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Slovo starosty

MATEŘINKA SE DOČKALA

Milí spoluobčané, naposledy Vás
letos zdravím prostřednictvím
našeho obecního zpravodaje.
S jazykem na vestě dopisuji
poslední letošní vydání, v němž se
odráží předvánoční shon a rád bych
jej využil k poděkování Vám všem,
kteří jste nám během roku ochotně
a usilovně pomáhali.
Děkuji Vám všem, kteří jste
připravili a věnovali pohoštění pro
návštěvníky slavnostního vyhlášení
výsledků Kunratické JamParády.
Děkuji Vám všem, kteří jste věnovali
dobroty k občerstvení u rozsvícení
vánočního stromu. A v neposlední
řadě děkuji Vám všem, kteří se
podílíte na obecních akcích ať už
v rolích pořadatelů, účinkujících
nebo pomocníků. Letos se u nás
uskutečnilo bezmála tři desítky akcí,
na nichž jste opět odvedli neuvěřitelné množství dobrovolné práce.
Vážení dobrovolníci, jsem Vám
všem nejen velice vděčný, ale jsem
na Vás zároveň i nesmírně hrdý,
neboť se i díky Vám o Kunraticích
hezky hovoří v širokém okolí.
Závěr každého roku vždy patří
hodnocení. V tom letošním se stala
celá řada událostí, jež se zapsala
natrvalo do našich vzpomínek a já
jeho hodnocení tradičně ponechávám na každém z nás. Musím se
přiznat, že pro mě osobně patří
letošek k těm náročnějším rokům,
a proto přeji nám všem klidné,
šťastné a veselé Vánoce a ať nám
dvojí dvacítka přinese jen to,
co si přejeme.
S pozdravem

Bez velkých ovací i slavnostního stříhání pásky se obešlo dokončení chodníčku
v areálu naší mateřské školky. No, to to ale trvalo, chtělo by se zvolati, avšak tohle
provolání není zcela na místě, neboť rozhodování o stavebních úpravách u školky,
nebylo úplně jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Pravdou je, že dožilé chodníčky pamatovala celá řada z nás, kteří jsme měli tu
čest místní školku navštěvovat. Přestože jsme i my na obci viděli, že v posledních
letech už některá místa připomínala spíše překážkovou dráhu nebo tankodrom,
nežli chodník pro pěší, dospěli jsme k řešení neutěšeného stavu až v letošním roce.
Vzdálenému pozorovateli se sice může zdát, že se v mateřské školce od 70-tých
let mnoho nezměnilo, ale opak je pravdou. Bohužel jsou věci, které nejsou na první
pohled úplně viditelné, ale jsou podstatnější (alespoň pro kontrolní orgány),
než odskočená dlaždice v chodníku. Pominu-li naše začátky, kdy jsme napravovali
závady na elektroinstalacích odhalené revizním technikem, přes nejrůznější opravy
vnitřního vybavení, tak jsme k dnešnímu dni investovali do budovy MŠ více jak půl
milionu korun, přičemž proběhla výměna oken, úprava učeben a oprava podlah.
To, o čem se nerozepisuji, je fakt, že jsme mezi tím odstraňovali také nedostatky
odhalené v základní škole, která rovněž patří obci a na obě budovy máme jen
jeden rozpočet. Velkým oříškem pro rozhodování byla i budoucnost samotné
budovy školky, neboť nebylo jasné, zdali se to vyplatí. Probíralo se několik variant.
Od generální rekonstrukce, jejíž náklady byly odhadnuty cca na 6 milionů, přes
novostavbu na stejném místě za cca 13 milionů až po kontejnerovou školku za cca
9 milionů korun. Nad všemi těmito možnostmi se ve vzduchu vznášela otázka
získání nějaké dotace, která se však rozplynula po vyhlášení pravidel, neboť jsou
nastavená tak, že bychom na dotaci neměli nárok. Zaobírali jsme se i myšlenkou
na sestěhování mateřinky do budovy ZŠ, jako to mají v Dětřichově, ale zde bychom
narazili na kapacitu a limity staré budovy, včetně menšího venkovního prostoru.
Nakonec jsme se tedy rozhodli pro postupné upravování současných objektů,
které by měly našim potřebám a účelům sloužit ještě nějakou řádku let.
I když později než bychom si sami přáli, ale přeci se školka dočkala nových
chodníčků, které našim dětem opět umožní plně využít závodní sílu zdejších
odrážedel, koloběžek a dalších vozidel. Věříme, že i paním učitelkám se trochu
uleví při dohlížení nad zdejšími závodníky. V příštím roce čeká školku oprava
střechy a dokončení kůlny a venkovního posezení.
MiG

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD

PŘECHOD VYSÍLÁNÍ NA DVB-T2

V období od 23. do 31. prosince 2019
zůstane obecní úřad uzavřen.

