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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího letošního čísla
našeho zpravodaje.
Šesté vydání si dalo malinko na čas,
neboť mě v poslední době především
po psychické stránce zaměstnává několik témat, které zmítají Frýdlantskem.
Ať je to problém Nemocnice Frýdlant
s.r.o., která zrušila akutní interní lůžka
nebo to jsou aleje, jež mají ustoupit
rekonstruovaným silnicím.
V prvním případě se přiznám, že jsem
pouze divákem, neboť tento nezáviděníhodný problém leží především na
bedrech zastupitelstva města Frýdlantu
a z dosavadního přístupu vedení nemocnice mi není dvakrát nejlépe. Zde je
mi navíc líto, že se obyvatelé Frýdlantska s absencí informací uchylují k házení
viny na vedení města. Ale kdo chce psa
bíti, hůl si vždycky najde.
Druhý svízel, který se nás již týká, je
problematika kácení alejí v rámci
projektu "Od zámku k zámku". Zde mě
asi nejvíc mrzí štvavá kampaň jedněch
proti druhým. Je to nepříjemná záležitost, která se opakuje přibližně jednou
za sto let, což dokládá například zápis
z kroniky (viz poslední strana K.K.). Pro
mě je to navíc i osobní záležitost, protože mám zdejší aleje i stromořadí rád
a nejen proto, že na ně mám krásné
vzpomínky z dětství. Bohužel mám na
druhé straně také odpovědnost, která
nespočívá pouze v osobě úředníka
povolujícího kácení. Jako starosta mohu
prakticky za všechno, co se v katastru
obce stane a zde jde o bezpečnost i
rozvoj území. Byl jsem jmenován do
pracovní skupiny, která se má projektu
věnovat, a jen se modlím, aby se mi
podařilo nějakým dílem přispět k rozumnému řešení. Rád bych
totiž vše ustál při zachování
svého duševního zdraví.

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce

V případě zájmu rád poskytnu více informací.
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tak nám ZAČALA Topná sezona
...A není to znát pouze z kalendáře, ale i pohledem z okna, když se obec ztrácí
v bezpočtu barevných variant čmoudíků (a není to pouze 50 odstínů šedi). S tímto
konstatováním bychom se měli pomalu smířit a zároveň si také uvědomit, co to pro nás
znamená. Nejde pouze o nutnost mít dostatečnou zásobu paliva, ale především bychom
měli mít v pořádku topidlo a spalinové cesty (kouřovod a komín). Pouze správně seřízené
topidlo a dobře vyčištěný a zkontrolovaný komín přináší nejen spolehlivější provoz
a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.
Proč píši zkontrolovaný komín? Zjistil jsem, že si mnozí lidé pletou pojmy, které je
mohou připravit řádově i o stokoruny. Těmito pojmy jsou revize a kontrola, přesněji revize
nebo kontrola spalinové cesty. Jsou to dvě naprosto odlišné věci, které jsou zakotveny
v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv. Kontrola spalinových cest je pravidelná kontrola, která by se
měla podle výkonu spotřebiče provádět minimálně jednou nebo dvakrát za rok a obvykle
se její cena pohybuje kolem 500,- Kč. Zatímco revize spalinových cest se provádí pouze ve
vyjmenovaných případech, a sice před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po
každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před
výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru a při vzniku trhlin
ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. Její cena
se pohybuje kolem 1500,- Kč. Může se tak státi, že vykutálený kominík vykoná to, co si
objednáte, aniž by se zeptal, zdali nemáte na mysli jinou službu. Vždy pak trvejte na
vystavení dokladu o zaplacení a zprávě o kontrole spalinové cesty pro případné řešení
pojistné události spojené s požárem v komíně.
Když už máme v pořádku topidlo i spalinovou cestu, zmíním se i o palivu, které nám
může zatopit i ve špatném slova smyslu. Jde o jeho uskladnění. Při uskladňování uhlí,
briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko samovznícení. Věděli jste kupříkladu to,
že cihlový podklad může urychlit samovznícení uhlí??? Tyto materiály byste měli skladovat
tak, aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad 1,5 m). Skladovací
plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně
omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí
skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť novou navážku od staré. V jeho blízkosti
zamezte umístění zdrojů tepla – rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody.
O manipulaci s otevřeným ohněm v blízkosti topiva se rozepisovat asi nemusím. Pravidelně
kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty uvnitř uskladněného topiva. Pokud zjistíte, že
se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je považováno 65 °C), uhlí přeházejte nebo
přeneste na volné místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké maximálně několik desítek
cm a nechte ho vychladnout. V případě nejasností se můžete rovněž obrátit na dobrovolné
hasiče ve své obci, v jejichž řadách jsou vyškolení preventisté SDH, kteří Vám mohou
pomoci, nebo poradit nejen v dané problematice, ale i v jiných oblastech požární ochrany.
Poznámka pod čarou: Na začátku článku jsem zmínil barevnost kouře, což je jedna
z jeho vlastností, ale ne nejpodstatnější. Uvědomme si prosím, že veškeré látky, které se
vlivem spalování uvolňují, dýcháme. Kouř nezná hranice, takže jej dýchá nejen nenáviděný
soused, u něhož nám to je jedno, ale dýcháme jej my sami, naše děti i naši blízcí. O to víc
jsem pak, jak jen to slušně napsat, rozčarován, když si člověk z velkoměsta, dojíždějící si na
venkov za čerstvým vzduchem, přiveze s sebou na chalupu zbytky skříní či jiného nábytku,
kteréžto začne "ekologicky" likvidovat buď v kamnech chalupy, nebo na její zahradě.
Při pálení tohoto bordelu vzniká největší sajrajt. Proto, prosím, zdravý rozum do hrsti
a starý nábytek do kontejneru na objemný odpad, který putuje do spalovny, kde si s ním
umí poradit bez újmy na zdraví. Nejbližší svoz je u nás na konci října (viz str. 2)
MiG
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OBECNÍ ÚŘAD

