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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
Vánoce jsou téměř za dveřmi a většina
z nás se pomalu připravuje na nejkrásnější
svátky v roce. Před vámi leží poslední
letošní vydání Kunratického zpravodaje
a já si dovolím krátké ohlédnutí
za uplynulým rokem 2019.
Na úvod několik věcí, které se povedlo
v letošním roce zrealizovat a také na ně
získat finanční podporu ve formě dotací.
Mezi největší a nejnákladnější patří oprava
střechy Základní a Mateřské školy, nové
veřejné osvětlení komunikace od hřiště ke
křižovatce na Lindavu a také výměna
topení v restauraci, do které se nám téměř
po roce, kdy byla zavřená, podařilo sehnat
nájemce. Za úspěch též považuji pořádání
celé řady kulturních, společenských, ale
i sportovních akcí, které sama obec
zorganizovala, nebo se na organizaci
těchto akcí různými způsoby podílela.
(Dále se nám podařilo realizovat osvětlení
sportoviště za OÚ, které s radostí
využijeme
při
dobrých
klimatických
podmínkách a následném zaledování
plochy. Pozn. J. Č.)
Bohužel ne všechny plány dopadly podle
našich představ. Jednalo se především
o získání dotací na připravené projekty.
Neúspěšní jsme byli v žádosti o dotaci
na rekonstrukci a rozšíření požární
zbrojnice. V celkovém pořadí jsme skončili
na sedmém místě, na které již bohužel
alokované finanční prostředky nevystačily.

Dotaci se nepodařilo získat ani na opravu
budovy
obecního
úřadu,
místních
komunikací, ani na dostavbu hřiště
za prodejnou. V letošním roce budeme
opět podávat žádost o dotaci na hasičskou
zbrojnici, stejně jako na dostavbu hřiště
za prodejnou.
Příští rok nás čeká veliká stavební akce,
kterou
bude
cyklostezka
z Kunratic
u Cvikova do Drnovce. V současné době
připravujeme
výběrové
řízení
na dodavatele stavby. V přípravě je též
projektová dokumentace rekonstrukce
chodníků
a
autobusových
zastávek
v centru obce, inženýrských sítí v lokalitě
výstavby rodinných domů, nebo projekt
revitalizace veřejného osvětlení v několika
částech obce. Z připravovaných záměrů to
není zdaleka vše. O jednotlivých věcech
vás budu informovat v průběhu roku.
Rozpočet na rok 2020 připravujeme jako
vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši
bezmála 13 miliónů korun. Návrh rozpočtu
s komentářem naleznete na internetových
stránkách obce. Schvalovat ho bude
zastupitelstvo na prosincovém zasedání.
Ještě zmíním povinnost chovatelů
oznámit obecnímu úřadu identifikační
údaje chovaných psů do konce ledna
2020. Tato povinnost vyplývá z obecně
závazné vyhlášky č. 2/2019 a tuto
vyhlášku, stejně jako formulář pro hlášení
údajů
naleznete
na
internetových
stránkách obce, nebo je k dispozici
v kanceláři obecního úřadu.

Na závěr mi dovolte poděkování všem,
kteří se podílejí na přípravě a organizování
společenských akcí, za jejich čas,
obětavost a energii, se kterou pro naše
obyvatele
tyto
akce
připravují,
zaměstnancům obce za pracovní nasazení,
dobrovolným hasičům za jejich celoroční
práci a v neposlední řadě také všem
zastupitelům, kteří se v uplynulém roce
podíleli na vedení obce a brali nelehký úkol
samosprávy vážně a zodpovědně.
Dobře fungující obec není a nemůže být
zásluhou jednotlivce, ale obětavých
a pracovitých lidí, kteří se na tom podílejí.
Bez vás by to zkrátka nešlo. Ještě jednou
díky vám všem.

byl jiný, originální. Práce se zdařila.
Po této činnosti se tancovalo a dovádělo.

Večerní zábava utekla jako voda. Byl
nejvyšší čas na večerní hygienu, pohádku
na dobrou noc a klidný spánek. No, klidný

Přeji všem pohodové a radostné prožití
Vánočních svátků a v roce 2020 pevné
zdraví a mnoho sil.
Váš starosta.

Spaní ve škole
A je to tady! 26. září! 18. hodina odbila
a my jsme se opět sešli ve škole. Na tento
večer jsme se moc těšili.
spánek se dostavil až kolem půlnoci. A tak
není divu, že se některým ráno nechtělo
vůbec vstávat.

Spát ve škole je totiž prima. Nejprve
jsme si v každé třídě připravili spaní,
potom jsme se rozdělili do tří skupin
a vyrazili na večerní procházku do lesa.
Každá skupina měla za úkol po cestě
nasbírat různé přírodniny.
Po večeři děti z přírodnin vyráběly
„SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA“. Každý skřítek

Nicméně lákavá snídaně nás postavila
všechny na nohy. Měli jsme bufet, a tak
každý jedl, na co měl zrovna chuť.
Na výběr bylo sladké pečivo, slané pečivo,
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prostě dobroty, které nám opět připravily
maminky, babičky… Mnohokrát děkujeme.
Po vydatné snídani jsme vyrazili
na exkurzi do místní sklárny.
Mgr. Markéta Klimšová

Exkurze do sklárny – velký
zážitek a poučení

procesu
vzniku
skleněného
útvaru
určeného pro firmu vyrábějící lustry. Viděli
jsme vysoce profesionální pracovní úkony.
Foukání skla do dřevěné formy, obohacení
základního tvaru odstřihávanými nálepy
a
nutné
několikanásobné
nahřívání
plynovým hořákem. Dokonalá týmová
spolupráce.

Je dobré, když škola dává mladé
generaci vědomosti dané nejen osnovami,
ale rozšiřuje výuku o poznatky širšího
rozhledu. Navíc, pokud jsou zajímavá
témata doslova „po ruce“. Proto byla
exkurze do sklárny a studia Pačinek Glass,
které se nachází v těsné blízkosti naší
školy v Kunraticích, vítaným počinem.

Majitel
firmy
pan
Pačinek
je
renomovanou, světoznámou osobností.
O jeho práci projevila zájem i královská
rodina státu Bhútán, ležícího až daleko
a vysoko v Himaláji.

Naše návštěva proběhla 27. září 2019.
Žáci i pedagogický doprovod byli svědky

Bylo potěšující, jaký zájem a zvídavost
svými dotazy žáci projevili. Skleněný
objekt, jehož vznik jsme viděli, je součástí
série. Ve studiu Pačinek vznikají také zcela
výjimečné a ojedinělé plastiky. Jsou to
kreace
vysloveně
individuálního
charakteru. Tvary ryb, ptáků, zvířat, váz
a dalších motivů, jsou ukázkou výtvorů
mimořádného řemeslného umu a výtvarné
nápaditosti. Paní vedoucí galerie podala
dětem přitažlivý výklad o vystavených
objektech a o práci firmy obecně.