Vážení diváci,
jak jistě víte, v České republice odstartovala druhá vlna
televizní digitalizace spojená s přechodem na nový vysílací
standard DVB-T2. Již 30. ledna 2020 vypne své stávající
vysílání ve starém standardu DVB-T vysílač Buková
a Jedlová hora, jehož signál přijímá většina domácností
na Ústecku. A hned v další vlně, tedy 4. února 2020,
se definitivně na nový standard DVB-T2 přeladí vysílač
Krašov a Vraní Vrch pro Plzeňsko, ve středu 12. února 2020
vysílač Klínovec a Zelená hora na Karlovarsku a v nepolední
řadě 26. února 2020 vysílač Ještěd pro Liberecko
a vysílač Svatobor pro Sušicko, což se dotkne řady obcí
ve východních Čechách.
Neváhejte se s jakýmikoli dotazy týkajícími se přechodu
na DVB-T2 obrátit samozřejmě i na naše Divácké centrum
na čísle 2 6113 6113 či na e-mail info@ceskatelevize.cz.
Podrobnosti jsou k dispozici také na webu digict.cz.

U M ARV ANA Z AVŘE NO
Z důvodu rekonstrukce
sociálního zázemí
kulturáku a pohostinství
je Hostinec U Marvana
v období od 18. 12. 2019
do 20. 02. 2020 uzavřen.

PLATBY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Dne 1. ledna vejde v účinnost nová obecně závazná vyhláška
o poplatku za komunální odpad. Vyhláška reaguje na navýšení
cen za služby spojené se svozem komunálního a separovaného
odpadu. Od Nového roku se mění ceny následovně:

Frekvence svozu
čtrnáctidenní (26x)
týdenní (52x)
kombinovaný (38x)

placeno
ročně

placeno
čtvrtletně

1.480,2.504,2.036,-

310,626,509,-

S pozdravem
Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4
info@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz

Termíny splatnosti se nemění a zůstávají platné:
I. čtvrtletí – úhrada do 31. března
II. čtvrtletí – úhrada do 30. června
III. čtvrtletí – úhrada do 30. září
IV. čtvrtletí – úhrada do 30. listopadu
Bezhotovostní platba:
Číslo b. účtu: 19-7522610297/0100
Variabilní číslo = číslo nádoby

Variabilní číslo je nutné vyplnit vždy!!!
Bez tohoto čísla nelze platbu přiřadit ke správnému plátci.

POZOR NA SPRÁVNĚ ZADANÉ ČÁSTKY U TRVALÝCH
PŘÍKAZŮ V ELEKTRONICKÉM BANKOVNICTVÍ

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Od 1. ledna bude naše
obec, stejně jako ostatní města
a obce v naší zemi, umožňovat
odkládání nového druhu odpadu, jímž jsou jedlé oleje a tuky.
Stane se tak díky nové obecně závazné vyhlášce č. 3/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce.
Stanoviště nové nádoby na tento specifický druh odpadu
je u obecního úřadu. Bude se jednat o plastovou žlutou
nádobu s objemem 120 litrů, která bude mít ve svém víku
otvor pro vhazovaní. Jedlé oleje a tuky budete moci do této
nádoby odkládat v uzavřených PET lahvích.
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POZOR NA HAJZLÍKY
V posledních týdnech se množí informace o pohybu
podezřelého vozidla po obci. Jedná se o starší vůz
tovární značky Volkswagen Passat tmavě modré
barvy s polskou poznávací značkou začínající DZG.
Pokud budete svědky protiprávního jednání nejen
posádky zmiňovaného vozu, volejte ihned linku 158.
23. prosince 2019
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
V pondělí 6. ledna proběhne v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Oblastní
charita Liberec. Rolí třech králů a jejich družiny se opět zhostí žáci naší školy, kteří budou putovat
od stavení k stavení se svou koledou. Věříme, že Vám jejich návštěva udělá radost a že jim
otevřete nejen dveře svých obydlí, ale i svá srdce. Odměnou Vám za to bude malá upomínková
drobnost a požehnání Vašemu domu v podobě nápisu nad vstupními dveřmi.
MiG

