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Slovo starosty…
Vážení a milí spoluobčané,
okurková sezóna je sice v plném proudu,
ale v Kunraticích u Cvikova to neplatí.
Tady se neustále něco děje, tady je stále
o čem psát...
Většině z Vás asi neuniklo, že jsme
konečně dokončili opravu schodiště před
obecní restaurací. Porod to byl zdlouhavý

a namáhavý, ale na jeho konci jsme se
dočkali
originálního
pískovcového
schodiště s ozdobnými nápisy. V lednu
1901 vyhořel starý dřevěný Knespelův
šenk a na jeho místě nechal majitel Mitter
postavit
dnešní kamennou budovu.
Letopočet je doplněn Švabachovým
fontem písma jako odkaz na období, kdy
Kunratice obývala převážně německá část
obyvatel. Že letopočet 2019 odkazuje na
rok opravy schodiště, nemusím zmiňovat,
to je všem jasné.
Na opravu schodiště před restaurací
a výměnu stávajícího topení v celém
objektu č. p. 145 jsme obdrželi dotaci od
Libereckého kraje ve výši 300 tis. Kč. První

etapa
výměny
topení
proběhne
v restauraci ještě v letošním roce. V druhé
etapě, v roce 2020, bude kompletně
vyměněno topení v prostorách Obecního
úřadu a v celém druhém patře. Celkové
náklady na výměnu obou otopných
systémů přijdou na 829 tis. Kč.
V letošním roce opraví obec několik
místních komunikací pomocí asfaltového
recyklátu, který jsme odkoupili od Krajské
správy
silnic
Libereckého
kraje
a deponujeme ho na pozemku proti
obchodu.
Na
posledních
dvou
zasedáních
zastupitelstva obce bylo diskutováno
svícení veřejného osvětlení po celou noc
a "protihluková vyhláška", která by
omezovala v určitých dnech a denní době,
hlučné činnosti. Jednalo by se o odpolední
hodiny o víkendech a svátcích. Vzhledem
k tomu, že zaznamenáváme k této
problematice rozdílné názory, spustili jsme
na webových stránkách obce anketu,
abychom zjistili názor široké veřejnosti.
K oběma tématům budeme jednat
na zářijovém zasedání zastupitelstva, které
se bude konat 5.9.2019.
Jak jsem avizoval v minulém vydání
zpravodaje, budu Vás v tomto informovat
o stavu podaných žádostí o dotace
z programů Ministerstva pro místní rozvoj.
Celkem byly podány tři žádosti, jednalo se
o rozšíření, resp. dostavbu hřiště za
obchodem, rekonstrukci budovy obecního
úřadu a opravu 5-ti úseků místních

komunikací. Bohužel jsme nebyli úspěšní
ani v jednom případě. Z celkového počtu
podaných žádostí bylo podpořeno cca
20 – 25 %. Žádosti podáme i v příští výzvě
a doufáme, že budeme úspěšnější.
Na závěr mi dovolte připomenout jedno
velice milé setkání, které se odehrálo zde
v obci 29. června. Jako každý rok, i letos
navštívili své rodiště původní obyvatelé

školní léta. Následovala tradiční mše
v kostele, kde zavzpomínali na své
kamarády, kteří je během uplynulého roku
opustili a na závěr u kávy a malého
občerstvení vzpomínali na své zážitky
z dětství. Velmi milé setkání, které se
neslo v duchu přátelství a porozumění.
Pohodový zbytek prázdnin Vám přeje
Váš starosta.

Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III
Dobrý den, V souvislosti s vyhlášením
programu
„Kotlíkové
dotace
v Libereckém kraji III“ bych vás ráda
informovala o možnosti využít účast
na semináři pro žadatele o kotlíkovou
dotaci, který pořádá Liberecký kraj.

Kunratic u Cvikova, nyní žijící v Německu.
Jejich velikým přáním bylo navštívit
základní školu, kde, mnozí doslova se

Seminář je určen všem žadatelům
o kotlíkovou dotaci a cílem je nejen
představit vyhlášený program, ukázat
vyplnění a odeslání samotné žádosti, ale
i informovat žadatele o celém procesu
administrace až po závěrečné vyúčtování.
Přijímání žádostí o dotaci bude dle
programu odstartováno až 23. září
od 16:00 hodin.

slzou v oku, vzpomínali v lavicích na svá

Dovoluji si Vám v příloze zaslat
informační leták (příloha Zpravodaje pozn.
J.Č) o konání semináře v Novém Boru
dne 9.9.2019, a také informaci o těchto
seminářích konaných v dalších městech.
Podrobné informace k programu jsou na
webových stránkách: https://dotace.krajlbc.cz/KOTLIKOVE-DOTACE-V-LIBERECKEMKRAJI-iii-r903673.htm
V případě dotazů lze využít také
„kotlíkovou“ telefonní linku 485 226 579,
email kotliky@kraj-lbc.cz a osobní
konzultace v Liberci v kancelářích ve
3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13
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a 4.14 (nově zrekonstruovaný objekt vedle
budovy krajského úřadu) na adrese:
U Jezu 525/4 ve dnech: pondělí, středa:
8:00 - 17:00 a úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 14:00. S pozdravem KLÁRA VOZÁBOVÁ
referent pro dotace MěÚ Nový Bor, Nám.
Míru 1, 473 01
Nový Bor, tel:
+420 487 712 398,
e-mail:
kvozabova@novy-bor.cz