Mistrovství mistra Pačinka a jeho
spolupracovníků bylo již dříve možno
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obdivovat na mezinárodních sympoziích
IGS v Novém Boru.
Návštěva byla opravdu velkým zážitkem,
a škola za možnost tohoto poznání děkuje,
O to více, že na závěr byla dětem
věnována skleněně firemní medaile.
Mgr. Miloslava Rozsypalová

Tradiční ekohrátky

a občerstvili v místní pekárně u teplého
čaje a koblížku, takže líbilo.
Mgr. Markéta Klimšová

Zážitky z Prahy
Úterý 5. listopadu jsme si opravdu
všichni užili! Jeli jsme do Prahy. Brzy ráno
odjela první skupina (starší žáci), ti měli
jiný náročnější program. My (mladší žáci)

Ve středu 2. 10. proběhly tradiční
ekohrátky
malotřídních
škol.
Akci
uspořádala ZŠ Prácheň v areálu DDM

Smetanka v Novém Boru a přilehlém
parku. Za velmi nepříznivého počasí, ale
rekordního zájmu škol a dětí (12 škol - 165
dětí) se děti zapojily do poznávání
podzimní přírody i do sportování. To opět
proběhlo formou orientačního běhu.

V něm jsme sice neměli takové úspěchy
jako loni, ale i tak jsme obsazovali pěkná,
převážně 5. až 8. místa. Což zas tak
špatné není, když v každé kategorii bylo
15 - 20 dětí. Na závěr jsme se ohřáli

jsme vyrazili v 8 hodin. Cesta byla dlouhá,
ale pohodová. Konečně jsme dorazili
na Výstaviště. Tam jsme navštívili Mořský
svět. U obřího akvária čekal průvodce,

který nás provedl touto říší. Viděli jsme
žraloky, murény, hvězdice, barakudy
a další mořské, ale i sladkovodní ryby. Bylo
to velmi poučné, zajímavé a zábavné. Po
prohlídce jsme si nakoupili nějaké
suvenýry.
A protože jsme měli před další exkurzí
čas a bylo příjemné počasí, šli jsme si
pohrát na dětské hřiště. Po této zábavě
jsme navštívili Planetárium. Měli jsme
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možnost ve velkém promítacím
zhlédnout pohádku Lucie a tajemství

sále

s Prahou rozloučit. Cesta domů uběhla
rychle, většina dětí ji prospala.
Za MŠ a 1.-2. třídu Mgr. Markéta Klimšová

Když jsou Vánoce…
to je jedna z vánočních písní, která zazněla
v sobotu 30. listopadu v místním kostele.

padajících hvězd. Ovšem nejprve nás
musela paní moderátorka seznámit
s některými pojmy a ukázat nám je
na obloze. Děti se dozvěděly, jak vypadá
Děti z naší školy měly připravené
vánoční vystoupení. Nejprve ti nejmladší
zarecitovali básničky a zazpívali dvě

naše planeta Země, jaké je to na Měsíci,
co jsou hvězdy nebo polární záře. Celý
program byl krásný. Byl to opravdu
zážitek.
koledy. Potom zazněly vánoční písně
v podání našeho pěveckého sboru. Mezi

A protože se blížila 15. hodina a děti už
byly unavené, museli jsme se všichni
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nimi také Ježíšku můj, tj. dětská modlitba
plná přání, tak snad se nějaké to přáníčko
splní. Samozřejmě nechyběly klasické
koledy jako je Purpura nebo Štědrý večer
nastal. Na závěr vystoupili všichni žáci
a společně zazpívali Rolničky či Pásli ovce
Valaši.

Věřím, že jsme potěšili, zahřáli u srdce
a naladili všechny přítomné na ten správný
vánoční čas.

Na sobotu 30. listopadu jsme tedy
naplánovali, tak jako se to děje v okolních
městech a vesnicích, slavnostní rozsvícení
vánočního stromu před obecním úřadem.

Tomu předcházel od 15 hodin před
restaurací vánoční minijarmark, který, tak
jako loni, uspořádaly paní Janoušková a
její sousedka paní Bělohlávková. S tímto
nápadem přišly sami a výrobky, které
vlastnoručně vyrobily vyzařovaly nápad,

Všem přejeme krásné Vánoce a šťastný
nový rok.
Za MŠ a ZŠ Mgr. Markéta Klimšová

Zahájení Adventu,
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
před
obecním
úřadem
spojený
s mikulášskou nadílkou a vystoupením
našich žáků ZŠ a MŠ v kostele Povýšení sv.
Kříže se stalo pravidelnou společenskou
událostí nejen občanů Kunratic u Cvikova.

Takže hezky popořadě… Letos první
Adventní neděle vyšla na 1. prosince.

krásu a úžasnou vánoční atmosféru. Nejen
adventní věnce, svíčky a další drobnosti
spojené s vánoci, ale připravené ňamky
a punč nenechaly jednoho v klidu. To vše
bylo k dispozici za symbolické ceny.
Výtěžek z prodeje činil 6240 Kč, více jak
jednou tolik než minulý rok, a byl věnován
místní základní a mateřské škole k rukám
pana ředitele Mgr. Zdenka Dvořáka.
S radostí tlumočím velké poděkování od
pana ředitele a celého pedagogického
sboru.
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Jsem velmi rád, že jsou mezi námi
občané, kteří přišli s tak skvělým
nápadem, věnovali mnoho hodin práce
a úsilí k vytvoření tak krásných věcí

a kulinářských dobrot. A celé to
mnohahodinové úsilí korunovali darováním
získaných finančních prostředků našim

nejmenším do místní školy a školky. Za mě
a nejen za mě, velké poděkování za
skvělou spolupráci a šlechetný počin.

v kostele Povýšení svatého Kříže. Vánoční
atmosféra sálala na všechny strany.
Chyběl už jen ten kouzelný bílý sníh.

Po 17 hodině jsme za podpory starosty
obce Michala Iwanejka a pana faráře
Rudolfy Repky slavnostně rozsvítili vánoční

strom. Všichni se mohli občerstvit ve
stánku SDH Kunratice, kde mohli ochutnat
nejen pověstný svařák, ale i klobásky

Od 16 hodin následovalo nádherné
vánoční vystoupení našich nejmenších za
vydatné podpory pedagogického sboru
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z polní kuchyně a mnoho dalších dobrůtek,
pro děti samozřejmě zdarma. Než jsme
přivítali čerty Mikuláše a anděla, tak si
naše ratolesti mohly zasoutěžit o mnoho
cen za podpory paní Martiny Černé a
výborného speakra Vlastíka Janouška. Bylo
krásné sledovat, jak se děti předhánějí,
kdo bude soutěžit a vyhraje cenu.

pedagogickému sboru včetně našich dětí,
dobrovolníkům za charitativní jarmark,
který udělal radost hlavně našim
nejmenším, skvělému moderátorovi

Za bouřlivého rachotu petard přišlo
několik čertů, Mikuláš a anděl, kteří dětem
rozdali připravené balíčky.

Vlastíkovi a organizátorce celé akce
zastupitelce paní Martině Černé. Dobrá
práce!
J. Č.

Vánoční dílničky
jsou nedílnou součástí zahájení Adventu
u nás v Kunraticích. Že tomu tak je, je
dílem paní Růžičkové, paní Mlázovské
a jejich týmu.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se
na průběhu sobotního odpoledne podíleli
na přípravě programu a zázemí k zahájení
Adventu. Jmenovitě SDH Kunratice,
zaměstnancům OÚ, zastupitelům, celému

V sobotu 7. 12. od 15 hodin na sále KD
opět tvořily nejen děti, ale i rodiče, kteří se
vůbec nenechali zahanbit.
Atmosféra byla skvělá, výzdoba úžasná
a možností co, kde, jak tvořit bylo
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nespočet. Díky celému týmu, který byl
vždy hbitě nápomocen ukázat, přidržet
a podpořit, jak co udělat.

přestože si zde každý může dle své
fantazie vytvořit co chce a odnést
bezplatně domů! Toliko k vysvětlení
a velké poděkování pořadatelkám! Dobrá
práce!
J. Č.