JUBILEA
Svá životní jubilea v příštím roce oslaví:

Leden
paní Špínová Helena
pan Brynych Karel
paní Francová Božena

únor
paní Křelinová Hana
paní Berkyová Oľga
paní Životová Eliška

Březen
paní Götzová Miloslava
Sbírka má ustálená pravidla a probíhá na základě povolení Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP/1327710/2012
a 1340351/2012. Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinka Tří králů chodí
od domu k domu, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností a zpěvem tříkrálové
koledy. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné kasičky (razítko OÚ Kunratice a razítko Oblastní
charity Liberec) a opatřené charitním logem.

REVITALIZACE ALEJE
V úterý 17. prosince byla zahájena výsadba stromů v rámci projektu " Rekonstrukce silniční
zeleně na Frýdlantsku – komunikace č. III/03512". Na „Zkratce“ bylo dosazeno celkem 51 stromů,
z čehož bylo 35 javorů a 16 jabloní. Ostatní vzrostlé stromy v aleji budou odborně ošetřeny
a rovněž dojde k odstranění náletových dřevin kolem vzrostlých jabloní v horní části „Zkratky“.
Revitalizace bude pokračovat výsadbami kolem cesty na Vísku, kam se opět vrátí ovocné stromy,
dávající v letních parnech milosrdný stín a v sezoně ovoce. Projekt rekonstrukcí silniční zeleně
realizuje Krajská správa silnic a je spolufinancována z fondů EU přes ministerstvo životního
prostředí. Po dokončení všech prací bude krajinný ráz Frýdlantska opět obohacen o tyto
nádherné přírodní prvky, které významně dotváří romantický obraz našeho domova.
MiG

duben
pan Matoušek Stanislav
paní Skalická Daša
paní Cirklová Zdeňka
pan Labský Pavel
Zde uvádíme jubilea od 50 let po pěti letech
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 2019 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:
Olga Hájková
Alena Nováková
Josef Koutný
Břetislav Gajdáček
Hana Poděbradská
Věra Provazníková
Vendula Čapková
Jan Maglen

Petice za záchranu pitné vody
Na obecním úřadě a v místním obchodě je stále k dispozici a k podepsání „Petice za záchranu
pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí“, kterou Liberecký kraj společně s dalšími
dotčenými městy a obcemi, včetně té naší, podá k Evropskému parlamentu.
Petice k Evropskému parlamentu upozorní na veškerá dosavadní porušení evropského práva
ohledně aplikace EIA směrnice a Rámcové směrnice o vodě, jichž se Polská republika při provozu
dolu a při probíhajícím povolovacím procesu rozšiřování těžby doposud dopustila.
Petice předně požaduje, aby byl případ prošetřen Petičním výborem Evropského parlamentu.
Jejím cílem je také zasadit kauzu do celoevropského kontextu a prezentovat ji veřejně tak, aby
svým významem přesahovala hranice jednotlivých členských států. Jedná se také o dobrý způsob
zahájení dialogu s evropskými institucemi, na které se pak v budoucnu budeme moct jednodušeji
obrátit, neboť už budou obeznámeny s kontextem celého případu. V neposlední řadě pak
podáním petice zvýšíme tlak na Polskou republiku, neboť její další konání bude podrobeno
celoevropskému dohledu a případ bude snadno komunikovatelný i zahraničním médiím.

Petici lze podepsat
i na webových
stránkách
www.stopturow.cz
Ilustrační foto: https://mapio.net/pic/p-120655219/
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Čest jejich památce. Věnujme,
prosím, všem tichou vzpomínku.

PŘÍVÍTÁNÍ
Jelikož 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:
Křížová Markéta, Baranová Vanesa,
Juhoš Karel a Čapková Ema.

Všem dětičkám
přejeme šťastné dětství a rodičům
úspěchy ve výchově.
23. prosince 2019
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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

Za obec i za obecní úřad
přejeme Vám všem…

23. prosince 2019