Sociální služby obcí Svazku
obcí Novoborska
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám
předložit dopis v plném znění Svazku obcí
Novoborska týkající se 4. komunitního
plánu sociálních služeb.
Jedná se o dotazník průzkumu v oblasti
sociálních služeb, který je přílohou tohoto
Zpravodaje. Vyplněný dotazník můžete
vhodit do schránky OÚ a my ho předáme
Svazku
obcí
Novoborsko.
Předem
děkujeme za součinnost a spolupráci.
Věříme, že tento průzkum bude prospěšný
pro obě strany, tj. pro ty, kteří sociální
služby nabízejí a hlavně pro občany, kteří
sociální služby využívají. Josef Černý
Vážené starostky, vážení starostové,
v následujícím období budeme připravovat
již 4. komunitní plán sociálních služeb obcí
Svazku
obcí
Novoborska.
Hlavním
podkladem budou potřeby a podněty od
občanů a také poskytovatelů sociálních
služeb.

a zdravotnictví nebo podatelně Městského
úřadu v Novém Boru do 20. 9. 2019.
Pokud budete potřebovat kancelářský
papír k vytištění dotazníků, kontaktujte
prosím mě nebo paní Kubáňovou,
zajistíme předání.
Dotazníky budou zveřejněny rovněž
na webu Novoborska a Nového Boru.
Zde je odkaz na dotazníky pro uvedení
na Vašich webových stránkách, případně
na facebooku:
https://www.survio.com/survey/d/O4M4K6O
4C3L5E4O7S
Děkujeme za spolupráci a věříme, že
informace získané z této akce budou
přínosné.
Pěkný den a krásné léto všem
Ing. Daniela Vondrová, Svazek obcí
Novoborska, Koordinátor sociálních služeb,
Tel.:
737
97
22
85,
E-mail:
dvondrova@novoborsko.cz

Naše školička
malé ohlédnutí

v červnu

–

Červen ve škole, to je jeden z krásných
měsíců. Sice se píšou písemky a zkouší
u tabule, ale také se pořádají různé
sportovní akce a školní výlety. V letošním
roce
naše
škola
poprvé
vyjela
na několikadenní školní výlet.

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat
o spolupráci. Připravili jsme dotazníky,
které jsou zaměřeny na cílovou skupinu
občanů, dětí a mládeže a poskytovatelů.
V příloze posílám dotazníky k vyplnění
v počítači, případně k vytištění. Dále
posílám i odkaz k vyplnění dotazníků
online. Prosíme o distribuci mezi občany
Vašich obcí. Vyplněné dotazníky prosím
předejte
v kanceláři
Svazku
nebo
odevzdejte na Odboru sociálních věcí
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Vše vypuklo 19. 6. ráno. Naše
dobrodružství začalo na vlakovém nádraží
v Jablonném. Rodiče nám předali své děti
a my jsme mohli vyrazit vlakem do
Josefova Dolu. Tam nás čekalo krásné
ubytování v penzionu Blažek a milí majitelé
(tímto děkuji Terezčiným rodičům

deníček. Do deníčku si zapisovaly nebo
kreslily své zážitky. Pak už přišla na řadu
hygiena a spánek.
Druhý den po vydatné snídani (formou
bufetu) jsme navštívili výrobnu dřevěných
hraček (DETOA Albrechtice v Jizerských
horách pozn. J.Č.) Zde nás paní vedoucí
provedla
výrobní
halou,
ukázala
a vysvětlila nám, jak se vyrábějí jednotlivé
dřevěné díly, a jak vzniká dřevěná hračka
např. figurka nebo všem známý Krteček.
Na konci exkurze děti zavítaly do
obchůdku, kde si nakoupily dárečky pro
sebe nebo své blízké.

za skvělou péči a výborné jídlo). Po
rozdělení pokojů a dobrém obědě jsme
vyrazili na odpolední výlet k vodopádům.

Byla to nádherná procházka, ale pro
někoho náročná. Po návrtu jsme hráli
různé hry a večer si děti vyráběly zážitkový

Protože bylo opravdu krásné počasí, tak
jsme se šli odpoledne vykoupat. Mezitím,
co se všichni koupali, jsem s kolegyní
připravila trasu na stopovanou. Po koupání
byli žáci rozděleni do několika skupin.
Každá skupina během této hry musela
projít trasu, najít 11 otázek a odpovědět.
Své odpovědi si pečlivě zapisovali cestou.
V cíli proběhlo vyhodnocení a hledání
společného pokladu. Ten se po

Stránka 4 z 12

několikaminutovém hledání našel – samé
sladkosti.
Po večeři si děti opět doplnily svůj
deníček. Také se tancovalo a hráli se hry.
Před večerkou probíhaly návštěvy z pokoje
do pokoje - no a konečně kolem
21. hodiny se šlo spát.

organizaci školního výletu. Bez Vás by to
nešlo! Díky.
Mgr. Markéta Klimšová

Ukončení školního roku aneb
hurá na prázdniny!
A je to tady! Školní rok utekl jako voda.
Na tento den se těšili nejenom žáci, ale i
my dospělí. Vysvědčení! A potom hurá na
prázdniny!

