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KUNRATICKÝ

KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

I I I. ET AP A R EK O NST RUK CE K D

Milí spoluobčané, podruhé Vás letos
zdravím prostřednictvím našeho obecního
zpravodaje. Konečně je za námi nepříjemné
období vyhlášeného nouzového stavu a život
v celé zemi se pomalu navrací do normálu.
Postupně se rozvolňují přijatá opatření a my
se zase na sebe můžeme začít usmívat bez
roušek. Přestože valná většina omezení
pozvolna opouští naše životy, nelze nyní psát
o návratu do starých zajetých kolejí. Čekají
nás zřejmě nemalé změny, neboť se
koronavirus s největší pravděpodobností
nepodaří zcela vymýtit a my se tak s ním
budeme muset naučit žít. Koronakrize nás
připravila bezmála o čtvrt roku běžného
života a my v tuto chvíli sledujeme,
co všechno ovlivnila. Zjišťování těchto
dopadů není úplně jednoduché, protože se
vše mění ze dne na den. Především kroky
naší vlády, jež ovlivňují chod měst a obcí,
jsou dosti nepředvídatelné a v současnosti
nevíme, co kterého člena vlády ještě
napadne. Jeden týden ministerstvo financí
sebere část peněz samosprávám (obcím,
městům i krajům) ze sdílených daní, přičemž
za čtrnáct dní vítězoslavně rozdává dvanáct
stovek za občana jako kompenzaci. Ono se
to tváří hezky. V našem případě obdržíme
čtyři sta padesát tisíc, ale čert je schován
v propadu oněch sdílených daní, který se
pohybuje okolo dvaceti procent, což je v tom
našem případě ztráta milion a tři sta tisíc
korun, které už neuvidíme. Z tohoto důvodu
jsme museli přehodnotit naše plány a tím
realizaci některých schválených záměrů
posunout do příštího roku, což nás všechny
velice mrzí. Vláda v čele s výřečným panem
premiérem schvaluje prohlubování schodku
státního rozpočtu, aniž by však srozumitelně
vysvětlila, na co miliardy hodlá využít.
Přiznám se, že jsem získal alergii na tiskové
konference a mediální výstupy našich
vládních činitelů i dalších představitelů státu,
při nichž oblbují obyčejné lidi, a proto jsem
se rozhodl přidat se k ostatním kolegyním a
kolegům a v úterý 16. června jedu společně
s nimi na podporující shromáždění
starostů do Prahy, kde se budeme
brát za peníze samospráv.
Tak nám, prosím, držte pěsti.

Od prosince minulého roku probíhá v Kulturním domě III. etapa rekonstrukce. Tento projekt je
spolufinancován z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci Programu obnovy venkova. Liberecký
kraj poskytl obci dotaci ve výši 300 tisíc korun, přičemž celkové náklady překročí jeden milion.
V rámci třetí etapy prošlo rekonstrukcí kompletní sociální zařízení objektu, včetně vodovodních
a kanalizačních rozvodů. Dále byly vyměněny zadní vstupní dveře do zázemí pohostinství a vyměněny
byly rovněž dveře na balkon. Vynucené koronavirové odstávky pohostinství jsme využili k celkové rekonstrukci kuchyně, jež byla sice nad rámec původního
záměru, ale v horizontu dvou let bychom ji kvůli nevyhovující
elektroinstalaci museli stejně realizovat. V nadcházejících
dnech proběhne ještě jedna stavební úprava zakončující třetí
etapu rekonstrukce KD, během níž budou osazeny dveře,
které zpřístupní prostory z průchodu mezi obchodem
a kulturákem. Tyto prostory budou obci nově sloužit jako
nouzové ubytování při nenadálé krizové situaci.
Po zprovoznění zde mohou být ubytovaní nejen evakuovaní
občané, ale i členové záchranných složek pomáhající
při mimořádné události v obci nebo v blízkém jejím okolí.
Během uplynulých měsíců prošlo sociální zázemí
Kulturního domu obrovskou proměnou a v současnosti je
již v plném provozu. Především návštěvnické toalety nyní
umožňují plnit soudobé hygienické standardy. Původní
sociálky nám sloužily bezmála čtyřicet let, ale zub času se
na nich značně podepsal, proto musely být odstraněny
veškeré stavební konstrukce. Úpravou vnitřní dispozice
dámských toalet vznikla i při zachování počtu čtyř kabinek
bezbariérová toaleta pro hendikepované osoby přístupná
z chodby. Po posunutí vstupních dveří na pánské toalety
mohla zase vzniknout samostatná úklidová místnost pro
uložení potřebného vybavení. Modernizací prošla i toaleta pro personál a v prvním patře vznikly dvě
samostatné koupelny rozdělené pro muže a ženy. V kuchyni došlo nejen ke zmíněné rekonstrukci
elektroinstalace, ale i k obložení stěn novými obklady a k instalaci vzduchotechniky pro případ, že by
se zde v budoucnu vařilo. Ve všech rekonstruovaných místnostech byly zatepleny a sníženy stropy.
Velice důležité a zároveň těžké bourací práce, předcházející činnostem stavebním, obstarali
dobrovolníci při víkendových brigádách. Mnohdy se na bourání podíleli chlapi, jejichž dědové, tátové,
či strýcové hospodu v akci "Zet" budovali. Ruku k dílu přidaly i zástupkyně něžného pohlaví,
jež uklízely po zednickém díle. Všem dobrovolníkům i dobrovolnicím patří obrovský dík.
Věřme, že toto dílo bude mít dlouhého trvání, což je naším vroucím přáním.
MiG

