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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

kotlíkové dotace

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje, které je však pro letošek
tím posledním. Konec roku již tradičně
přináší hodnocení jeho průběhu. Musím
se přiznat, že ten letošní se mi nehodnotí vůbec snadno, protože sám nevím,
zdali byl dobrý či nikoliv.
V osobní rovině měl pro mě letošek
několik životních okamžiků, které však
nakonec vyznívají neutrálně. Jednoznačným a největším pozitivem byla má
svatba plná radosti a veselí. Ale jak jsem
již jednou psal, měl pro mě tento rok
připravenou i hořkou pilulku, protože
jsme se navždy rozloučili s mým dědou.
V rovině pracovní je pro mě hodnocení ještě obtížnější, neboť objektivně
neposoudím, co se povedlo a co ne. Ano
přiznávám se. Neopravili jsme ani metr
silnice, nepostavili jsme žádnou stavbu
a není tak za námi vidět nic hmatatelného. Trošku dávám za pravdu příteli,
který ve mně letos viděl pouze pořadatele kulturních akcí. Co však musím
dodat je to, že dost věcí, které nejsou
vidět, oceníme do budoucna. Příkladem
budiž spolupráce s polskou obcí Spytków a městem Pieńsk. Za velký letošní
počin lze pokládat schválení převodu
kulturního domu do majetku obce společně s kabinami a fotbalovým hřištěm.
Tento úspěch je však zároveň závazek,
neboť oba objekty musíme uvézt do
životaschopného stavu, proto posouzení
úspěšnosti roku 2015 nechám na Vás.
Závěrem bych Vám všem touto cestou
rád poděkoval za pomoc i spolupráci
v letošním roce a především Vám chci
popřát jménem obce i jménem svým
klidné a příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí, zdraví a životních
úspěchů v roce 2016.

Vážení spoluobčané, na posledním zasedání zastupitelstva
Libereckého kraje byl schválen Program včetně příloh ke Kotlíkové
dotaci. Od 23. prosince 2015 budou na krajských stránkách
Odboru regionálního roz-voje a evropských fondů zveřejněny
veškeré informace k tomuto programu. Na stránky odboru budete
rovněž přesměrováni, když na webu naší obce kliknete na obrázek
„KOTLÍKOVÉ DOTACE“ v pravém sloupci úvodní stránky (viz
ilustrativní obrázek k tomuto článku).
Nyní v krátkosti k základním informacím. Finanční podpora je poskytována na výměnu
starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných
domech" dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba,
vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého kraje.
Předmět podpory: výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za
- tepelné čerpadlo,
- kotel na pevná paliva,
Příjem žádostí od 25. ledna 2016
- plynový kondenzační kotel,
+ instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TUV,
+ realizace „mikro“ energetických opatření.
Dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a krbů.
Výše dotace: 70% - 85% způsobilých výdajů projektu z maximální částky 150 tis. Kč

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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Typ nově pořízeného kotle – ze seznamu podporovaných zařízení,
schválených SFŽP
Kotel výhradně na uhlí
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel
Kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla
Zvýhodněné oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které stanovilo
Ministerstvo životního prostředí (příloha č. 1 závazných pokynů)

% výše dotace
70%
75%
80%
+ 5% ke všem typům zdrojů
tepla

Kontaktní informace:
Krajský úřad Libereckého kraje, (U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2)
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Tel. 485 226 linky 579, 574, 344, 653
kotliky@kraj-lbc.cz
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace

Kunratická Jamparáda
Vážení spoluobčané, naposledy se musím ohlédnout za největší akcí roku 2015, kterou
byl letošní ročník Kunratické JamParády. Výsledky soutěže zde pro nedostatek místa
zveřejnit nedovedu, neboť se JamParády 2015 nakonec zúčastnilo celkem 130 soutěžících,
kteří přihlásili 395 vzorků rozdělených do 30 kategorií. Veškeré výsledky tak najdete na
webu soutěže www.jamparada.cz.
K mé obrovské radosti se JamParáda mezi Vámi těší veliké oblibě, což dokládá i to,
že nejvíce vzorků pocházelo z naší obce (celkem 60). Mnoho z Vás se rovněž umístilo
i na stupních vítězů, což zase znamená to, že v Kunraticích marmelády vařit umíme ☺
Ještě jednou bych chtěl vyjádřit obrovský DÍK všem, kteří se na pořádání soutěže
jakkoliv podíleli – sponzoři, pořadatelé, porota, „Kelišky“, Liberecký kraj, mediální partneři
a v neposlední řadě soutěžící. Speciální Dík patří pak grafikovi Petru Bímovi, který mi
příslovečně podal prst a já mu schramstnul celou ruku. Mám radost, že nás všechny na pár
chvil spojila marmeláda, která má v naší obci svou historii a věřím, že se při příštím ročníku
opět šťastně shledáme nad touto výbornou pochoutkou.
MiG
23. prosince 2015
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OBECNÍ ÚŘAD
bude mezi svátky uzavřen!
DOBRÁ ZPRÁVA
Poplatek za komunální odpad zůstává
i v roce 2016 ve stejné výši.

LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOST

KALENDÁŘ 2016

Lékárna KNL, a.s. zajišťuje lékárenskou pohotovostní
službu ve dnech:
24. 12. 2015 14:00 – 18:00
25. 12. 2015 11:00 – 19:00
01. 01. 2015 11:00 – 19:00

Stejně jako v loňském roce Vám nabízíme nástěnný
kalendář obce na rok 2016. Je k mání ve formátu A3
nastojato nebo A4 naležato. Obsahuje fotografie z několika
akcí, jež se uskutečnily v letošním roce. V případě zájmu
nás neváhejte kontaktovat.
Kalendáře máme k dispozici na OÚ v omezeném množství
a mohou posloužit i jako dárek (v případě většího zájmu se
budou dotiskovat až po svátcích).
Ceny: kalendář A4 – 80,- Kč
kalendář A3 – 160,- Kč
Titulní
strana
kalendáře
formátu A3

Dole: ukázka
měsíce března
v kalendáři
formátu A4

Pozvánka do kostela

Vánoční bohoslužby
Svátek Svaté rodiny
Neděle 27. prosince 2015 od 11:00 hodin.

Slavnost Matky Boží Panny Marie
Pátek 1. ledna 2016 od 11:00 hodin.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve středu 6. ledna 2016 se poprvé v naší obci uskuteční
„Tříkrálová sbírka“, kterou pořádá Oblastní Charita Liberec
ve spolupráci s naší základní školou.
Velkou zásluhu na uspořádání této sbírky v obci má mladý pán
Martin Poděbradský, který přišel za starostou s otázkou, proč se
zde tato známá sbírka nepořádá. A protože starosta odpověď
neznal, obrátil se na Oblastní charitu Liberec, která na území
Frýdlantska působí. Následovalo milé setkání a dohoda s naší
základní školou, která uvolní žáky pro její pořádání.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc
lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným, proto věříme,
že se i naší obci podaří nějakým dílem přispět na dobrou věc.
Odměnou nám pak bude požehnání nade dveřmi v podobě
nápisu K † M † B † 2016 a dobrý pocit. Mimochodem víte, co
tento nápis znamená??? Ne, není to označení jmen králů Kašpara,
Melichara ani Baltazara. A ne, není to ani pomůcka pro sklerotiky
„Klíče, Mobil, Brýle“. Jedná se o obdobu latinské zkratky
C † M † B † jako formule požehnání. Původní text zní Christus
mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. Tři křížky pak
symbolizují Nejsvětější trojici.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika, a to na základě
osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j.
S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými
právními předpisy (zejména zákon č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O
veřejných sbírkách).
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varování policie čr

JUBILEA

Pozor na červené vozidlo zn. Audi s polskou poznávací značkou DBA 03 751.
Posádka je podezřelá z krádeží SPZ z vozidel a jiné trestné činnosti.

Svá životní jubilea v tomto měsíci
roku 2015 oslavili nebo ještě oslaví
spoluobčané:

stalo se v roce 2015
V tomto článku se opět lehce ohlédneme za končícím rokem a akcemi, které
se u nás uskutečnily. Přestože byly všechny události uvedeny v každém čísle
K.K., neuškodí připomenout si je v přehledném výčtu.
Konečný počet akcí se zastavil na čísle 32 a s nadsázkou tak lze říci, že jsme
kulturou žili celý jeden měsíc. ☺ Obrovský dík patří všem pořadatelům,
pomocníkům a dobrovolníkům, kteří se na letošním kulturním životě v obci
podíleli, neboť bez těchto lidí by to nešlo.
MiG
Hasičský ples
Lékař radí
Maškarní karneval
Hodina Země a veřejné pozorování noční oblohy
Čištění „Boženčiny“ studánky
Den Země
Lampionový průvod a pálení vatry
Malování na chodník
Vítání občánků
Dětský den
Zábava pro dříve narozené
Myslivecké hody
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“
Merlin nohejbal
Letní hasičská tancovačka
Kinematograf Pavla Čadíka

21. 02.
27. 02.
21. 03.
28. 03.
29. 03.
26. 04.
30. 04.
08. 05.
23. 05.
30. 05.
19. 06.
20. 06.
27. 06.
04. 07.
18. 07.
29. 07.

Připomínka 70. výročí konce II. světové války
Zájezd na Zahradu Čech
Kunratická stopa
Václavská zábava
Kunratické Drakování
Lékař radí
Odhalení památného kamene
Kunratická Jamparáda
Myslivecký bál
Rozsvícení Vánočního stromu
Zájezd do Národního divadla – Strakonický dudák
Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi
Mikulášská besídka
Předvánoční diskotéka
procházka do Heřmanic
Vánoční besídka s jarmarkem

01. 08.
12. 09.
13. 09.
26. 09.
11. 10.
16. 10.
28. 10.
07. 11.
21. 11.
27. 11.
28. 11.
04. 12.
04. 12.
05. 12.
12. 12.
18. 12.