Ráno 21. 6. začalo opět skvělou snídaní,
potom nás čekal úklid, balení a návrat
domů! I když se už děti těšily na své
rodiče, přesto by nejraději zůstaly aspoň
ještě jeden den. Všechno jednou končí
a zaplaťpánbůh dobře! Nikomu se nic
nestalo, teda až na ta odřená a rozbitá
kolena, nějaká ta boule, ale nic vážného.

V tento slavnostní den k nám zavítali pan
starosta a pan místostarosta. Nejenom, že
nám všem popřáli hezké prázdniny, ale

Věřím, že si to opravdu všichni užili!
Za dospělé musím napsat, že máme
vzorné a poslušné děti nejenom ze ZŠ, ale
i z MŠ!

hlavně se přišli rozloučit s dívkami, které
ukončili úspěšně 5. ročník a od nového
školního roku přecházejí na druhý stupeň
do jiné školy. Bohužel jedna z dívek se
kvůli nemoci nemohla zúčastnit, tak
dárečky a přání od pana starosty a
místostarosty převzala maminka, stejně
tak jako od nás. Po slavnostním předávání
se děti rozešly do tříd pro svá vysvědčení.

Na úplný závěr bych chtěla touto cestou
ještě jednou všem poděkovat za pomoc při
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A poté se naši žáci rozutekli na prázdniny!

Pohledem
nezávislého
pozorovatele
musím říci, že se mnoho věcí povedlo
odladit tak, aby všechny přípravné práce
probíhaly v klidu a v pohodě, i když značná
míra nervozity panovala nejen z počasí, ale
i z nenadálých komplikací souvisejících
s rekonstrukcí
komunikace
směrem
k rybníkům.

A já pevně věřím, že se po prázdninách
zase všichni ve zdraví sejdeme!
Mgr. Markéta Klimšová

DACHSMAN
2019

XT

triathlon

V sobotu 22.06. se uskutečnil již druhý
ročník
DACHSMAN
XT
triathlon
v Kunraticích u Cvikova.

Musím smeknout a vyseknout poklonu
hlavním
organizátorům
Danielu
Zemančíkovi a Kamilu Krejnému za hladký

Kdo se přišel podívat, dá mi za pravdu,
že se druhý ročník povedl na výtečnou!

průběh celého závodu. Ani si neumíte
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představit, kolik lejster a povolení museli
zajistit, aby se závod mohl konat. Opravdu
celý rok práce a plánování, aby se vše
povedlo.

To, že DACHSMAN získává na jménu
a věhlasu lze dokumentovat vyjádřením
jednoho ze závodníků. „Děkuji za super
závod. Jsem rád, že razíte svou cestu
a opustili jste současný trend, kdy si
závodníci sotva smočej nohy ve vodě, na

horským kole hlavně po rovině a bez
terénu a to samé na břehu. Takže díky za

terénní triatlon tak, jak má vypadat.
Poctivý plavání, nádherný kolo a hlavně
nejhezčí běh. Tak přeju víc a víc závodníků
a
těším
se
na
příští
ročník.“
(zdroj: dachsman.cz).

To byla uznalá slova pochvaly a zároveň
výzvy „pana závodníka“, dalo by se říci

Stránka 7 z 12

dobrodruha a zkušeného triatlonového
matadora Jana Vency Franckeho.

Jeho slova se potvrdila a účast
závodníků letošního ročníku byla skutečně
vyšší. Jsme rádi, že náš kraj učarovává čím
dál více závodníkům. Konec konců budeme
rádi, když se vrátí a krásy přírody si
projdou pěšky a pomaleji.

Dovolím si blahopřát všem vítězům
a vyjádřit obdiv a úctu všem zúčastněným.

Velká gratulace i závodnici z naší obce
Kláře Zelenkové – velký respekt!
Poděkování
patří
sponzorům
a pořadatelům, bez kterých by tato akce
nemohla být uskutečněna. Jmenovitě firmě
LADEO Ing. Vlastimilu Ladýřovi za to, že
s jeho laskavým svolením jsme mohli
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využít horní rybník a prostory na březích
kolem něj, kde se odehrávalo veškeré dění

Věřím, že příští ročník, v pořadí třetí,
bude neméně úspěšný jako ten letošní
a opět si užijeme nádhernou sobotu
v přírodě
s novými
výzvami
a nepřekonatelnými zážitky.
Ing. Josef Černý

2. ročník soutěže o NEJLEPŠÍ
KOTLÍKOVÝ GULÁŠ
V sobotu 29.06.19 jsme se opět sešli
na fotbalovém hřišti, abychom si užili
mnoho gurmánských zážitků.
závodu.
Poděkování
dále
patří
zastupitelům obce Kunratice u Cvikova za
schválení dotace na konání této akce. Dále
se
sluší
poděkovat
Zastupitelstvu
Libereckého kraje za poskytnutí dotace
z programu číslo 4.23 Sportovní akce
v rámci Dotačního fondu Libereckého

Letošní ročník byl vyjímečný v tom, že
nebyla stanovena porota, ale porotcem
se stal každý, kdo zaplatil symbolický
poplatek a zaregistroval se.

kraje. Poděkování patří i firmě Aktivit Nový
Bor a dalším sponzorům za výživové
doplňky a balíčky pro zúčastněné. Velký
dík patří mistru skla panu Jiřímu Pačinkovi
za nádherná mistrovská díla v podobě
skleněných trofejí pro vítěze.

