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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

Kulturák je obce, A co bude dál???

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím prvního letošního čísla
našeho zpravodaje.
V úvodu svého sloupku se Vám všem
chci omluvit, že jste na něho museli
čekat tak dlouho. Velice mě překvapilo,
kolik z Vás se po Kurýrovi ptalo s tím,
zdali jsem Vám jej nezapomněl dát do
schránky. Váš zájem mě velice potěšil
a zároveň jsem si uvědomil, že je pro
Vás náš zpravodaj zdrojem důležitých
informací nejen ze života naší vesničky.
V poslední době se toho událo skutečně hodně a nevím kde začít, protože
těch témat je celá řada. Tak například,
vliv rozšíření polského dolu Turów
na zdroje pitné vody u nás. Tato
záležitost je po zpracování a prezentaci
studie možných dopadů již řešena na
úrovni Ministerstev životního prostředí
obou zemí a polská strana přislíbila svou
pomoc. Dalším tématem byly zářící
skleníky na pěstování rajčat, které občas
působily, jako ohnivá záře nad Bogatinou. I zde se již ledy pohnuly a společnost Citronex, která je vlastníkem
zařízení, přislíbila, že skleníky zastíní.
Nejsou to jen polská témata, která
ovlivňují zdejší život.
I my Češi si umíme udělat pakárnu.
Proto nemohu nezmínit agónii, v níž se
nachází Nemocnice Frýdlant, s.r.o.. Zde
se neustále hledá viník kdesi v minulosti, přičemž stačí zadat IČ 47311576
na www.justice.cz a zde se dozvíte vše
do několika sekund. Mě spíše mrzí,
jak klopotně se musí řešit následky,
za které nemohou ani současní představitelé samospráv, natož pak naši
občané, kteří jsou braní za rukojmí.
Myslím si, že už i těm nejfanatičtějším
optimistům musí být jasné, že zde nejde
o pacienta, ale o pořádný byznys.

Vážení spoluobčané, na přelomu loňského a letošního roku se nám podařilo
splnit úkol, který dominoval veřejné debatě "Na slovíčko, sousedé". Tím úkolem
bylo získání objektu Kulturního domu a jeho využití. Je pravda, že jsme si dali na
čas, ale povedlo se. Touto cestou chci poděkovat všem, jež se na splnění přání
spoluobčanů podíleli. Mohlo by se zdát, že převodem objektu je vše vyřešeno
a máme hotovo. Opak je však pravdou. Právě teď jsme teprve v polovině, neboť
úkolem nebylo pouze získání Kulturního domu, ale i jeho využití. Nyní začíná
to nejdůležitější, a sice plánování, jak tento společenský prostor nejprve stavebně
zachránit a potom jej upravit a přizpůsobit našim představám i potřebám.
Zdejší kulturák byl několikrát přestavován a hospoda byla postavena v akci "Z".
Z obecní kroniky, z dobových fotografií i ze stavebních deníků se
dozvídáme, co to stálo úsilí a kolik
bylo odpracováno hodin. Hospodu
si postavili místní občané. Byli to
naši dědové, strýcové a tátové.
Ó ano, byli to i mnozí z Vás, jež čtou
tyto řádky, a kteří jste věnovali svůj
volný čas rozkvětu své obce. I proto
věřím a doufám, že Vám všem není
osud kulturáku lhostejný.
V poslední době není dne, abychom nedumali nad tím, odkud vlastně začít.
Proto v současnosti probíhá stavební průzkum, který ukáže, v jaké kondici objekt
čp. 101 vůbec je. Po něm bude následovat projektová příprava, jež by už měla
zohledňovat i představy nás občanů, uživatelů i návštěvníků tohoto zařízení.
A věřte mi, že představy se liší. Inu sto lidí, sto chutí. V obci nás je poměrně dost
a každý je tak potencionální uživatel kulturního domu. Někdo jako pravidelný host,
jiný jako příležitostný návštěvník. Kupříkladu děti, coby účinkující na vánočních
besídkách a rodičové jako jejich publikum. Žáci při hodinách tělocviku a dospělí na
tancovačkách. Starší ročníky na besedách a omladina na diskotékách. Všichni mají
možnost, vyjádřit se k podobě a funkci společenského prostoru, kterým kulturní
dům beze sporu je. Na začátku si však musíme ujasnit, jak si jeho fungování vůbec
představujeme. Například provoz hospody, chceme jej celoroční nebo sezónní?
Přejeme si, aby se v hospodě vařilo? Zásadní otázkou je rovněž, zdali bude
hospoda kuřácká či nekuřácká. Co sál? Vytvoříme samostatný prostor nezávislý na
hospodě? Má mít vlastní výčep a sociálky? Co jeviště? Můžeme jej zmenšit nebo je
naopak potřeba jej zachovat a případně vylepšit? Co s prostory nad lokálem? Má
zde vzniknout byt pro hospodského nebo ubytovací prostory pro návštěvníky
obce. Jak má vypadat okolí objektu? Co terasa, má se rozšířit? A tak dále…
Jak vidíte, resp. čtete, otázek je více než dost. S prosbou o odpovědi se proto
obracím na Vás všechny, kterým na kulturáku záleží. V souvislosti s projektovou
přípravou sestavujeme pracovní skupinu, která se poprvé sejde v pátek 11. března
od 19:00 hodin na OÚ. Srdečně tedy zvu na první setkání všechny, kteří se chtějí
zapojit do diskuse o budoucnosti našeho kulturního domu.
MiG