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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S O UB OJ S T R ÁVO U
Vážení spoluobčané, obyvatelé naší obce a chalupáři, obracím se na Vás s žádostí o pomoc v boji
s trávou rostoucí na veřejných prostranstvích, podél plotů nebo cest. Hledáme dobrovolníky
s motorovými křovinořezy, kteří by obci pomohli s posekáním travnatých ploch. První trávosečná
brigáda proběhne v sobotu 20. června. Benzin i strunu zajistíme. Budeme rádi za jakoukoli pomoc,
takže se nám hodí i nahrabovači. Prosím případné pomocníky, aby se mi ozvali nejlépe do pátku
19. června, abychom domluvili podrobnosti. Sraz sekáčů, hrabat i hraběnek je v 10 hodin u OÚ.
Tímto článkem se zároveň obracím s apelem i na další naše obyvatele. Přestože to již řada
spoluobčanů dělá, chtěl bych požádat i Vás ostatní, zdali byste byli ochotní sekat trávu před svým
domem či plotem tam, kde sousedíte s veřejným prostranstvím nebo veřejně přístupnou cestou.
Někteří sháníte trávu na seno nebo pro svá zvířata. Pokud máte tuto potřebu, ozvěte se
a zkusíme najít prostor i pro tyto účely. V letošním roce to vypadá, že trávy je prozatím dost,
ale může přijít sušší období a zeleného může být nedostatek. Posekaná tráva končí obvykle na naší
kompostárně, ale mohla by být využita i pro krmení. Vše je jen o dohodě. Předem děkuji všem, kteří
se do údržby zeleně zapojí, ať účastí na brigádě, nebo formou sekání před svým plotem.
MiG
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pozvánky

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE
Záměr prodeje pozemku pro výstavbu RD
v lokalitě „Nad Brynychovými“
P.P.Č.

Druh pozemku dle KN

413/6

TTP

Výměra
2

1.386 m

Katastrální území
Kunratice u Frýdlantu

Pozemek je veden na listu vlastnictví č. 10001 a je v majetku obce
Kunratice. Pozemek bude prodán žadateli pro výstavbu rodinného
domu dle „Pravidel prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě – Nad Brynychovými“ schválených na veřejném zasedání
dne 20. 4. 2018, usnesením č. 20/2018. Cena pozemku je stanovena
znaleckým posudkem č. 3984/2018 ze dne 1. února 2018
2
na 300 Kč/m .
Žádosti lze podávat do 24. června
2020. Při vyšším počtu zájemců
bude vypsáno druhé kolo podávání žádostí, v němž rozhodne
nejvyšší nabídková cena (tzv.
obálkovou metodou). Bližší informace poskytneme na OÚ.