Pozvánky

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

KUNRATICKÉ
DRAKOVÁNÍ

Kontejnery na nebezpečný a objemný odpad budou přistaveny
na návsi před KD v sobotu dne

31. října 2015 od 9:00 do 11:00 hod
Objemný odpad:
starý nábytek, matrace, linoleum, koberce
Nebezpečné odpady:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy,
zářivky, vyjeté motorové oleje, plechovky
od barev, tonery do tiskáren, staré léky
Elektrozařízení:
chladničky a mrazničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, myčky,
žehličky, fritovací hrnce, elektrické sekačky a pily, vrtačky, televize
Žádáme občany, aby odpad předávali přímo svozové firmě, není možné
zanechávat na stanovišti odpad předem!!!
Děkujeme za pochopení.

Kontejnery budou dle potřeby vyměňovány

ZAJÍMAVÉ SETKÁNÍ
V pátek 25. září jsem se vydal společně s paní Janou
Žákovou (zastupitelkou obce Višňová) do polské obce
Spytków, kde byla domluvena schůzka s paní Grażynou
Legeżyńskou – Sołtysem Spytkówa. Přijala nás velice
příjemná dáma, jež nás provedla obcí a nad šálkem kávy
pak seznámila s historií i současností malé vesničky
u českopolských hranic.Přestože je Spytkow malou obcí,
má toho na svém kontě mnoho. V neposlední řadě získaly
ocenění „Piękna Wieś Dolnośląska 2014”, což je obdoba
republikové soutěže Vesnice roku.
Oba jsme projevili zájem na
spolupráci, jež by mohla prospět
oběma stranám, ať v oblasti mládeže, kultury nebo sportu.
Věřím tak, že se máme na co těšit.
MiG
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2015
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

Prosinec

AKCE
--Hasičský ples (21.), Lékař radí (27.)
Maškarní karneval (21.),
Hodina Země a veřejné pozorování noční oblohy (28.)
Den Země (26.), Lampionový průvod a pálení vatry (30.)
Malování na chodník (8.), Dětský den (30.)
Zábava pro dříve narozené (19.), Myslivecké hody (20.),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (27.)
Merlin nohejbal (4.), Letní hasičská tancovačka (18.),
Kinematograf Pavla Čadíka (29.)
Připomínka 70. výročí konce II. světové války (1.)
Zájezd na Zahradu Čech (12.), Kunratická stopa (13.),
Václavská zábava (26.)
Kunratické Drakování (11.), Lékař radí (16.)
Kunratická Jamparáda (7.), Myslivecký bál (21),
Rozsvícení Vánočního stromu (27.),
Zájezd do Národního divadla – Strakonický dudák (28.)
Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi (4.), Mikulášská
besídka (5.), procházka do Heřmanic (???), Vánoční
besídka s jarmarkem (???)

Hurá akce, jejímž hlavním smyslem je:
Sejít se a vrátit se do dob našeho dětství, kdy jsme na
podzim pouštěli draky, pekli brambory v popelu a lítali po
loukách. Dejme do těchto dob nahlédnout i našim dětem.