Osvětlení sportoviště za OÚ
je hotové. Chci poděkovat zastupitelům, že
na zasedání č. 13 dne 7. 11. schválili
montáž
osvětlení
hrací
plochy
multifunkčního sportoviště, jehož cena
byla kolem 85 000 Kč.
Ten, kdo přišel rozhodně nelitoval a užil
si to jako já.
Díky
zastupitelům,
že
schválili
prostředky na konání této akce. Proč se o
tom zmiňuji? Protože jsem zaznamenal

Pokud tedy bude počasí příznivé,
budeme moci s pomocí SDH plochu
zaledovat a využít tohoto komfortu. Pevně
doufám, že se nám to aspoň jednou
povede.
J. Č.
velmi pozitivní reakce na proběhlou akci
s údivem, že za to nic nevybíráme,

Před 210 lety skonal
legendární raubíř Jan
Karásek, lužický Robin Hood
Pražskej Honza, Arciraubíř nebo Kapitán
zlodějů. To byly přezdívky Jana Nepomuka
Karáska, který je u nás téměř neznámý,
zatímco jen pár kilometrů za hranicí,
v Saské Lužici, naopak uctívaný. Jako ten,
který „bohatým bral a chudým dával“.
Právě na pomezí Lužice a Čech Karásek
koncem 18. století působil.
Život Jana Nepomuka Karáska (1764–
1809) je celkem zmapován, avšak
loupežnická činnost je spíš otázkou
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pověstí. Venkovské obyvatelstvo si do nich
zřejmě promítlo touhu po sociální
spravedlnosti a z mladého lupiče udělalo
málem Robina Hooda.

vybraně oblékal (oblíbil si hlavně oblek
myslivce) a navenek působil jako
spořádaný a slušný občan, byl chycen
1. září 1800 v Oberleutensdorfu.

Jan Nepomuk Karásek na dobové kresbě
v poutech. Pražskej Honza, Arciraubíř nebo
Kapitán zlodějů. Jan Nepomuk Karásek...
Ale zkusme to od začátku. Karáskův otec
byl truhlářem v Praze na Smíchově a on
sám se vedle truhlářství vyučil ještě
řezničině.

Část lupu ve chvatu vytrousili a dragouni
měli snadnou stopu. Byť si s bandou
přepadení statku jistého Glatheho velmi
solidně naplánovali, probudil se sluha a
obyvatele zburcoval. Karásek s ostatními
už stihli sebrat velké množství tolarů, které
zabalili do prostěradel a odnášeli. Část
lupu ale ve chvatu vytrousili na cestu a
dragouni přivolaní z Heinewalde měli
snadnou stopu.
Karásek byl pak tvrdě vyslýchán
v Oberleutensdorfu a zatčen byl i jeho
tchán, který měl být překupníkem
nakradeného zboží.

Prý poté, co byl omylem chycen na
tovaryšském
vandru
jako
dezertér
a zařazen do rakouské armády, uprchl
z Čech a usadil se v Sasku, konkrétně
v městečku Leutersdorf kousek od
Rumburka.
Tehdy ještě žil poctivě a živil se jako
truhlář. V září 1795 se oženil, ovšem tady
se prameny různí, jeden uvádí, že si vzal
dceru soudního tajemníka, další, že šlo
o dceru hostinského. Žena se každopádně
jmenovala
Magdalena
a
společně
vychovávali dceru Veroniku.
To už se ale Karásek přidal k
loupežnické bandě jistého Palmeho a po
jeho smrti v roce 1797 ji převzal jako
räuberhauptmann – kapitán raubířů neboli
lupičů. Karásek zavázal svou bandu, že
nebudou loupit v Leutersdorfu. A pak
začalo řádění. Těžko říci, co je pravdy na
tom, že Karásek zavázal svou bandu, že
nebudou loupit v Leutersdorfu, ale banda
po pár měsících ovládla obchodní
i pašerácké cesty na nejasné hranici Čech
s Lužicí. Loupili v Seifhennersdorfu,
Neugersdorfu, Ebersbachu, ale i ve
Varnsdorfu, Šluknově nebo Dolním Podluží.
Banda odvažovala i do vzdálenějšího
Frýdlantu či Sebnitz. Terčem prý byli
hlavně obchodníci s přízí a plátnem,
mlynáři a směnárníci, tedy bohatší lidé.
Karásek, který se podle dokladů o životě
shromážděných při pozdějším vyšetřování

Ovšem už noc po prvním výslechu se
lupiči, kterému tehdy bylo 36 let, s pomocí
ženy Magdaleny málem podařilo utéci. Byl
ale chycen a přemístěn do budyšínského
vězení. Občas jej pak vystavovali
na pranýřích ve městech, kde loupil.
Gang za tři a půl roku spáchal 24
loupeží. „Případ se táhl přes tři roky
a šetření ukázalo, že gang za tři a půl roku
spáchal 24 loupeží v saských a českých
městech,“ vypočítával ve své publikaci
„Lidové příběhy o Karáskovi a dalších
loupežnících“
hornolužický
básník
a povídkář Oskar Schwär (1890 –1968).
Smíchovský rodák a několik jeho věrných
dostali trest smrti, ovšem kurfiřt Friedrich
August III. Karáskovi lámání v kole
přeměnil na doživotní žalář. Ovšem
vzhledem k tomu, že se Karásek pokoušel
stále z vězení utíkat, skončil nakonec
v drážďanské šatlavě přikován železnou
tyčí k pryčně. V září 1809 tu skonal. U nás
Jan Nepomuk Karásek není příliš známý,
jinak je to v Sasku. V Seifhennersdorfu je
Muzeum Karásek, v Neusalza-Sprembergu
je Karáskův divadelní soubor, v saském
krasu
najdeme
Karáskovu
jeskyni
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a v Lužici hned několik Karáskových cest
a ulic.
T. M.

Přílohy LK lze stáhnout zde:
https://www.dropbox.com/s/oo0ts69netx6tko/
KRAJ1911_tisk_191014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tqyallj86khzqzy/K
RAJ1912_tisk_191114.pdf?dl=0

Anděl Strážný, z. ú.
Tísňová
péče
pomáhá
řešit
komplikované životní situace v klientově
přirozeném prostředí doma i venku.

Naší klientce Božence je 91 let a je
vdova. Špatně chodí, a proto se pohybuje
už jen v přízemí svého domu. Anděl
Strážný jí poskytováním tísňové péče
zajištuje pocit bezpečí a možnost
jednoduchým zmáčknutím SOS tlačítka
přivolání pomoci v případě potřeby. Každý
den jí navštěvuje paní, která jí dělá
společnost, aby se necítila sama. Boženka
má dva syny, kteří se o maminku vzorně
starají. Denně si volají, každý víkend ji
navštěvují, nakoupí jí a donesou jídlo.
Dělají jí radost také dvě vnučky 😊
Boženka často a ráda vzpomíná na mládí
a cestování, kdy pobývala s manželem
v Německu a také v USA. Někdy si trochu
stýská, že by se chtěla projít po městě, ale
nemůže, protože nohy už jí neslouží, ale
nikdy si nestěžuje, že je sama a velice
ráda jí. Je obdivuhodné, jaký má krásný a
hluboký vztah se svými syny. Určitě