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD
Platby za komunální odpad
placeno
ročně
1.320,-

placeno
čtvrtletně
330,-

týdenní (52x)

2.216,-

554,-

kombinovaný (38x)

1.804,-

451,-

Frekvence svozu
čtrnáctidenní (26x)

MÍSTNÍ POPLATEK
ZA PSA je splatný
do 31. března 2016

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
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.

referent/ka OÚ
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Místo výkonu práce:
- Obecní úřad Kunratice, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant
- Pracovní poměr na dobu určitou (2 roky)
- Pracovní úvazek 20 hodin – tj. 0,50
Základní předpoklady:
- fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
- způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost
- státní občanství ČR
- vzdělání minimálně středoškolské s maturitou
Doklady k přihlášce:
- strukturovaný životopis (popis dosavadní praxe, přehled
o předchozích zaměstnáních)
- originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- ostatní doklady o dalším odborném vzdělání
Podání přihlášky k výběrovému řízení:
Písemnou přihlášku k výběrovému řízení včetně požadovaných dokladů lze poslat poštou nebo podat v zalepené
obálce osobně na adresu:
Obecní úřad Kunratice, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant
nejpozději do 24. 03. 2016 do 12:00 hodin. Na přihlášky
podané po tomto datu nebude brán zřetel. Obálku
označte nápisem „REFERENT“
Kontaktní osoba:
Milan Götz, starosta, tel: +420482312156 / 607223258
Podrobné informace naleznete v oznámení na úřední desce
nebo na webu obce www.obeckunratice.cz . Přihlášku zasílejte
se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není
Vaše přihláška úplná. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

PŘIHLÁŠKU LZE STÁHNOUT NA WEBU OBCE,
NEBO VYZVEDNOUT NA OÚ.
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Informace ke druhému turnaji šachového setkání
Termín: sobota 12. března 2016
Místo: Kunratice, jídelna ZŠ a MŠ
Prezentace: od 8:30 do 9:15 hodin
Zahájení: 9:30 hodin
Zakončení: do 13:00 hodin
Systém: 7 partií na 30 minut
Kategorie: U-8, U-10, U-12, U-14, U14+
Přihlášky, informace:
do čtvrtka 10. března na e-mail: burita@centrum.cz
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, škola,
příp. zájem o dopravu minibusem z Frýdlantu do Kunratic v 8,30
z parkoviště u Lidlu i zpět po turnaji do Frýdlantu
Turnaje se mohou zúčastnit i začátečníci.
Pro zájemce uspořádáme OPEN soutěž v dámě!

HODINA ZEMĚ
19. března se naše obec opět zapojí do celosvětové akce
„HODINA ZEMĚ“, během níž od 20:30 do 21:30 hodin zhasne
veřejné osvětlení v obci. Žádáme spoluobčany, aby se k nám
připojili obdobným způsobem (vypnutí světel, televizorů, atd.).
7. března 2016
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varování policie čr

JUBILEA

Pozor na tmavě modré vozidlo zn. Škoda Felicia combi s českou reg. značkou
AKE 22-61. Uvidíte-li jej, volejte linku 158. Posádka si může vytipovávat
průchodnost státní hranice v souvislosti s pašováním léků nebo drog.

Svá životní jubilea letos oslavili
nebo oslaví spoluobčané:

MAŠKARNÍ PRO DOSPĚLÉ
Milí přátelé bujarého veselí, při přípravě letošní kulturní sezony jsme se
rozhodli pokusit se o vzkříšení letité tradice maškarního karnevalu pro dospělé,
která zde byla naposledy na počátku 90-tých let.
Zahoďme ostych a pojďme se
společně vrátit do dětských let,
kdy jsme si ještě uměli hrát
na indiány, piráty, princezny,
rytíře, loupežníky, čarodějnice
a jiné postavy z říše pohádek.
Fantazii se meze nekladou.
Místem konání maškarního reje
bude sál kulturáku, a to v sobotu
12. března 2016 od 20:00 hodin.

ROZPOČET OBCE

HOSPODAŘENÍ OBCE

V letošním roce bude naše obec
hospodařit se schodkovým rozpočtem,
který počítá s příjmy ve výši
5.426.000,- Kč a výdaji ve výši
8.426.000,- Kč.
Schodek
rozpočtu
pokryjeme
zapojením peněz ušetřených v minulých letech, které budou využity na
připravované akce, např. výstavba
víceúčelového hřiště, oprava místních
komunikací, oprava Kulturního domu a
fotbalových kabin.
Vzhledem k aktuálnímu zůstatku na
účtu Fondu rozvoje bydlení můžeme
opět na půjčky obyvatelům uvolnit
250.000,- Kč jako v roce 2015.