Soutěžní družstva kuchtíků a kuchtiček si
dala práci s kostýmy i výzdobou stánků, ve
kterých
své
kulinářské
speciality
připravovala. O to bylo těžší vyhodnotit, čí
guláš byl nejlepší a kostým originálnější.
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Do soutěže se přihlásili: 1) Zámecký vrch,
2) Flinstounovi – Vilma a Betty, 3) Kotlíkáři

Dovolte mi prostřednictvím pořadatelů
SDH Kunratice poděkovat sponzorům celé

Úvaly, 4) Moraváci, 5) Společenstvo guláše
a 6) Lvi.

Výsledky hlasování byly opravdu velmi
vyrovnané. Nakonec to vyhráli kuchtíci ze
Zámeckého vrchu – GRATULACE. Program
byl pestrý a na své si přišly i naše děti.

akce: OÚ t. j. zastupitelům obce za
schválenou dotaci, firmě dřevo p. Novotný,
Kominictví p. Machačný, p. Petru Vávrovi,
zvukaři p. Petru Marcinovi za ozvučení
a konferování celé akce slovem a SK
Dynamo Kunratice za propůjčení hřiště
a zázemí pro konání akce.
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Už se těšíme na příští rok, „ať žije
guláš“!
Ing. Josef Černý

DOTACE NA DOMOVNÍ
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Zdroj: https://www.svepomoci.cz/media/k2/items/cache/2a56182e1ae4a96990e69cbed90cd838_XL.jpg

Dovoluji si Vám představit možnost, jak
za pomoci obce revitalizovat hospodaření
s domovní odpadní vodou.
Tato informace není úplnou novinkou.
Kdybychom trochu zapátrali do historie
Kunratického zpravodaje, tak v číslu 9
z 01. 02 .2008 bychom našli informace
o možnosti získání dotace na pořízení nové
čistírny odpadních vod (ČOV), které
schválilo tehdejší zastupitelstvo.
Stavební a investiční komise na svém
jednání č. 2, 08. 04. 2019 se touto
problematikou opět zabývala a navrhla ZO
schválit pozměněné podmínky (navýšení
částky) přidělení dotace.
Přesné znění schváleného usnesení
o podmínkách schválení dotace na pořízení
domovní ČOV je v zápisu č. 8 v bodu č. 8
ze dne 06. 06 2019:
„ZO schvaluje vyplacení dotace z rozpočtu
obce na odkanalizování RD v k. ú.
Kunratice u Cvikova ve výši 50 %
z celkových, prokazatelně vynaložených
nákladů, max. však 30 000 Kč. Dotace se
netýká novostaveb a objektů pro rekreaci.
Dotace bude vyplacena po kolaudaci
a schválení do trvalého provozu.“

Věřím, že i tato pobídka bude
spouštěčem k tomu, abychom se chovali
šetrněji k životnímu prostředí.
Ing. Josef Černý

I. C. E. karta
Před časem se objevila iniciativa, jíž,
(na rozdíl od různých pseudoaktivit) je
třeba považovat za maximálně užitečnou
a prospěšnou. V příloze je celá karta
k vyplnění. Jde o iniciativu jednotlivých
krajů ve spojení s jednotlivými
Záchrannými službami a nakonec
i praktických lékařů, kteří při své návštěvní
službě jsou mnohdy konfrontováni se
situacemi, které nesnesou prodlení a oni
v té chvíli prostě údaje o pacientovi nemají
k dispozici. Tato iniciativa je rozhodně
prospěšná a zasluhuje si, abychom ji nejen
podpořili morálně, ale prakticky, vyplněním
oné karty a umístěním, tak jak je
doporučováno níže.
Co je seniorská obálka, neboli I. C. E.
karta?
Seniorská obálka, nebo též karta I. C. E.
(In Case of Emergency) je určena nejen
pro seniory, kteří se ocitnou v krizové
situaci. Napomáhá především v okamžiku,
kdy člověka postihnou náhlé zdravotní
potíže a musí volat záchrannou pomoc.
V takových situacích bývá člověk
rozrušený, nesoustředěný, dezorientovaný,
nedokáže odpovídat na položené otázky.
Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc
je v této situaci dobře vyplněná I. C. E.
karta umístěná na viditelném místě
v domácnosti.
Co do karty vyplnit?
Kartu je třeba vyplnit v klidu, nejlépe
s někým blízkým či rodinou. Vyplňují se
údaje týkající se nemocí, se kterými se
dotyčný léčí, a léků, které užívá. Dále je
vhodné uvést jméno praktického lékaře,
ale především údaje týkající se blízkých
osob, kterým je nutno podat zprávu
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o vzniklé situaci. Aby karta fungovala, je
velmi důležité ji průběžně aktualizovat,
například při změně předepsaných léků.
Kam kartu umístit?
Vyplněnou kartu je nutno umístit
na jedno ze dvou možných míst – na
lednici (třeba magnetkou), anebo
do průhledné fólie na vnitřní stranu
vchodových dveří. Je důležité, aby údaje
na kartě nebyly zastaralé a aby byla karta
vidět. Kartu neukládejte do neprůhledného
pouzdra nebo do šuplíku a podobně.
Závěrem:
Co přát závěrem? Snad jen, aby nikdy
nebylo třeba, aby záchranář do karty
na Vašich dveřích či chladničce nemusel
nahlížet…
JUDr. Tomáš Malý

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Zdroj: https://www.kamsdetmi.com/detail.html?id=85162

Je naplánováno na NEDĚLI 01. 09.
2019 od 14 hodin na fotbalovém
hřišti SK Dynamo Kunratice.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Společenské setkání seniorů
Plánujeme na PÁTEK 27. 09. 2019
od 17 hodin na sálu KD (případně
v salonku místní restaurace).
Moc se na Vás těšíme!