bychom si všichni přáli, aby se jednou
naše děti takto postaraly o nás. Paní
Boženka je mezi našimi andělkami operátorkami velmi oblíbená, mnohdy je
dokáže rozveselit a dodat jim energii do
další práce 😊
Ne všechny příběhy našich klientů jsou
ale veselé...
Paní Evě je 73 let a bydlí ve staré,
neudržované
roubence
v malé
obci
u České Lípy. Žije sama ve velmi
nevyhovujících podmínkách, v jejím domě
není vybudováno sociální zázemí - nemá
koupelnu ani pračku, má pouze suchý
záchod na zahradě. Paní Eva by ráda dům
prodala a žila jiným, důstojnějším životem,
ale nemá nikoho, kdo by jí s prodejem
nemovitosti pomohl. Jediným příbuzným,
který jí pomáhá je její synovec, který ale
pracuje na směny, má dvě děti, z toho
jedno postižené. O obě láskyplně pečuje
spolu se svou ženou. Tetě pomáhá
s placením složenek, občasně ji odveze
k lékaři, ale nezvládá tetě pravidelně
nakupovat. Paní Evě vozí nákupy společně
s objednanými obědy hodní sousedé. Eva
velmi špatně slyší, chodí o holích
a nedokáže vyjít ani kopec od svého domu
na silnici. Pohybuje se pouze na své
zahrádce u domu, kde jí dělají společnost
a radost její kočky. Anděl Strážný paní Evě
připomíná pravidelně 3x denně léky a
kontroluje její zdravotní stav.
Oznamujeme občanům, že ve dnech
od 23. prosince 2019
do 1. ledna 2020 bude
OÚ v Kunraticích
u Cvikova uzavřen.
Poplatky v hotovosti
na pokladně OÚ na rok
2020 se budou
z důvodu roční
uzávěrky vybírat
od 3. února 2020.
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Srdečně děkuji za celoroční spolupráci v rámci kulturních a společenských akcí a za krásné střípky z činností školy celému
pedagogickému sboru ZŠ a MŠ v čele s panem ředitelem Mgr. Zdenkem Dvořákem.
Všem přeji klidné a pohodové vánoční svátky. Ing. Josef Černý

Tisková zpráva - Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

Pomoc máte vždy na dosah. Tak po ní sáhněte.
A stáhněte!
Prvním stupněm pomoci je rada, tu nyní sociální rezort Libereckého kraje nabízí prostřednictvím svého
elektronického Katalogu sociálních služeb včetně nové mobilní aplikace. Sociální resort od prosince
2019 spouští zcela nový webový portál, který chce nabídnout k využití co nejširší veřejnosti. Spuštění
elektronického katalogu bude provázet kampaň „Pomoc máte vždy na dosah. Tak po ní

sáhněte“. S touto kampaní se budou lidé setkávat v městské hromadné dopravě ve vybraných městech
i na sociálních sítích po celý prosinec 2019.
Svět není růžový. Každého z nás dříve či později zasáhne nějaká komplikovaná událost, například
prudce se zhoršující nesoběstačnost stárnoucích rodičů nebo trvalé zdravotní postižení někoho z rodiny.
V takovou chvíli bývá dobrá rada, kam se obrátit s prosbou o pomoc, nad zlato. Pomáhat orientovat se
v nabídce sociálních služeb umožní lidem, kteří se ocitnou ve složité situaci, Katalog sociálních služeb.
„Pro toho, kdo dosud žádnou sociální službu nepotřeboval, by právě náš katalog a mobilní aplikace
měly představovat první pomoc. První nasměrování do služby, která je dané osobě nejblíže. Třeba
v situaci, kdy se rodina již nemůže sama postarat o svého seniora či zdravotně postiženého, anebo při
ztrátě bydlení, v případech domácího násilí, hrozící exekuce, při hledání půjčovny kompenzačních
pomůcek a podobně. Katalog je navržen tak, aby hledajícího dokázal co nejjednodušeji nasměrovat na
vhodnou pomoc a co nejblíže k jeho bydlišti,“ vysvětlil Pavel Svoboda, náměstek hejtmana Libereckého
kraje pro sociální oblast.
Katalog sociálních služeb ve své webové podobě nabízí vyhledávání podle toho, co daná osoba
potřebuje řešit nebo v jaké životní situaci se daný člověk nachází. Může si vybrat, zda chce sociální
službu využívat doma nebo za službou dojíždět, nebo zda potřebuje vyhledat službu pobytovou, např.
domov pro seniory. Mobilní verze by měla sloužit i odborné veřejnosti, zejména sociálním pracovníkům
při kontaktu s klienty v terénu a sociálním pracovníkům na obcích v rámci poradenství. Mobilní aplikace
je dostupná pro mobilní telefony využívající android (Google Play) i telefony s platformou pro iPhone
(Apple Store). Webová platforma dostupná na www.socialnisluzbylk.cz.
„Startující kampaň bude cílit na všechny věkové skupiny - mladé, střední i starší generaci. Důležité je,
aby se o Katalogu vědělo a mobilní aplikace přešla do povědomí. Informační letáky budou vylepeny
v MHD v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Turnově. V blízkém čase je chceme dostat

Tisková zpráva - Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje
i například do ordinací praktických lékařů, do čekáren nemocnic a knihoven. Zkrátka všude tam, kde
budeme moci oslovit co nejvíc obyvatel našeho kraje,“ nastínil Pavel Svoboda další plány.
Katalog vznikl v rámci projektu Libereckého kraje - „Podpora procesů střednědobého plánování,
síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ a byl z něj financován. Celý projekt vyšel
na zhruba 9 milionů korun, a většina z něj byla hrazena Evropským sociálním fondem, Operačním
programem Zaměstnanost. Liberecký kraj měl spoluúčast 5 procent z celé částky, na projekt přispěl i
stát. Náklady pro samotnou mobilní aplikaci se pohybují kolem 400 tisíc korun.
„Katalog s mobilní aplikací jsou takovou třešničkou na dortu, která tento projekt uzavírá. Cílem celého
projektu byla podpora kraje pří řízení Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje a obsahoval
mnohem více aktivit, zaměřených ovšem dovnitř krajského úřadu,“ dodal Jiří Tůma ze sociálního
odboru.

POMOC MÁŠ
NA DOSAH
TAK SI JI STÁHNI

Evropská unie
Evropský sociální fond

Řešíš šikanu, drogy nebo problémy doma?
Hledáš někoho, kdo si tě vyslechne a nebude tě hned soudit?
NECH SI PORADIT OD NAŠÍ APPKY.

APLIKACE: SOCIALNI SLUŽBY LK

Můžeš taky mrknout na web socialnisluzbylk.cz

POMOC MÁTE
NA DOSAH
TAK PO NÍ SÁHNĚTE

Evropská unie
Evropský sociální fond

Bojujete s vážnou nemocí? Máte problém uplatit bydlení
nebo potřebujete pomoci s péčí o vašeho blízkého?
Nechte si poradit a pomoct od odborníků.
PODANOU RUKU NAJDETE VŽDYCKY NA SOCIALNISLUZBYLK.CZ

APLIKACE: SOCIALNI SLUŽBY LK

POMOC MÁTE
NA DOSAH
TAK SI JI STÁHNĚTE

Evropská unie
Evropský sociální fond

Pečujete o seniora, řešíte vážnou nemoc nebo máte
starosti s dětmi? Pomoc můžete mít vždycky po ruce.
STÁHNĚTE SI DO MOBILU APLIKACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY LK.