Sejdeme se před OÚ
v neděli 11. října 2015
v 10:00 hodin
nebo po desáté hodině
na „Kopáku“, což je
kopec za paneláky.
Draka své výroby nebo
kupovaného s sebou!
Nezapomeňte si do kapsy
přibrat bramboru, jablko nebo
buřtíka. (oheň zařídíme my)

Srdečně Vás zveme na posezení s lékařem
MUDr. Jiřím Poděbradským, které proběhne v pátek
16. 10. 2015 od 17:00 hodin v hospodě.
Tématem posezení bude:

OBEZITA
PŘÍČINY
NÁSLEDKY
PREVENCE!!!
Těšíme se na Vás SPOZ

UPOZORNĚNÍ
sběr vzorků džemů a marmelád
do JamParády končí
31. října 2015

POČET VZORKŮ

139

Plán akcí budeme stejně jako v loňském roce průběžně
doplňovat a upřesňovat. Přeškrtnuté akce již proběhly.
Str. 2
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JUBILEA

utkání podzimní části sezony 2015 - 2016
Domácí
Bulovka B
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Habartice
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Kunratice
Víska
Kunratice

Hosté
Kunratice
Pertoltice
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice
Mníšek
Kunratice
FC JOKERS
Dolní Řasnice
Kunratice
Nové Město B

Termín a čas
16. 08. 2015 - 15:00
22. 08. 2015 - 17:00
29. 08. 2015 - 17:00
05. 09. 2015 - 17:00
12. 09. 2015 - 17:30
19. 09. 2015 - 16:30
26. 09. 2015 - 16:30
03. 10. 2015 - 16:00
10. 10. 2015 - 16:00
17. 10. 2015 - 15:30
24. 10. 2015 - 14:30

Den
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Výsledek
1:5
0:1
0:2
4:0
3:0
2:0
3:1
0:2

Body
3
0
3
3
0
3
0
0

Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2015 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Ríjen
paní Vítková Věra

Listopad
paní Černá Jana
pan Pažout Vlastimil
paní Pospíchalová Věra
pan Rudolf Jaroslav

Prosinec

30. ročník Kunratické stopy
přilákal rekordní počet účastníků
13. září se v netradičním nedělním termínu uskutečnil 30. ročník pro naši
obec zcela tradiční Kunratické stopy. Nádherné počasí k nám přilákalo velké
množství návštěvníků, kteří ustanovili nový účastnický rekord. Jubilejní stopu si
prošlo celkem 224 pochodníků, kteří plnili úkoly na osmi stanovištích.
Neskrývanou radost z rekordu měli nejen současní pořadatelé, ale i jedna
ze zakladatelek Kunratické stopy paní Lída Brynychová, jež ji v roce 1986 se
svými kolegyněmi a kamarádkami připravila vůbec poprvé.

Děkujeme všem účastníkům, sponzorovi a především pomocníkům ☺

paní Tomášová Verona
paní Rudolfová Eva
Zde uvádíme jubilea od 50 let a od 80.
roku po roce.
Všem
oslavencům
přejeme
všechno
nejlepší a do dalších let
hodně zdraví a štěstí.
Rodiny a blízcí mají
možnost nechat svým
oslavencům zahrát a
popřát
prostřednictvím
veřejného rozhlasu.

ČEZ
Upozornění k odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g)
zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění, si dovolujeme požádat vlastníky
a uživatele dotčených pozemků
o odstranění a okleštění stromoví
a
jiných
porostů
ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

ASTROKROUŽEK
Ve čtvrtek 8. října zahájí svou činnost kroužek pro zvídavou mládež, která se
chce dozvědět něco o dění nad jejich hlavami. Kroužek se schází každý čtvrtek
od 16:30 do 17:30 na obecním úřadu v Kunraticích, avšak první čtvrtky v měsíci
kroužek nebývá, místo toho nabízíme v pátek pozorování oblohy, samozřejmě
pokud počasí dovolí. Více na www.astrokunratice.cz
J. Poděbradský

ZÁSAH JE POTŘEBNÉ PROVÉZT
V DOBĚ VEGETAČNÍHO KLIDU
DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU

NEJMENŠÍ VZDÁLENOSTI VĚTVÍ A JINÝCH POROSTŮ OD NADZEMNÍHO VEDENÍ
Nadzemní vedení

Do prostoru
Holé vodiče
Izolované vodiče
Kabelové vedení
Str. 3

Nízkého napětí
do 1 kV
předpokládá
se výstup osob

Velmi vysokého napětí
nad 35 kV do 110 kV

nepředpokládá
se výstup osob

lze vylézt

nelze vylézt

lze vylézt

nelze vylézt

1,5 m

3,5 m
2,5 m
1,5 m

1,6 m

4,5 m

3m

2m
1,5 m

Vysokého napětí
nad 1 kV do 35 kV

Minimální vzdálenosti větví a
porostů od vedení jsou patrné ve
vedlejší tabulce.
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DŮLEŽITÉ JEDNÁNÍ