Přílohy LK lze stáhnout zde:
https://www.dropbox.com/s/j2rakabtocp4
9p5/KRAJ1907-08_tisk_190613.pdf?dl=0

Manipulace a skladování
hořlavin v létě
Velmi teplé počasí s sebou přináší nejen
značnou zdravotní zátěž pro obyvatelstvo,
ale také požární rizika. Nebezpečí se pojí
např. se skladováním a manipulací
hořlavých kapalin, se kterými se lidé běžně
setkávají. Málokdo ví, že vysoce hořlavé
kapaliny I. třídy nebezpečnosti (například
benzín, aceton nebo metanol) mají
teplotu vzplanutí do 21° Celsia. To
znamená, že již při této relativně nízké
teplotě se z kapaliny uvolní tolik par, že
se vytvoří zapalitelná směs se
vzduchem. Pak stačí pouze neopatrné
zacházení se zdrojem otevřeného ohně –
např. zapálit si v blízkosti cigaretu -a začne
hořet. Při vysokých teplotách se kapaliny
odpařují více a tím pádem roste i riziko,
že dojde ke vznícení a výbuchu jejich
hořlavých výparů. Opatrně je třeba
zacházet s hořlavými kapalinami jako
jsou nafta, benzín, petrolej, aceton,
metanol, toluen, líh, či různé barvy,
laky, ředidla, oleje, lepidla. Tyto
hořlavé kapaliny nevystavujte slunci
a vůbec vysokým teplotám, jinak
zvyšujete riziko vzplanutí a
následného požáru. Dávejte si rovněž
pozor na zacházení se zdroji
otevřeného ohně v jejich blízkosti
(cigarety, zápalky nebo zapalovače).
Chráníte tak nejen sebe, ale i své okolí.
kpt. PhDr. Petr Kopáček, HZS ČR, více zde:
https://www.hzscr.cz/clanek/manipulacea-skladovani-horlavin-v-lete.aspx
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DOTAZNÍK pro občany
Vážení občané obcí Novoborska,
Svazek obcí Novoborska připravuje již 4. komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na období
2021-2025. Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož cílem je získat názory a náměty z oblasti
sociálních služeb, které budou sloužit jako podklad pro zpracování komunitního plánu.
Dotazníky jsou k dispozici na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a na podatelně MěÚ v Novém Boru,
na úřadech obcí Novoborska, na sociálních sítích, na webu Novoborska: http://bezbarier.novoborsko.cz/,
v Novoborském měsíčníku.
Vyplněné dotazníky můžete odevzdat na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a na podatelně MěÚ v Novém
Boru, úřadech obcí, odeslat mailem na adresu:
dvondrova@novoborsko.cz, jkubanova@novy-bor.cz do 20. 9. 2019.
S výsledky šetření budete seznámeni v Novoborském měsíčníku a na webu Novoborska.

Dotazník je anonymní.
Vybrané odpovědi zakřížkujte, někdy je možné zakřížkovat i více odpovědí.
Vedení měst a obcí Svazku obcí Novoborska a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor.
Děkujeme za Váš názor i čas, Vaší spolupráce se velice vážíme.
Pohlaví
muž
žena

Věk
18-26 let
27-40 let
41-65 let
více než 65 let
Ekonomická aktivita
ano (zaměstnanec, OSVČ…)
ne ( student, mateřská dovolená, důchodce, nezaměstnaný…)
Jste zastupitel/ka své obce/města?
Ano
Ne
1.

Víte, co jsou sociální sužby?
ano
ne
trochu ano

2.

Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o sociálních službách na Novoborsku?
ano
ano, ale přivítal/a bych více informací
ne, ale chtěl/a bych více informací
ne, nemám zájem

3.

Jaký způsob předávání informací preferujete?
v tištěné podobě (propagační materiály, Novoborský měsíčník…)
na webových stránkách měst a obcí Novoborska
na facebooku
osobně prostřednictvím pracovníků na úřadech
jiný způsob (vypište)

4.

Víte, že v Novoborském měsíčníku vychází pravidelně dvojstrana s představením sociálních služeb?
ano
ne

5.

Řešil/a jste nějaké problémy sociálního či zdravotního charakteru?
ano
ne

6.

Pokud ano, jaké?
problémy zdravotní (nemoc, zdravotní postižení, péče o seniory…)
problémy v rodině (škola, partnerské problémy…)
problémy se závislostí (alkohol, drogy, automaty…)
problémy finanční (ztráta zaměstnání, dluhy…)
jiné problémy - vypište

7.

V případě, že byste měl/a nějaký z výše uvedených problémů, na koho byste se obrátil/a?
na lékaře
na pracovníky úřadu ( odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úřad práce)
na organizaci - poskytovatele sociálních služeb
na kamarády, sousedy
ostatní - vypište

8.