PLATBY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
POZOR, BLÍŽÍ SE SPLATNOST II. ČTVRTLETÍ!
Frekvence výsypu
čtrnáctidenní (26x)
týdenní (52x)
kombinovaný (38x)

placeno
ročně

placeno
čtvrtletně

1.480,2.504,2.036,-

370,626,509,-

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

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

POZOR NA SPRÁVNĚ ZADANÉ ČÁSTKY U TRVALÝCH
PŘÍKAZŮ V ELEKTRONICKÉM BANKOVNICTVÍ
Str. 2
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VLAJKA PRO MIMINKA
0032-P - pod tímto číslem můžete od 6. června 2020 nalézt
v národním registru vlajek a praporů záznam následujícího
znění: "VLAJKA KUNRATICKÝCH MIMINEK - Bílý list se dvěma
svěšenými žlutými dudlíky propojenými kroužky, šikmý blíže
hornímu rohu s modrým kroužkem na červeném krátkém dříku
a modrým štítkem, kosmý blíže k vlajícímu cípu s červeným
kroužkem na modrém krátkém dříku a červeným štítkem.
Poměr šířky k délce listu je 2:3".
Národní registr vlajek a praporů registruje vlajky/prapory a garantuje tak jejich odbornou
správnost a zaručuje, že do registru nebudou vloženy shodné vlajky/prapory ani vlajky shodné
s vlajkami České republiky stanovených zákonem či vlajkami krajů, měst, a městských částí, obcí
a vojenských újezdů udělenými předsedou PS PČR na základě zákonů ČR.
Záznam ve zmíněném registru učinila Česká vexilologická společnost, která je nejstarší
společností ve střední Evropě věnující se vexilologii. Tato pomocná historická věda (podobně
jako heraldika či sfragistika) se zabývá historií, symbolikou a použitím vlajek a praporů.
Více se o této společnosti a její činnosti můžete dozvědět na jejich webových stránkách
www.vexilologie.cz.
Duchovním otcem myšlenky na zavedení „Vlajky pro miminka“ je MUDr. Jiří Poděbradský,
jenž přišel na obecní úřad s nápadem, zdali bychom mohli zavést nějaký proti pól černé vlajce,
kterou na úřadě vyvěšujeme za každého zemřelého občana obce. Stalo se tak v polovině roku
2015 po sérii jarních úmrtí v obci. Autorem grafického návrhu vlajky je Milan Götz, starosta
obce. Samotnou vlajku dle návrhu zhotovila společnost LIBEA z Vratislavic v říjnu téhož roku.
Vlajku pro miminka vyvěšujeme v obci od roku 2016 u příležitosti narození nového občánka.
K jejímu prvnímu vyvěšení došlo 9. dubna 2016. V roce 2020 došlo ke grafické úpravě.
Původně vlajka nesla nápis „Narození miminka“, který však byl odstraněn z důvodu špatné
čitelnosti z rubové strany.
Vlajka pro miminka je tedy od této chvíle zapsána jako oficiální vlajka, jejíž vznik zůstane
navždy spjatý s naší obcí. Byli bychom rádi, kdyby se její myšlenka postupně rozšířila po celé
zemi a zároveň bychom si velice přáli, aby na našem úřadě vlála co nejčastěji.
MiG

JUBILEA
Svá životní jubilea v letošním roce oslaví:

červen
paní Janouchová Iwona
pan Farský Miloš
pan Pleskač Bohuslav

červenec
pan Mareš Pavel

SRPen
pan Modráček Roman
pan Belín Ivan
pan Götz Pavel
paní Zajac Irena
pan Herman Pavel
paní Matoušková Marie

ZÁŘÍ
pan Hýbl Martin
pan Tomáš Milan
paní Kupková Jaroslava
pan Kerda Václav
Zde uvádíme jubilea od 50 let po pěti letech
a od 80. roku po roce. Všem oslavencům
přejeme všechno nejlepší a do dalších let
hodně zdraví a štěstí. Rodiny a blízcí mají
možnost nechat svým oslavencům zahrát
a popřát prostřednictvím veřejného rozhlasu.