Celkové příjmy rozpočtu obce dosáhly
k 31. 12. 2015 výše 6.365.546,30 Kč, což je
plnění rozpočtu na 126,28%.
Běžné výdaje činily 5.644.294,21 Kč, což
představuje plnění rozpočtu na 69,58 %
upraveného rozpočtu.
Rozdíl příjmů a výdajů po konsolidaci je
721.252,09 Kč.
Stav na účtech k 31. 12. 2015:
Základní běžný účet
Běžný účet peněžních fondů
Běžné účty celkem

6.293.887,24 Kč
244.981,02 Kč
6.538.868,26 Kč

Výrok auditorky KÚLK: Při přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015 podle § 2
a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Leden
pan Štrosner Jaroslav
pan Tamáš Kolomaz

Únor
pan Pfohl Josef
paní Drápalíková Květuše

Brezen
pan Koutný Josef
paní Marešová Dáša
paní Vychterová Martina
pan Špína Miloslav
pan Franc Václav
paní Götzová Miloslava

Duben
pan Skalický Vladimír
pan Pospíchal Bohumil
paní Švarcová 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.

PŘEHLED ROZPOČTŮ OBCE 2000 - 2015
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ZLATÝ ERB – SOUTĚŽ WEBOVÝCH STRÁNEK

Z M ĚN A N ÁZ VU

Vážení čtenáři, prosíme Vás
o podporu našich webových stránek
v soutěži ZLATÝ ERB, v níž se soutěží
o nejlepší webové stránky a
elektronické služby měst a obcí.
Navštívíte-li webovky naší obce
www.obeckunratice.cz a kliknete-li
na obrázek na hlavní stránce, otevře
se Vám hlasovací formulář, po jehož
vyplnění a odeslání Vám přijde
ověřovací email s odkazem pro
potvrzení hlasování.
Přestože zaslání hlasu zabere
trošku Vašeho času, budeme velice
rádi, když jej pro nás obětujete.
Hlasovací formulář naleznete i přímo na níže uvedeném odkazu:
http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-7741.htm
MiG

S platností od 1. února 2016 došlo
u 14 společností .A.S.A. v ČR ke změně jejich
obchodních názvů.
Všechny tyto společnosti
se prezentují také novým
logem FCC Environment.
Ostatní údaje společností
(sídla, IČ, DIČ, bankovní
spojení) zůstávají beze
změny…
V současnosti
dochází k výměně nálepek
na nádobách.

inspirace NA MASKY pro dospěláky…
V příštím čísle zde bude fotografie z maškarního karnevalu pro dospělé.

SV OZ P OPEL N I C
Svoz popelnic se čtrnáctidenním výsypem
probíhá vždy v sudý týden ve čtvrtek.

TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍ RKA
Liberecká pobočka Charity poslala
poděkování za uskutečnění Tříkrálové sbírky
v naší obci, jež proběhla 6. ledna 2016. Našim
koledníkům, resp. kolednicím, žákyním naší
školy, jmenovitě Vendulce Křížové, Lidušce
Rázkové a Verče Horčičkové se za doprovodu
Jany Francové podařilo vybrat 6.945,- Kč.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli
na dobrou věc.

Obecní trička
Objednaná trička jsou k vyzvednutí na OÚ.

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2016
Leden

Únor

Březen

Duben

AKCE

MĚSÍC
Červenec

--Hasič radí, aneb „Co shoří, to neshnije“ (12.)
Hasičský ples (20.)
Lékař radí - Alzheimer (26.)
Maškarní karneval pro děti (5.)
Šachový turnaj (12.)
Maškarní karneval pro dospělé (12.)
Hodina Země (19.)
Den Země (16.)
Lampionový průvod a pálení vatry (30.)

Srpen

Kinematograf Pavla Čadíka (???)
Letní hasičská tancovačka (20.)

Září

Kunratická stopa (3.)
Zájezd na Zahradu Čech (10.)
Václavská zábava (24.)

Říjen

Květen

Malování na chodník (7.)
Vítání občánků (14.)
Zábava pro dříve narozené (27.)

Listopad

Červen

Dětský den (4.)
Myslivecké hody (11.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (25.)

Prosinec

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

AKCE
Merlin nohejbal (2.)
Oslava 140. výročí založení hasičů (16.)
Tongrundská šarvátka 1813 - 2016 (30.)

Kunratické Drakování (???)
Oslava dne vzniku Československa (28.)
Kunratická Jamparáda (5.)
Myslivecký bál (12.)
Rozsvícení Vánočního stromu (27.)
Zájezd do divadla (???)
Mikulášská besídka (3.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi (???)
Procházka do Heřmanic (???)
Vánoční besídka s jarmarkem (???)

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

MĚSÍC
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