APLIKACE: SOCIALNI SLUŽBY LK

Celý katalog najdete i na socialnisluzbylk.cz

KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

V Liberci dne 5. 12. 2019

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15. PROSINCE 2019
IDOL
číslo

Trasa

Linka

Cvikovsko
Spoj

Není-li uvedeno jinak, vztahují se zde uvedené změny k provozu v pracovní dny.
8

 240

Česká Lípa – Nový Bor – Cvikov –
Jablonné v Podj. – Liberec

500240

19, 20
54

 400

Cvikov / Rumburk – Varnsdorf –
Nový Bor – Česká Lípa – Mělník –
Praha

více
500400

V úseku Dubá – Česká Lípa jede nově přes Doksy (místo spoje č. 22).

22

V úseku Dubá – Česká Lípa jede po přímé trase mimo Doksy (nahrazen spojem č. 8).
Odpolední spoj z Liberce do Nového Boru veden o 35 minut dříve, odjezd nově již
v 13:10 z Liberce, v období mimo Vánoční a letní prázdniny spoj současně prodloužen
z Nového Boru do České Kamenice (příjezd 14:40).
V období Vánočních a letních prázdnin veden dopolední spoj s odjezdem v 10:20
z Nového Boru až do Liberce (v úseku Nový Bor - Jablonné v Podj. nahrazuje
dosavadní spoj linky 240)
Odpolední spoj z Liberce do Nového Boru veden o 25 minut dříve, odjezd nově již
v 13:55 z Liberce. Spoj ukončen v Novém Boru (v úseku do Č. Kamenice nahrazen
spojem č.15)
Polední spoj veden již z České Kamenice (odjezd v 11:45); z Nového Boru do Liberce
beze změny.

14

17
Liberec - Nový Bor – Česká Kamenice

500440

Večerní spoj z Liberce do České Lípy odjede o 10 minut později, tj. nově ve 20:10
z Liberce, aut. nádraží. V další části trasy úprava jízdních dob.
Odpolední „školní“ spoj do Kunratic veden pouze ze Cvikova (odjezd v 13:55
zachován); spoj v opačném směru z Kunratic ukončen v zastávce Nový Bor,nám. Míru.
Odpolední spoj vedený pouze o prázdninách v úseku Jablonné v Podj. – Nový Bor
zrušen a nahrazen novým spojem na lince 440 z Liberce do Nového Boru.
Úpravy úsekových jízdních dob u většiny spojů v rozpětí do max. 10 minut.

8

15; 55

 440

Změna

18
21
28
104
121

Odpolední spoj s odjezdem v 15:00 z Liberce prodloužen do Č. Kamenice (příj. 16:40).
odpolední spoj veden již z České Kamenice (odjezd v 16:55); z Nového Boru
do Liberce beze změny.
Dopolední spoj v sobotu a neděli veden již z Kamenického Šenova
(odjezd v 9:30)
Sobotní ranní spoj z Liberce do Nového Boru veden o 30 minut dříve, odjezd nově již
v 7:05 z Liberce. Současně prodloužen z Nového Boru až do Kamenického Šenova

KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji | www.iidol.cz | email: info@korid.cz | tel.: 488 588 788 (Zákaznické centrum IDOL)

KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IDOL
číslo

Trasa

Linka

Spoj

Není-li uvedeno jinak, vztahují se zde uvedené změny k provozu v pracovní dny.
7 + 27
8
9
10
12

 441

Nový Bor – Cvikov - Krompach

500441
15, 16
23, 25
29
30
32
více

 450

Změna

Nový Bor – Česká Lípa – Doksy –
Mladá Boleslav

500450

3
12

 453

Česká Lípa – Sloup v Čechách –
Lindava – Cvikov

500453

11 (nový)

 472

Nový Bor – Lindava – Cvikov

500472

9

Odpolední spoje propojeny do přímé trasy Nový Bor (12:50) – Cvikov (13:15) –
Krompach.
Dopolední spoj s odjezdem v 11:05 z Krompachu prodloužen ze Cvikova do Nového
Boru (odjezd ze Cvikova v 11:30)
Nový odpolední spoj Nový Bor (13:50) – Cvikov (14:15) – Krompach (14:35)
s provozem v pracovní dny mimo Vánoční a letní prázdniny.
Odpolední spoj s odjezdem v 13:30 Z Krompachu zkrácen do Cvikova; ze Cvikova
do Nového Boru zrušen (alternativní spojení linkou 440).
Nový odpolední spoj s odjezdem v 14:35 z Krompachu do Cvikova s provozem
v pracovní dny mimo Vánoční a letní prázdniny.
Večerní spoje z Nového Boru do Krompachu a zpět pojedou o 10 minut později,
tj. nově v 19:15 z Nového Boru a v 20:00 z Krompachu.
Dopolední spoje s odjezdy v 9:55 a v 11:55 z Nového Boru do Cvikova zrušeny
(alternativní spojení linkou 440).
Odpolední spoj s odjezdem v 14:25 z Nového Boru nejede z autobusového nádraží,
ale bude výchozí ze zastávky Nám. Míru.
Dopolední spoj s dosavadním odjezdem v 11:55 ze Cvikova do Nového Boru zrušen
a nahrazen prodlouženým spojem č. 8 (odjezd v 11:30).
Odpolední spoj s odjezdem v 13:55 ze Cvikova do Nového Boru zrušen (alternativní
spojení linkou 440).
Úpravy (zkrácení) jízdních dob v rozpětí do max. 12 minut.
Odpolední spoj z Nového Boru pojede v období mimo Vánoční a letní prázdniny
o 10 minut později, tj. v 12:10 z Nového Boru.
Odpolední posilový spoj z Mladé Boleslavi vynechá zastávku Zalužany, Škoda.
Nový dopolední spoj s odjezdem v 8:48 z České Lípy přes Dobranov a Sloup
do Cvikova.
Nový odpolední spoj s odjezdem v 13:05 z Nového Boru do Cvikova.

Vážení cestující, prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost změnám ve veřejné dopravě.

KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji | www.iidol.cz | email: info@korid.cz | tel.: 488 588 788 (Zákaznické centrum IDOL)

KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

V Liberci dne 10. 12. 2019

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15. PROSINCE 2019
IDOL
číslo

Trasa

Linka
(žel. trať)

Novoborsko
Spoj

Změna

vše

Nový dopravce – ARRIVA vlaky
➢ Rychlíky s odjezdy v 10:37 a 14:37 z Ml. Boleslavi, resp. 11:40 a 15:40 z Č. Lípy
ukončeny v N. Boru, Rychlíky s odjezdy v 12:01 a 16:01 výchozí z N. Boru.
➢ V úseku Nový Bor – Mladá Boleslav (- Kolín) celodenní interval 120 minut.
Převážná většina osobních vlaků v denní době (krom vybraných ranních a večerních
spojů) prodloužen ze stanice Svor až do Rumburka a opačně.
Spěšný vlak s odjezdem v 6:35 z Mladé Boleslavi do Rumburka nahrazen osobním
vlakem s odjezdem v 6:27 v prac. dny, resp. 6:35 o víkendu z Mladé Boleslavi, vlak
veden pouze do Svoru.
Osobní vlak s odjezdem v 9:14 z Rumburka do Mladé Boleslavi nahrazen v úseku Svor
– Mladá Boleslav rychlíkovým spojem (odjezd v 9:47 ze Svoru, pokračuje do Kolína).
Osobní vlak s odjezdem v 12:37 z Mladé Boleslavi do Rumburka/ Šluknova nahrazen
v úseku rychlíkovým spojem v trase Kolín - Šluknov.