Máte přehled o poskytovaných sociálních sužbách na Novoborsku?
ano
ne

9.

Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO, jaké sociální služby zde podle Vás chybí nebo jsou v
nedostatečné kapacitě?
služby pro seniory (domovy pro seniory, pečovatelská služba, denní centra…)
služby pro zdravotně znevýhodněné osoby (domov pro tyto osoby, denní centra, bydlení, služby pro rodiny s
nemocnými dětmi…)
služby pro děti a rodiny s dětmi (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, péče o ohrožené děti, poradny ve
školách …)
služby, které řeší mezilidské vztahy (poradny)
služby, které řeší finanční problémy (dluhové poradny)
služby, které pomáhají při hledání práce (např. osobám se zdr.postižením, starším osobám…)
služby, které řeší závislosti (na drogách, alkoholu, gambling…)
služby, které řeší problémy s bydlením (azylové domy, nouzové byty, ubytovny…)
jiné - vypište

10. Pokud byste uvažoval/a požádat o pomoc sociální službu, co by Vás mohlo odradit od tohoto úmyslu?
osobní důvody - nedůvěra, stud, strach z úředního jednání
dostupnost služby (není v dosupné vzdálenosti)
služba v regionu vůbec není
z důvodu finanční náročnosti
jiné důvody - vypište
Pokud byste měl/a řešit situaci, jak zajistit péči pro příbuzné, kteří již sami nezvládnou péči o sebe, jakou
11. cestu byste volil/a?
pobytové zařízení - např. Domov pro seniory
doma s pomocí rodiny, sousedů, kamarádů
doma s odbornou pomocí - např. pečovatelské služby nebo podobné služby
12. Pokud byste řešil/a situaci s nevyléčitelně nemocným, jakou pomoc byste volil/a?
nemocnici
kamenný hospic - zařízení s 24 hodinovou zdravotní i sociální péčí, kde můžou příbuzní i přespávat (v Liberci)
domácí hospic - se zdravotní i sociální péčí v domácnosti (na telef. zavolání nebo na Vaší osobní domluvě)
jiná možnost
Přivítal/a byste veřejné akce s informacemi o sociálních službách a jejich využití (např. burza sociálních
13. služeb, besedy s poskytovateli soc. služeb apod.)?
ano
ne
nevím
14. Měl/a byste zájem o službu SENIOR TAXI?
ano
ne
Pokud ano, jak často byste službu využíval/a a kolik byste byl/a ochoten/na zaplatit za 1 km? Prosím
15. vypište.

16. Setkáváte se se svými vrstevníky? Pokud ano, uveďte prosím kde.
ano - kde:
ne
Máte zájem se dále vzdělávat či získávat informace ze sociální oblasti? Pokud ano, uveďte prosím jaká
17. oblast by Vás zajímala.
ano - uveďte oblast:
ne

Uvažoval/a jste o tom, že byste chtěl/a pomáhat potřebným a stát se dobrovolníkem? Pokud ano, níže je
kontakt na organizaci ADRA, která se dobrovolnickou činností zabývá:

Ing. Petr Máška - tel.: 777 088 871, mail: petr.maska@adra.cz
Případně můžete kontaktovat další osoby:
Bc. Jiřina Kubáňová - tel.: 478 712 366, mail: jkubanova@novy-bor.cz
Ing. Daniela Vondrová - tel.:737 972 285, mail: dvondrova@novoborsko.cz
Moc Vám děkujeme za vyplnění dotazníků a Váš čas. Vaše názory budou pro nás velmi důležité.

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE POŘÁDÁ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO
ŽADATELE O

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Dozvíte se:
 jak vyplnit žádost o dotaci,
 jaké přílohy doložit,

 jaké jsou způsobilé výdaje projektu,
 jaké doklady potřebujete k vyúčtování
dotace.

V Novém Boru:
9. 9. 2019 od 15 hodin
Městský úřad – zasedací
místnost zastupitelstva,
3. patro
nám. Míru 1
Vstup na semináře je volný, není třeba se předem registrovat.
Další konzultace možné bez objednání v budově E krajského úřadu: U Jezu 525/4 Liberec 2,
telefonicky na 485 226 579 nebo na e-mailové adrese kotliky@kraj-lbc.cz.
Webové stránky: www.dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE POŘÁDÁ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO
ŽADATELE O

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Dozvíte se:
 jak vyplnit žádost o dotaci,
 jaké přílohy doložit,
OBEC

 jaké jsou způsobilé výdaje projektu,
 jaké doklady potřebujete k vyúčtování
dotace.

KDY

KDE

Semily

3.9.2019

15:00 Radnice, ul. Husova 82, divadelní sál

Železný Brod

3.9.2019

15:00 Městský úřad, budova B radnice, nám. 3. května 1, zasedací místnost

Liberec

4.9.2019

15:00 Krajský úřad, U Jezu 642, multimediální sál, vchod C

Frýdlant

4.9.2019

15:00 Radnice, nám. T. G. Masaryka 37, zasedací místnost, 1. patro

Nový Bor

9.9.2019

15:00 Městský úřad, nám. Míru 1, zasedací místnost zastupitelstva, 3. patro

Tanvald

10.9.2019 15:00 Radnice, ul. Palackého 359, zasedací místnost, 2. patro

Jilemnice

11.9.2019 15:00 Městský úřad, Masarykovo nám., zasedací místnost, dveře č. 206

Jablonec nad Nisou

11.9.2019 15:00 Magistrát, Mírové nám. 19, zasedací místnost, dveře č. 202

Česká Lípa

12.9.2019 15:00 KD Crystal, ul. Boženy Němcové 2942

Turnov

16.9.2019 15:00 Městský úřad, ul. A. Dvořáka 335, zasedací místnost, dveře č. 215