Poděkování

V pátek 18. září se v zasedací
místnosti obecního úřadu uskutečnila první schůzka s jednateli
společnosti AGROFANDA, spol s r.o.
Za obec byl přítomen pan starosta i pan místostarosta a za společnost
přijali pozvání jednatelé František Vrátný, Miroslav Vrátný a Jiří Severýn.
Jednání se zúčastnil i ekonom společnosti pan Ing. Jiří Kříž.
Předmětem setkání bylo seznámení zástupců společnosti s připravovanými projekty a se záměry obce. Jedním z témat byly i komplexní
pozemkové úpravy, na jejichž prospěšnosti se prozatím obě strany
neshodli. Značná část diskuze se věnovala využití v současnosti
nepoužívaných areálů „Marmeládky“ a „Čtrnáctky“. Vedení společnosti
přislíbilo prověření smluvního vztahu, který sliboval využití areálů
„Marmeládky“ a „Čtrnáctky“ pro výstavbu solárních elektráren.
Velice významnou a pozitivní částí jednání byla debata o záchraně
a využití „Jedničky“. V tomto nalezli obě strany společnou řeč. Pan
Severýn navíc naznačil možnou budoucnost objektu jako dům pro seniory
nebo dům služeb. Vedení obce v tomto ohledu nabídlo pomocnou ruku
v podobě zjišťování možností financování takovéhoto projektu.
V neposlední řadě jsme probrali i to, co trápí samotnou společnost.
Podle slov pana Františka Vrátného je to především majetková trestná
činnost, jež má za následek mnohdy havarijní stav objektů. Pachatelé,
vědomi si své nepostižitelnosti, vydávají se na lup i za bílého dne. O to víc
pak pana Vrátného mrzí lhostejnost lidí, kteří ač jsou svědky takového
jednání, tak jej neoznámí ani firmě, natož pak Policii.
Celé setkání se neslo v pozitivním duchu. A protože jsme nestihli
probrat všechno, tak věříme, že jsme se u společného stolu nepotkali
naposledy, neboť oběma stranám na spolupráci záleží.
MiG

Díky Vám všem, co jste dorazili na naší
Václavskou zábavu. Myslím, že se povedla a
skvěle jsme se pobavili. Vše klaplo, tak jak
mělo, kapela hrála perfektně v čele s úžasnou
zpěvačkou. Dokonce jsme se dočkali i
Polednice v podání Martina Budzela. Takže
super sobotní večer.
za TJ Sokol – Jan Provazník

Naši PRVŇÁČCI
V úterý 1. září jsme do první třídy naší školy
přivítali prvňáčky Lidušku, Nicolase a Šimona.

kácení alejí v minulosti
Kácení:

V létech 1923 a 1924 vykácela obec silnici do Vísky, taktéž
Fibigovu cestu a obecní les. Krásné obecní aleje musely padnouti již
v roce 1920 při stavbě místní elektrické sítě. Kmeny byly prodány
vesměs jako užitkové dřevo, zatím co větve a pařezy a dřevo z lesa
byly odevzdány obyvatelstvu jako palivové dříví. Výtěžek z prodeje
těchto druhů dřeva byl ovšem silně snížen pro nutný nákup mladých
stromků k novému zalesnění.
Doslovný přepis zápisu z obecní kroniky z roku 1926. Ten pak ještě pokračuje
poznámkou o zlém zločinu na mladých stromcích. Ale o tom až jindy.
MiG

Sbírka se vydařila
Ve čtvrtek 24. září jsme z obecního úřadu odvezli do Krásného Lesa
pokladničku, do níž přispěvatelé vkládali peníze v rámci veřejné sbírky.
Po rozpečetění schránky, vysypání a sečtení jejího obsahu jsme společně
s majitelkou útulku paní Kateřinou Vojáčkovou s radostí i překvapením
zjistili, že se nám podařilo nastřádat celkem 1.552,- Kč. Díky Vám všem!
Vyprázdněnou pokladničku jsme si přivezli zpět na náš úřad a pokračujeme ve
veřejné sbírce, která je určena pro
krásnoleský útulek, jenž se stará o týraná
i opuštěná zvířata od nás i z okolí. Opět předem děkujeme za pomoc. MiG
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13:00 – 17:00
13:00 – 14:00
13:00 – 17:00
13:00 – 14:00

Kontakt:
Kunratice 158
464 01 FRÝDLANT
j5fan6y
℡ +420482312156
 www.obeckunratice.cz
obec.kunratice@seznam.cz

Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
množí se dotazy na trička se znakem
a názvem naší obce. Proto jsme se
rozhodli, že je v případě většího zájmu
necháme opět zhotovit.
Zájemci nechť nás
tedy kontaktují na OÚ,
kde budeme přijímat
závazné objednávky.
Trička opět budou jak v pánském tak
i v dámském provedení. Barvu tentokrát
necháme na Vás (pochopitelně také
záleží na výrobci triček).
Cenu triček předpokládáme srovnatelnou s prvním kolem – tedy 150,- Kč. MiG

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

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 12:00
Úterý 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 12:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00
Pátek 8:00 – 12:00

obecní trička

4. října 2015