OPRAVA KNIHOVNY

KRÁTCE

Vážení čtenáři, v minulém vydání našeho zpravodaje jsme Vás informovali o personální
změně v naší knihovně. Zároveň jste se dozvěděli i o nové otevírací době, kterou je úterý
od 16 hodin. Jsme tak rádi, že Vám dnes můžeme přinést další novinky z naší knihovny. Přestože
jsou s koronavirem spojená spíše negativa, jedno pozitivum se přece jen našlo. Uzavření
veřejných biblioték jsme využili pro údržbu té naší. V naší knihovně jsme využili vynucenou
přestávku k výmalbě vnitřních prostor a k renovaci starých knihovních regálů. Rovněž jsme se
rozhodli pro výměnu oken, která zlepší tepelný komfort i světelné podmínky v místnosti.
V nadcházejících dnech proběhne třídění a urovnání knižního fondu zpět do regálů. Pomalu se tak
připravujeme na zahájení provozu samotné knihovny. O znovuotevření Vás budeme informovat.

Na ploše u rybníka se nachází palivové
dřevo, které je na prodej. Cena je stano3
vena za kubík (m ) podle druhu hmoty
od 300,- Kč za měkké dřevo do 1.200,- Kč
za dřevo tvrdé. Nabídka je prozatím určena
jen občanům naší obce. Informace na OÚ.

PALIVOVÉ DŘEVO

HRANICE DO POLSKA
Od pondělí 15. června jsou opět otevřené
hranice do Polska. Průjezd hraničních
přechodů v naší oblasti je bez omezení.

NÁHRADNÍ SVOZ NEBUDE

Vyměněná okna a vymalovaný interiér

Renovované kovové regály

VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE
V pondělí 1. června bylo v lokalitě "Nad Brynychovými" předáno staveniště realizační firmě,
která zde postaví vodovod a kanalizaci. Práce byly zahájeny sondáží a geodetickým vytyčením
pozic jednotlivých prvků stavby, zejména vodoměrných šachet a kanalizačních vpustí. Nejprve je
pokládán vodovod a po něm bude následovat výstavba kanalizace, která je v mnoha ohledech
náročnější. Stavební práce by měly trvat tři měsíce. Celkové náklady na výstavbu této
infrastruktury činí bez mála 1,6 milionu korun. Vodovod a kanalizace bude sloužit čtyřem
novostavbám rodinných domů, které zde, jak doufáme, v brzké době vyrostou.
V současnosti obec již pracuje na získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro
obdobnou infrastrukturu i pro lokalitu "Nad Vojtovými", kde by v budoucnu měly rovněž vyrůst
čtyři nové rodinné domy.
MiG
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Z důvodu plné vytíženosti svozové firmy
FCC (dříve A.S.A.) se bohužel nepodařil
zajistit náhradní termín za neuskutečněný
jarní svoz nebezpečného a objemného
odpadu, tudíž svoz tohoto druhu odpadu
proběhne na podzim. Vysloužilé elektro
spotřebiče lze odevzdávat v areálu firmy
FCC celoročně a nemusíte tak čekat na
podzimní svoz.
HASIČSKÁ SOUTĚŽ ZRUŠENA
Hasičská soutěž "O pohár obce Kunratice"
se letos neuskuteční.

SAMOVÝROBA DŘEVA
Obec nabízí palivové dřevo formou samovýroby. Informace poskytneme na OÚ.
14. června 2020
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H AS I ČSK Á R O ČE NK A

J AMP AR ÁD A ST ARTUJE

Vážení spoluobčané, stalo se tradicí, že Vás začátkem roku
informujeme o naší činnosti v roce předešlém. Tuto tradici nechceme
porušit ani letos a tak Vám přinášíme krátkou zprávu o zásazích v roce
2019. Loňskou zásahovou činnost jsme zahájili velice záhy, kdy jsme
za jedinou noc z 9. na 10. ledna vyjeli celkem čtyřikrát na popadané
stromy přes silnici k hraničního přechodu. Tehdejší příval sněhu
zaměstnal mnoho hasičů z okolí. Další dvě technické pomoci v podobě
odstranění spadlých stromů z komunikace jsme absolvovali v červnu.
V tomto měsíci jsme byli operačním střediskem vysláni i k další technické
pomoci, a sice ke spadlé elektrické přípojce, která ležela přes komunikaci
na Marmeládce. Zde byla příčinou stržení kabelu ulomená větev
ze stromu rostoucího v blízkosti domu. Posledním zásahem v roce 2019
byl pro nás menší požár lesního porostu v blízkosti hraničního přechodu
do Polska. V uplynulém roce jsme absolvovali rovněž tři taktická cvičení,
o dvou z nichž bylo psáno v loňském zpravodaji. Byla to společná cvičení
s polskými kolegy na téma živelních pohrom. Třetí taktické cvičení
proběhlo v obci Dětřichov, kde byl námětem požár domova pro seniory.
Závěrem naší zprávy si Vám chceme poděkovat za Vaši přízeň
a popřát Vám, abyste nás potkávali jen u příležitosti kulturních událostí,
ale zároveň dodáváme, že jsme připraveni Vám kdykoli pomoci.
MiG