Vstup na semináře je volný, není třeba se předem registrovat.
Další konzultace možné bez objednání v budově E krajského úřadu: U Jezu 525/4 Liberec 2,
telefonicky na 485 226 579 nebo na e-mailové adrese kotliky@kraj-lbc.cz.
Webové stránky: www.dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace
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________________________________________________________________________

MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR VODY Z VAŠEHO BAZÉNU

AKCE:

Máte vlastní bazén či ví ivku? Rádi se v n m koupete s d tmi? Zdraví škodlivé mikroorganismy
ve vod pouhým okem nevidíme, ale v našich laborato ích Vám zjistíme, zda tyto organismy
Vaše koupací voda obsahuje.

TRVÁNÍ:

1.6. - 30. 9. 2019

Rozsah stanovení:





Escherichia coli
počty kolonií p i 360C
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus

________________________________________________________________________

599,- Kč včetn DPH

CENA:

Obsahuje: rozbor dodaného vzorku, vystavení výsledného protokolu, zaslání výsledk e-mailem.
________________________________________________________________________

Nejbližší pracovišt včetn provozních hodin najdete na www.zuusti.cz menu „Pracovišt “
nebo volejte naši infolinku 844 06 06 06.

Pro rozbor je nutné vyzvednutí sterilních vzorkovnic
na pracovišti Zdravotního ústavu.

…………………..…jsme Vám k dispozici na 31 pracovištích v rámci 9 kraj ČR.
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ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
 844 06 06 06 Po-P
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:00-17:00  info@zuusti.cz www.zuusti.cz


________________________________________________________________________

MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR VODY ZE SOUKROMÉHO BAZÉNU
V parných letních dnech každý z nás vyhledává osv žení a ochlazení, mnozí si po ídili bazén
nebo ví ivku. Znáte kvalitu vody v bazénu a jak o vodu v bazénu správn pečovat?
PREVENCE

Napušt ní bazénu je základ, určit se nesnažte ušet it použitím deš ové vody a vyberte zdroj, o kterém víte, že je
bezpečný a nezávadný.
Zast ešením nebo alespo p ekrytím chráníte za ízení p ed znečišt ním. V základní výbav údržby by Vám nem la
chyb t bazénová sí ka, p ípadn bazénový vysavač.
Čistotu vody Vám zajistí používání p edevším pískové filtrace a bazénové chemie. Písek je t eba proplachovat a m nit.
Nepoužívejte chemii, která není určená pro bazény.

Kvalitu vody v bazénu m žete ovlivnit svým chováním. Samoz ejmostí by m la být očista t la p ed vstupem do
bazénu, a to osprchování. D sledný dohled pot ebují hlavn d ti, které dokážou skočit do vody s hlínou i trávou na
chodidlech, s vrstvou opalovacího krému nebo rukama umazanýma od jídla, a bazén dokáží použít místo toalety.
Všechny zmín né zp soby znečišt ní jsou živnou p dou pro tvorbu as, r zných zákal a nebezpečných
mikroorganism .

ROZBOR BAZÉNOVÉ VODY

Pro prevenci a pak i podez ení na znečišt nou vodu si m žete nechat provést rozbor (vč. odb ru vzorku)
mikrobiologických ukazatel stanovených vyhláškou č. 238/2011 Sb., v laborato ích Zdravotního ústavu se sídlem v
Ústí nad Labem (ZÚ).

Odb r bazénové vody

Vlastní odb r se provádí do sterilních vzorkovnic, které si musíte vyzvednout na jednotlivých pracovištích ZÚ.
Vzorkovnice se nevyplachují (obsahují fixačního činidlo). Se vzorkovnicí je nutné manipulovat se zvýšenou
pečlivostí, nesmí dojít ke znečišt ní ústí hrdla a víčka (nap . dotykem prst ).
T sn p ed odb rem sundáme hliníkovou folii z víčka vzorkovnice a vzorkovnici zano íme 15 cm pod hladinu vody v
bazénu hrdlem dol , nebo šikmo, tím se vyhneme znečišt né povrchové vrstv vody. Plníme tak, aby pod zátkou
z stal min. 2 cm vzduchový prostor. Vzorkovnici uzav eme a vrátíme zp t hliníkovou folii.
Vzorkovnice p ed transportem uchovávejte na chladném a temném míst (nejlépe v ledničce) a co nejd íve
dopravte na p íjmové pracovišt ZÚ.

Význam jednotlivých mikrobiologických ukazatel
Escherichia coli
Hlavní indikátor fekálního znečišt ní. Pochází ze zažívacího traktu lidí a teplokrevných živočich .
Počty kolonií p i 36 °C
Jedná se o všudyp ítomné bakterie, které se množí ve vod za vhodných podmínek. Na jejich počty má vliv ada faktor ,
nap íklad teplota, množství živin, množství kyslíku ve vod , p sobení dezinfekčních prost edk .
Pseudomonas aeruginosa
Potenciální patogen vyvolává adu onemocn ní, jako je zán t močových cest, st edního ucha či hnisání popálenin.
Staphylococcus aureus
P ibližn u t etiny lidské populace je p irozen p ítomen na k ži a sliznicích. Zp sobuje velmi často r zné infekce v rozsahu
od mírných zán t k že a m kkých tkání až po život ohrožující sepse.

