových stránek obce
v novém kabátě. Jejich návštěvnost překonala
očekávání a za první měsíc provozu bylo
zaznamenáno 3.000 přístupů.

Foto: HZS LK

SPOLKOVÉ WEBOVKy
www.hasicikunratice.cz

paní Špínová Helena
pan Brynych Karel
paní Francová Božena
pan Vlasák Josef

www.sokolkunratice.cz

I. kolo příjmu žádostí o půjčku z FRB:
Na prvním letošním zasedání ZO bylo mimo
jiné vyhlášeno I. kolo příjmu žádostí o půjčky
z Fondu rozvoje bydlení, kam bylo uvolněno
250.000,- Kč. Termín příjmu žádostí je od 16.
února do 16. března 2015. Potřebné
formuláře obdržíte na OÚ nebo jsou ke stažení
na webu obce v rubrice „Formuláře“.
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STOLNÍ TENIS

REKORD PADL
Obec obdržela certifikát o účasti na překonání rekordu
v počtu balónků vypouštěných v jeden okamžik.

Každou středu od 16:00 hodin může naše
mládež využít nové stoly na stolní tenis, které jsou
umístěné v bývalé školní družině (protáhlá budova
za mateřskou školkou). Stolní tenis funguje pod
vedením pana Karla Málka mladšího.

KRMENÍ PTACTVA
Přikrmujete v zimě ptáčky??? Na obecním
úřadě na ně myslíme také.

SBÍRKA PRO AZyL PES
Na našem úřadě je umístěna pokladnička útulku Azyl Pes, do níž lze
přispět a podpořit veřejnou sbírku „POMOC PRO ÚTULEK AZYL PES“, která
je tentokrát určena na nákup kotců, potřeb a materiálu pro psy a kočky,
opravy a rekonstrukce stávajících kotců a sekcí, vystavění nových kotců
pro kočky, vybavení skladu a zázemí pro pracovníky útulku. Vystavění
místa pro veterináře a teplého karanténního místa pro psy a kočky,
vybavení přijímací kanceláře pro nové osvojitele, opravy a údržby vozidel,
nákup pneumatik.

ZNÁTE SVOJI OBEC???
Další fotohádanka…

KUNRATICE V PROMĚNÁCH ČASU…
Zde Vám chceme přinášet místa v obci ze starých fotek ve srovnání s dneškem.

Zdali pak víte, co je
na obrázku a kde
bychom to v obci našli?
Odpovídat lze obvyklým
způsobem
emailem,
sms nebo do schránky
na OÚ.
Správnou odpověď na poslední fotohádanku
nám poslala Mirča Luftová a výhled na
hodinovou ručičku poznal rovněž i náš kostelník
pan Karel Málek, starší.

Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
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13:00 – 17:00
13:00 – 14:00
13:00 – 17:00
13:00 – 14:00

Kontakt:

VYDÁVÁ OBEC KUNRATICE

Kunratice 158
464 01 FRÝDLANT
www.obeckunratice.cz
obec.kunratice@seznam.cz
℡ +420482312156

Pokud budete chtít přispět článkem, oznámením či jinak,
využijte uvedené kontakty.
Snažíme se psát gramaticky správně, přesto se může
nějaká chybička vyskytnout, za což se dopředu
omlouváme a věříme, že nám ji odpustíte ☺

Kunratický kurýr na webu

Hodinová
ručička
kostelních hodin při
pohledu z věže.
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