hasičská ročenka
Letošní rok byl z pohledu hasičů oproti loňskému poněkud rozmanitější.
Naše jednotka vyjížděla celkem k deseti událostem, přičemž se jednou jednalo o planý
poplach. Sezona pro nás začala již 14. ledna požárem osobního automobilu. Nejčastěji
jsme pak vyjížděli k technické pomoci, z nichž byla nejnáročnější červencová třídenní
likvidace následků po tornádu. Samostatnou kapitolou pak byla především likvidace
obtížného hmyzu. V létě nebylo prakticky týdne, abychom nevyjížděli k vosímu
či sršnímu hnízdu. Máme za sebou také taktické cvičení, při němž jsme se učili
pracovat s vojenskou i hasičskou technikou určenou pro hromadnou dekontaminaci
a očistu osob. A to je ve zkratce vše, co nás letos potkalo.
Vážení spoluobčané, při této příležitosti Vám
přejeme klidné, šťastné a veselé Vánoce a mnoho
úspěchů v novém roce 2016. A tímto Vás zároveň
žádáme o obezřetnost při pálení svíček, prskavek
i odpalování silvestrovské pyrotechniky.

PF 2016
Fotbalisté TJ Sokol přejí svým fanouškům veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Prosinec
paní Tomášová Verona
paní Rudolfová Eva
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.

VZPOMÍNKA
Rok 2015 bohužel nepatřil pouze
oslavám, ale přinesl i bolest do srdcí
těch, jež ztratili někoho blízkého.
V letošním roce své blízké a naši
obec navždy opustili:
pan Miloš Brichta
paní Drahomíra Mecnerová
pan Tibor Domonkos
pan Radko Götz
pan Josef Pelák
Čest jejich památce. Věnujme,
prosím, všem tichou vzpomínku.

PŘÍVÍTÁNÍ
Protože je život koloběh různých
událostí a vše musí být v rovnováze,
žal střídá radost a bolest střídá štěstí.
A my tak vítáme do života a naší obce
nové občánky. Letos se nám narodily:
Barbora Šulcová, Izabela Křížová,
Alex Navrátil, Sabina Školáková,
Beata Hanzlová, Barbora Šejnová,
František Vrátný.

Všem dětičkám
přejeme šťastné dětství a rodičům
úspěchy ve výchově.
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P odě kování
Protože se blíží konec roku a všichni přemýšlíme, co se všechno za ten
rok přihodilo, nikdo asi nezapomene na tornádo, které navštívilo naší
obec. Proto bychom rádi tímto poděkovali našim hasičům, kteří nám moc
pomohli a zastali se nás před lidmi, kteří se v lidském neštěstí zachovali
jako hyeny. Velké díky patří samozřejmě i našemu panu starostovi a dále
Lukáši Podobskému, který nám také velmi pomohl. Přejeme všem krásné
Vánoce a šťastný nový rok.
Božena a Josef Francovi

P ře dvánoční di skoté ka
V sobotu 5. prosince proběhla v Kunraticích na sále KD diskotéka,
jejímž cílem bylo vybrat peníze pro nemocné děti. Podařilo se nám vybrat
1.700,- Kč. Všem, kteří se zúčastnili, i těm, kteří se nezúčastnili, ale
přispěli, bychom chtěli poděkovat. Protože v Kunraticích proběhne
Tříkrálová sbírka, rozhodli jsme se peníze přidat k této sbírce.
Monča, Lucka a Denča

Úprava svozu nádob
komunálního odpadu
informujeme Vás touto cestou o úpravách
svozu směsného komunálního odpadu
v 53. týdnu roku 2015 a v 1. týdnu roku 2016.
Vzhledem k tomu, že v tomto období
za sebou následují dva liché kalendářní týdny
je nutné upravit i svoz tak, aby byl proveden
svoz také nádob svážených v sudý týden
(v tomto případě by byla prodleva u nádob
s frekvencí 1x14 dnů v sudý týden ve svozu
3 týdny bez výsypu).
Na tomto základě bude proveden
v 1. týdnu roku 2016 svoz všech nádob bez
ohledu na lichý či sudý svoz.
Lenka Coufalová
Vedoucí oddělení služeb zákazníkům
Provozovna Frýdlant

S b í r k a pro

Letošní rozsvícení vánočního stromu opět přilákalo spoustu diváků.

Na našem úřadě je opět umístěna pokladnička
útulku AzylPes, 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.

Přestože náš strom
přišel v létě o špičku, bylo
se na co dívat. Děti z MŠ
i ZŠ opět zaujaly kulturní
vložkou, která dojala i rozesmála nejednoho přihlížejícího. Většina využila připravených dobrot a užili si
příjemný podvečer.
Děkujeme všem za
účast a dobrovolníkům též
za dobroty, jež přinesli. MiG

Kontakt:
Kunratice 158
464 01 FRÝDLANT
j5fan6y
℡ +420482312156
 www.obeckunratice.cz
obec.kunratice@seznam.cz
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Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Středa
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Pátek
8:00 – 12:00
Bankovní účet: 19-7522610297/0100

VYDÁVÁ OBEC KUNRATICE
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

Rozsvícení obecního stromu
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