Železniční linky:
 R22

(Kolín –) Mladá Boleslav – Česká Lípa
– Jedlová (– Rumburk – Šluknov)

080

více
více

 L4

Mladá Boleslav – Česká Lípa –
Jedlová (– Rumburk)

1992
080
6009
6022

Autobusové linky:

Pozn. Není-li uvedeno jinak, vztahují se zde uvedené změny k provozu v pracovní dny.
8

 240

Česká Lípa – Nový Bor – Cvikov –
Jablonné v Podj. – Liberec

500240

19, 20
54

 400

Cvikov / Rumburk – Varnsdorf –
Nový Bor – Česká Lípa – Mělník –
Praha

více
500400

Večerní spoj z Liberce do České Lípy odjede o 10 minut později, tj. nově ve 20:10
z Liberce, aut. nádraží. V další části trasy úprava jízdních dob.
Odpolední „školní“ spoj do Kunratic veden pouze ze Cvikova (odjezd v 13:55
zachován); spoj v opačném směru z Kunratic ukončen v zastávce Nový Bor,nám. Míru.
Odpolední spoj vedený pouze o prázdninách v úseku Jablonné v Podj. – Nový Bor
zrušen a nahrazen novým spojem na lince 440 z Liberce do Nového Boru.
Úpravy úsekových jízdních dob u většiny spojů v rozpětí do max. 10 minut.

8

V úseku Dubá – Česká Lípa jede nově přes Doksy (místo spoje č. 22).

22

V úseku Dubá – Česká Lípa jede po přímé trase mimo Doksy (nahrazen spojem č. 8).
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IDOL
číslo

Trasa

Linka

Spoj

(žel. trať)
15; 55

14

17
 440

Liberec - Nový Bor – Česká Kamenice

500440

18
21
28
104
121
7 + 27
8
9

 441

Změna

Nový Bor – Cvikov - Krompach

500441
10
12
15, 16

Odpolední spoj z Liberce do Nového Boru veden o 35 minut dříve, odjezd nově již
v 13:10 z Liberce, v období mimo Vánoční a letní prázdniny spoj současně prodloužen
z Nového Boru do České Kamenice (příjezd 14:40).
V období Vánočních a letních prázdnin veden dopolední spoj s odjezdem v 10:20
z Nového Boru až do Liberce (v úseku Nový Bor - Jablonné v Podj. nahrazuje
dosavadní spoj linky 240)
Odpolední spoj z Liberce do Nového Boru veden o 25 minut dříve, odjezd nově již
v 13:55 z Liberce. Spoj ukončen v Novém Boru (v úseku do Č. Kamenice nahrazen
spojem č.15)
Polední spoj veden již z České Kamenice (odjezd v 11:45); z Nového Boru do Liberce
beze změny.
Odpolední spoj s odjezdem v 15:00 z Liberce prodloužen do Č. Kamenice (příj. 16:40).
odpolední spoj veden již z České Kamenice (odjezd v 16:55); z Nového Boru
do Liberce beze změny.
Dopolední spoj v sobotu a neděli veden již z Kamenického Šenova
(odjezd v 9:30)
Sobotní ranní spoj z Liberce do Nového Boru veden o 30 minut dříve, odjezd nově již
v 7:05 z Liberce. Současně prodloužen z Nového Boru až do Kamenického Šenova
Odpolední spoje propojeny do přímé trasy Nový Bor (12:50) – Cvikov (13:15) –
Krompach.
Dopolední spoj s odjezdem v 11:05 z Krompachu prodloužen ze Cvikova do Nového
Boru (odjezd ze Cvikova v 11:30)
Nový odpolední spoj Nový Bor (13:50) – Cvikov (14:15) – Krompach (14:35)
s provozem v pracovní dny mimo Vánoční a letní prázdniny.
Odpolední spoj s odjezdem v 13:30 Z Krompachu zkrácen do Cvikova; ze Cvikova
do Nového Boru zrušen (alternativní spojení linkou 440).
Nový odpolední spoj s odjezdem v 14:35 z Krompachu do Cvikova s provozem
v pracovní dny mimo Vánoční a letní prázdniny.
Večerní spoje z Nového Boru do Krompachu a zpět pojedou o 10 minut později,
tj. nově v 19:15 z Nového Boru a v 20:00 z Krompachu.
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KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IDOL
číslo

Trasa

Linka

Spoj

(žel. trať)
23, 25
29

 441

Nový Bor – Cvikov - Krompach

500441
30
32
více

 450

Nový Bor – Česká Lípa – Doksy –
Mladá Boleslav

500450

3
12
19

 451

Česká Lípa – Pihel – Nový Bor

500451

 452

Česká Lípa – Sloup v Čechách – Nový
Bor

500452

 453
 455

 456

Česká Lípa – Sloup v Čechách –
Lindava – Cvikov
Česká Lípa – Dobranov – Sloup v
Čechách – Nový Bor
Nový Bor – Skalice – Manušice –
Česká Lípa

23
8
78

500453

11 (nový)

500455

1
2
2

500456
16
1

 460

Změna

Nový Bor – Česká Kamenice – Děčín

500460

9
11

Dopolední spoje s odjezdy v 9:55 a v 11:55 z Nového Boru do Cvikova zrušeny
(alternativní spojení linkou 440).
Odpolední spoj s odjezdem v 14:25 z Nového Boru nejede z autobusového nádraží,
ale bude výchozí ze zastávky Nám. Míru.
Dopolední spoj s dosavadním odjezdem v 11:55 ze Cvikova do Nového Boru zrušen
a nahrazen prodlouženým spojem č. 8 (odjezd v 11:30).
Odpolední spoj s odjezdem v 13:55 ze Cvikova do Nového Boru zrušen (alternativní
spojení linkou 440).
Úpravy (zkrácení) jízdních dob v rozpětí do max. 12 minut.
Odpolední spoj z Nového Boru pojede v období mimo Vánoční a letní prázdniny
o 10 minut později, tj. v 12:10 z Nového Boru.
Odpolední posilový spoj z Mladé Boleslavi vynechá zastávku Zalužany, Škoda.
Ranní spoj z České Lípy do N. Boru pojede o 5 minut dřív, tj. v 7:25.
Dopolední spoj s dosavadním odjezdem v 8:25 z České Lípy do N.Boru bude zrušen.
Cestující mohou využít alternativní spojení linkou 400.
Ranní spoj z Nového Boru do České Lípy pojede o 5 minut dřív, tj. v 5:42.
Večerní spoj z Nového Boru do České Lípy pojede o 15 minut později a bude výchozí
již ze zastávky Crystalex (odjezd 18:10, z aut. nádraží v 18:12).
Nový dopolední spoj s odjezdem v 8:48 z České Lípy přes Dobranov a Sloup
do Cvikova.
Úprava (zkrácení) jízdních dob.
Z Nového Boru odjezd o 3 minuty dříve, tj. v 4:57; úprava/ zkrácení jízdních dob.
Ranní spoj z České Lípy do Nového Boru pojede o 3 minuty dříve, tj. již ve 4:22, v další
části trasy úprava jízdních dob.
Odpolední spoj z České Lípy do Nového Boru pojede o 15 minut později, tj. nově
v 16:05 z České Lípy.
Ranní spoj z Nového Boru do Děčína pojede o 15 minut dříve, tj. nově odjezd ve 4:30.
Dopolední spoj z Nového Boru do Děčína pojede o 5 minut dříve, tj. nově odjezd
v 11:30.
Odpolední spoj z Nového Boru do Děčína pojede o 5 minut dříve, tj. nově odjezd
ve 13:30.

KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji | www.iidol.cz | email: info@korid.cz | tel.: 488 588 788 (Zákaznické centrum IDOL)

KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IDOL
číslo
 461
 462

Trasa

Linka

Spoj

(žel. trať)
Nový Bor – Kamenický Šenov – Česká
Kamenice
Česká Lípa – Volfartice – Kamenický
Šenov – Česká Kamenice

500461

více

500462

více

 469

Česká Lípa – Sloup v Č. – Nový Bor –
Česká Kamenice - Jetřichovice

500469

Nové 101
- 104

 472

Nový Bor – Lindava – Cvikov

500472

9
1

 474

Nový Bor – Sloup v Čechách – Zákupy
– Mimoň

500474

11
18

 481

Okrouhlá – Nový Bor – Sloup v
Čechách – Chotovice – Nový Bor –
Okrouhlá

500481

14
8

 482

Změna

Nový Bor – Polevsko – Kytlice

500482

11
12

Rozsáhlejší úpravy vedení spojů v pracovní dny z důvodu zlepšení návazností na linku
402 DÚK v České Kamenici a linku 440 v Novém Boru.
Rozsáhlejší úpravy vedení spojů v pracovní dny v návaznosti na linky 440 a 461
v Kamenickém Šenově a České Kamenici.
Nová sezónní (turistická) linka spojující Českolipsko a Novoborsko s Jetřichovicemi.
Předpokládaný zkušební provoz v roce 2020: dva páry spojů o víkendu v období
květen – září.
Nový odpolední spoj s odjezdem v 13:05 z Nového Boru do Cvikova.
Ranní spoj z Nového Boru do Zákup pojede o 20 minut dřív, tj. již ve 4:50 z Nového
Boru, aut. nádraží.
Odpolední spoj z Nového Boru do Zákup pojede o 20 minut později, tj. ve 14:10
z Nového Boru, aut. nádraží.
Odpolední spoj ze Zákup do Nového Boru pojede o 5 minut později, tj. ve 14:41
ze Zákup, nám.
Úprava trasy v Novém Boru: z aut. nádraží (odjezd 13:27) jede přes zastávky Stadion,
Husova, ZŠ U Lesa a T. G. Masaryka, dále beze změn.
Ranní spoj s dosavadním odjezdem v 6:45 z Polevska do Nového Boru pojede
o 5 minut dříve, tj. nově v 6:40 z Polevska.
Ranní spoj s dosavadním odjezdem v 6:45 z Nového Boru, kpt. Jaroše pojede
ve dnech školního vyučování o 10 minut dříve, tj. nově v 6:35, a současně bude
prodloužen do zastávky Kytlice, Mlýny, žel.st.
Ranní spoj s odjezdem v 7:10 z Kytlice bude ve dnech školního vyučování prodloužen
ze zastávky Kytlice, Mlýny, žel.st. (odjezd v 7:10).

Vážení cestující, prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost změnám ve veřejné dopravě.
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Obec Kunratice u Cvikova
471 55 Kunratice u Cvikova 145
tel.724550704
IČO: 00524301
kralova.ou@seznam.cz
www.kunraticeucvikova.eu

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti
k místnímu poplatků ze psů
Poplatník- držitel psa: ………………………………………………….…….
Bydliště (sídlo) ……………………………………………………………
Datum narození/IČO: ………………………………
Jméno psa

Naroz.psa plemeno

pohlaví

barva

Zvl.znamení

Č. čipu

V Kunraticích u Cvikova dne:
Podpis: ……………….
Místní poplatek ze psů je upraven OZV č. 2/2019 obce Kunratice u Cvikova v souladu se
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
Některé důležité body vyhlášky: Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců, držitel psa
je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30ti dnů, sazba za
psa 100Kč, za každého dalšího psa 150 Kč, splatnost poplatku 31.3.příslušného kalendářního
roku
Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl/a, jsou úplné a pravdivé a jakoukoliv
změnu jsem povinen oznámit správci místního poplatku do 30 dnů ode dne, kdy změna
nastala.
Tiskopis bude použit pouze pro potřebu pracovníků agendy daní a poplatků k zanesení údajů do
počítače. S uvedenými údaji bude nakládáno dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Obec Kunratice u Cvikova
471 55 Kunratice u Cvikova 145
tel.724550704
IČO: 00524301
kralova.ou@seznam.cz
www.kunraticeucvikova.eu

Odhlášení psa – zánik poplatkové povinnosti
Poplatník- držitel psa: ………………………………………………….…….
Bydliště (sídlo) ……………………………………………………………
RČ: ………………………………
Odhlašuji mnou drženého psa z důvodu:
a) utracení /úhyn psa/, potvrzení lékaře ano – ne
b) ztráta psa
c) změna držitele psa /adresa/
d) jiný důvod:
Žádám o vrácení poplatku za období ………………….Kč…………………
Poplatek se vrací pokud je částka vyšší než 100 Kč dle zákona 280/2009 Sb. § 155

V hotovosti nebo na účet č……………………..
V Kunraticích u Cvikova dne:
Podpis: ……………….

Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl/a, jsou úplné a pravdivé.
Tiskopis bude použit pouze pro potřebu pracovníků agendy daní a poplatků k zanesení údajů
do počítače. S uvedenými údaji bude nakládáno dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů

Usnesení č. 12 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 03. 10. 2019 v zasedací místnosti KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1. ZO volí ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 12 paní Pavlínu Kulíkovou a pana
Františka Pevného.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 2. ZO schvaluje doplnění programu jednání ZO č. 12 o výše uvedené body 1 - 4.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 3. ZO schvaluje program jednání ZO č. 12 včetně jeho doplnění.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvaluje pronájem tělocvičny v ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova, na dobu
neurčitou,
za účelem pořádání sportovních, kondičních
a relaxačních cvičení v době mimo školní vyučování a činnost školní družiny,
za úplatu 40,- Kč/hodinu, v maximálním rozsahu 5 hodin týdně.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 5. ZO schvaluje pronájem tělocvičny v ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova, na dobu
neurčitou,
za účelem pořádání sportovních, kondičních
a relaxačních cvičení v době mimo školní vyučování a činnost školní družiny,
za úplatu 40,- Kč/hodinu, v maximálním rozsahu 5 hodin týdně.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 6. ZO schvaluje účast obce Kunratice u Cvikova v dražbě pozemků p. č. 1147 o výměře
514 m2, p. č. 1256/1 o výměře 1282 m2, p. č. 3058/1 o výměře 840 m2, konané dne
21. 10. 2019 od 12:45 hodin v KC Sever, Žitavská 132, Cvikov, s vyvolávací cenou
33.000 Kč a schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví příklepem s tím, že maximální
podání je stanoveno na cenu 100.000 Kč a pověřuje starostu obce jednáním v této
věci.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: V 18:16 hod. dorazila na zasedání ZO zastupitelka Martina Vlčková. Počet ZO 9.
7. ZO schvaluje opravu místní komunikace v lokalitě „u hřbitova“ na p. p. č. 2974/11,
2974/1, 2974/7 společností SaM Děčín dle předložené cenové nabídky ze dne 23. 9.
2019 za celkovou částku 73 793 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce zajištěním prací.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 8. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 9 bez výhrad.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -
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Zastupitelstvo obce odkládá:
1. ZO odkládá odprodej 20 ks akcií Hasičské vzájemné pojišťovny a. s. do příštího
zasedání a pověřuje starostu obce jednáním se Sdružením hasičů Čech, Moravy
a Slezka o odkoupení těchto akcií.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 11 / 2019.
2. ZO bere na vědomí informace o výdajích za měsíc září.
3. ZO bere na vědomí výsledky anket na téma „Svícení VO přes noc“ a „Protihluková
vyhláška“. Hlasování k těmto bodům proběhne na příštím zasedání zastupitelstva
obce.
4. ZO bere na vědomí informaci o poskytnuté návratné finanční výpomoci DMO
Lužické a žitavské hory, z. s., ve výši 16 tis. Kč na financování uznatelných výdajů
realizovaných projektů.