P ekročení mezních hodnot

Bylo-li rozborem prokázáno mikrobiologické znečišt ní, je nutno provést účinnou dezinfekci pomocí bazénové
chemie. Nejdostupn jším zp sobem dezinfekce je použití p ípravk na bázi chloru, které je možné doplnit UV
zá ením či mikrofiltrací. P i dávkování dezinfekčních a algicidních p ípravk se i te doporučeními výrobc bazén ,
pop . návody výrobc p ípravk .

Nepodce ujte kontrolu bazénové vody, m žete tak p edejít zdravotním problém m.
Pouze v čisté vod , tedy hygienicky nezávadné, je to pravé pot šení se koupat.
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Usnesení č. 9 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 03. 07. 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. 9 paní Lenku Šafrovou a Ing. Jana Petrů.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 2. ZO schvaluje doplnění programu jednání ZO č. 9 o uvedené body 1 - 3.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 3. ZO schvaluje program jednání ZO č. 9 včetně jeho doplnění.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro rok 2019
ve výši 24 tis. Kč na provoz služby Pošta Partner za
předpokladu, že provozní doba bude upravena v PO – ST – ČT do 17 hod. a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 1 (Černá)
5. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 5 bez výhrad.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 6. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na údržbu zeleně z programu Státního fondu
životního prostředí, poskytované prostřednictvím LAG Podralsko.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 7. ZO schvaluje vypracování Studie odkanalizování a čištění odpadních vod
v přilehlých částech rozvojové lokality pro RD společností Solicite s. r. o., IČ
02232651, Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 za celkovou částku 65 340 Kč vč. DPH a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 8. ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby SO201 –
Most Kunratice u Cvikova na přítoku do Cvikovského rybníku společností Statik CL
s.r.o., IČ 02365197, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa za celkovou částku 47 190 Kč
vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 9. ZO schvaluje výběr dodavatelů výpočetní techniky, přičemž společnost Softcon dodá
10 kusů tabletů s operačním systémem Android, včetně výukových programů s max.
cenou 6 000 Kč/kus, 10 kusů tabletů s operačním systémem Windows včetně
výukových programů s max. cenou 10 000 Kč/kus a společnost AV Media 1 ks
interaktivního tabletu s uhlopříčkou 21,5“ s max. cenou 25 000 Kč a interaktivní tabuli
Smart Board 885 včetně dataprojektoru, pylonového pojezdu, reproduktorů a sofware
za max. cenu 140 tis. Kč. Vybavení bude zakoupeno z finančních prostředků,
poskytnutých v rámci projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova.
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Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 8 / 2019.
2. ZO bere na vědomí informace ve věci vymáhání škody v souvislosti s odstraněním
navážky u bývalého vlakového nádraží.

Zastupitelstvo obce odkládá:
1. ZO odkládá projednání pronájmu bytu č. 5 v č. p. 411 do příštího zasedání.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starosta obce
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ANKETY
Na základě mnoha dotazů a diskuzí jsme se rozhodli dát možnost vyjádřit svůj názor
na věc i občanům, kteří nemají přístup k internetu. Přikládám dva hlasovací lístky
k probíhajícím anketám na obecním webu. Tyto lístky budou také k dispozici
v kanceláři OÚ. Vyplněné je prosím vhoďte do schránky na OÚ. Děkujeme za spolupráci.
Při rozhodování v těchto otázkách budeme Vaše hlasy brát v úvahu. Vaši zastupitelé.

S Vašimi údaji bude naloženo v souladu se Zákonem č. 110 / 2019 Sb.
Zákon o zpracování osobních údajů.

PŘEJETE SI, ABY VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI
KUNRATICE U CVIKOVA SVÍTILO CELOU NOC?
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
Č. P.
ANO
NE
JEN V PÁ, SO a NE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S Vašimi údaji bude naloženo v souladu se Zákonem č. 110 / 2019 Sb.
Zákon o zpracování osobních údajů.

PŘEJETE SI, SCHVÁLIT TZV. „PROTIHLUKOVOU
VYHLÁŠKU“ A OMEZIT ZDROJE HLUKU O VÍKENDU
A SVÁTCÍCH V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH?
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
Č. P.
ANO
NE

CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNKÁCH – TRAMPIES
(POVEDE MARKÉTA KLIMŠOVÁ)
Každý čtvrtek od 18.00 ve škole.
Začínáme už 12. září 2019.
Pohodlné sportovní oblečení, vhodnou obuv a pití
(trampolínku zapůjčíme, nebo si můžete přinést vlastní).

• cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie
• má jednoduchou choreografii
• je bezpečné, šetrné pro vaše klouby, efektivní, zaměřené na
spalování tuků a zpevnění všech partií těla
• je zábavné, pomáhá bojovat proti stresu, zlepšuje náladu
V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU A DOTAZŮ MĚ KONTAKTUJTE VE ŠKOLE
NEBO NA UVEDENÝ E-MAIL: marketaklimsova79@seznam.cz
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