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starostaobce
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Usnesení č. 13 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 07. 11. 2019 v zasedací místnosti KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ZO volí ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 13 paní Milenu Mocovou a paní Lenku
Šafrovou.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

2. ZO schvaluje doplnění programu jednání ZO č. 13 o uvedené body 1 - 5.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 3. ZO schvaluje program jednání ZO č. 13 včetně jeho doplnění.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Český svaz včelařů základní organizace
Jablonné v Podještědí, se sídlem Energetiků 332, 471 27 Stráž pod Ralskem,
zastoupený předsedou
ve výši 15 000 Kč na zakoupení přístroje
k léčení varoázy, který bude sloužit potřebám včelařů v Kunraticích u Cvikova,
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 1 (Urb.)
5. ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro spolek SDH Kunratice u Cvikova, z. s., se
sídlem Kunratice u Cvikova č. p. 1, zastoupený starostou
ve výši
15 000 Kč na zakoupení vycházkových stejnokrojů a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 1 (Urb.)
6. ZO schvaluje dar ve výši 1000 Kč pro DDM Cvikováček, p. o., se sídlem
Československé armády 195, 471 54 Cvikov, zastoupený ředitelkou
a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Pro: 9
Proti: 1 (Urb.)
Zdržel se: V 18:13 hod. dorazila na zasedání ZO zastupitelka Martin Vlčková. Počet ZO 10.
7. ZO schvaluje formou uzavření dodatku k pachtovní smlouvě,

stavbu
garážového přístřešku na pozemku p. č. 372/10 v k. ú. Kunratice u Cvikova, jako
stavbu dočasnou, která nebude zapsána na příslušném Katastrálním úřadě ani nezatíží
pozemek p. č. 372/10 věcným břemenem, za předpokladu, že doloží do 6-ti měsíců od
tohoto usnesení pravomocné povolení ke stavbě, vydané příslušným stavebním
úřadem. Do 4 měsíců od skončení pachtu pozemku p. č. 372/10 v k. ú. Kunratice
u
Cvikova,
bude
tato
dočasná
stavba
beze
zbytku
odstraněna
a pozemek bude uveden do původního stavu.
Pro: 8
Proti: 1 (Urb.)
Zdržel se: 1 (Špak)
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8. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Kunratice u Cvikova dle předloženého znění.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 9. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů
a jejich chovatelů dle předloženého znění.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 10. ZO schvaluje montáž nového svítidla do sálu KD.
Pro: 8
Proti: 2 (M. Čer., Šafr.)

Zdržel se: -

11. ZO schvaluje výrobu osvětlovacího tělesa do společenského sálu KD firmou firmou
Elite Bohemia, Sokolská 93, 513 01 Semily, za maximální částku 51 450 Kč bez DPH
(62 254,50 s DPH) dle předloženého návrhu a pověřuje starostu obce jednáním v této
věci.
Pro: 8
Proti: 2 (M. Čer., Šafr.)
Zdržel se: 12. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 10/2019 bez výhrad.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 13. ZO jmenuje inventarizační komisi pro provedení inventury majetku a závazků za rok
2019 ve složení: Josef Černý, František Pevný, Martina Vlčková.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 14. ZO schvaluje uzavření předložené smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje, mezi obcí Kunratice u Cvikova a Libereckým krajem,
č. smlouvy OLP/3036/2019 na období od roku 2020 do roku 2023, s ročním
příspěvkem ve výši 54 720 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 15. ZO schvaluje montáž osvětlení hrací plochy multifunkčního sportoviště firmou
Zdeněk Častulík, IČ 12074012,
za celkovou částku
84 047 Kč vč. DPH, dle cenové nabídky č. Ča53-19, ze dne 10. 10. 2019 a pověřuje
starostu obce objednáním prací.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 16. ZO schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu Cyklostezky
podél silnice I/13, Kunratice u Cvikova – Drnovec, formou zjednodušeného
podlimitního řízení, s předpokládanou hodnotou zakázky 11,3 mil. Kč bez DPH,
prostřednictvím společnosti Compet Consult s.r.o. Liberec.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

2/ 3

Zastupitelstvo obce odkládá:
1. ZO schvaluje projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
na příští zasedání.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 150/1 v k. ú. Kunratice u Cvikova.
Pro: Proti: 10
Zdržel se: 2. ZO schvaluje provoz veřejného osvětlení v nočních hodinách bez přerušení.
Pro: Proti: 8
Zdržel se: 2 (Petrů, Špak)
3. ZO schvaluje vypracování obecně závazné vyhlášky, která by omezovala hlučnost
(o nedělích a státních svátcích v čase od 12-ti do 22 hodin) a pověřuje starostu obce
přípravou podkladů.
Pro: 2 (Špak, Pevný)
Proti: 6
Zdržel se: 2 (Iw., J. Čer.)
4. ZO schvaluje účast obce Kunratice u Cvikova v elektronické dražbě pozemků p. č. st.
146 o výměře 195 m2, jehož součástí je i stavba č. p. 46 určena k bydlení a vedlejší
stavba (garáž – dílna), p. p. č. 2922/7 o výměře 42 m2, konané dne 26. 11. 2019 od
9:00 hodin, prostřednictvím E-aukčního portálu www.eaukce.cz, s vyvolávací cenou
1.000.000 Kč a schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví příklepem s tím, že
maximální podání je stanoveno na cenu zjištěnou (obvyklou) tedy 1.400.000,0 Kč a
pověřuje starostu obce jednáním v této věci, jakožto i složením kauce ve výši 100.000
Kč ve prospěch České pošty, s. p.
Pro: 5
Proti: 2 (M. Čer., Petrů)
Zdržel se: 3 (J. Čer., Pev., Urb.)
5. ZO schvaluje odprodej akcií Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. v počtu 20-ti kusů
společnosti ZLT, a.s., IČO 46973451, sídlem Zámecké náměstí 13, 79 401 Krnov za
cenu 147 Kč za každou odprodanou akcii a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: Proti: 10
Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 12 / 2019.
2. ZO bere na vědomí informace o výdajích za měsíc říjen.
3. ZO bere na vědomí předložený rozpočet na rok 2020.

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starostaobce
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SILVESTROVSKÝ VEČER
S PŮLNOČNÍM OHŇOSTROJEM
V KUNRATICÍCH U CVIKOVA
K tanci a poslechu hraje
Kapela DECL BAND

31. 12. OD 20 HOD. NA SÁLE KD

2019
V ceně vstupného je
Novoroční přípitek.

VSTUPNÉ 150 KČ

Občerstvení zajištěno

Rezervace na tel.
604 792 178
Zdroj: https://www.aquapalacehotel.cz/cz/silvestr-2019-5-noci
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