V pondělí 15. června startuje další ročník největší marmeládové
soutěže ve střední Evropě. Přestože není v současnosti jasné, jak budou
na podzim vypadat podmínky pro pořádání veřejných akcí, rozhodli jsme
se po delším přemýšlení nepřerušit sedmiletou tradici ani v těchto
zvláštních časech. Od pondělka naleznete na webových stránkách
www.jamparada.cz aktuální přihlášku. Tu si lze vyplnit v počítači a
vytištěnou a podepsanou ji můžete přiložit ke svým soutěžním vzorkům,
které budeme na obecním úřadě přijímat do 15. října. Hodnocení poroty
proběhne na začátku listopadu tak, abychom mohli vyhlášení výsledků
uspořádat první listopadovou sobotu. Vzhledem k výše popsané
nejistotě v podmínkách pořádání hromadných veřejných akcí prozatím
nedokážeme říci, zdali proběhne veřejná ochutnávka soutěžních vzorků
s hlasováním o cenu publika, tak jak ji známe z předešlých ročníků, nebo
budeme realizovat vyhlášení výsledků přes internet. Samozřejmě se nám
více zamlouvá varianta s živými soutěžícími, ale musíme mít zároveň
připraven i plán "B". Milí čtenáři, ať to bude na podzim tak či tak, základ
je mít dostatek soutěžních vzorků, aby bylo co hodnotit. Proto
neváhejte, vařte marmelády, džemy i povidla a přihlašujte je do naší
soutěže, v níž není poražených a nikdo neodchází s prázdnou.
Zároveň Vás chceme požádat, abyste šířili myšlenku JamParády
i mezi své přátele i známé, za což Vám předem děkujeme.
JMP

R EK O NST RUK CE N N

10. leden / Padlý strom přes silnici
na hraniční přechod do Polska.

17. únor / Jarní kontrola průtočnosti
koryta řeky Smědé.

7. červen / Stržená přípojka elektrické
energie u domu č.p. 31.

19. červen / Odstraňování padlého
stromu při bouřce.

Vážení spoluobčané, nedávno jsme Vás zpravili o připravované
rekonstrukci elektrického vedení nízkého napětí ve střední části obce.
Nyní přinášíme zprávu o další etapě této rekonstrukce, která se týká
části napájené z transformátoru na Marmeládce. Projektováním této
etapy je určená společnost Elektromontáže Miloslav Kalců,
IČ: 10234845, se sídlem Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
V nejbližších dnech se na vlastníky dotčených nemovitostí bude obracet
projektant pan Tomáš Kafka (mobil: +420 606 052 092), který bude
potřebovat souhlas s úpravou elektrické přípojky. Při společném jednání
jsme se dohodli, že připravíme veřejné projednání celého projektu, kde
se budou občané moci seznámit s celou stavbou a případně dořešit
nějaké detaily týkající se jejich nemovitosti.
Důležitá informace je, že veškeré náklady spojené s předěláním
přípojek hradí investor stavby, kterým je ČEZ Distribuce. Realizace
samotné rekonstrukce je plánována v horizontu dvou let.
O termínu veřejného projednání budeme vlastníky dotčených
nemovitostí s předstihem informovat. V případě potřeby dalších
informací se již nyní můžete obracet na náš úřad.
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KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2020
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MĚSÍC

Leden
Únor
Březen
Duben

Červenec

Hasičský ples (22.)
Maškarní karneval pro děti (7.)
Lékař radí – astma a rozedma plic (20.) - ODLOŽENO
Moravanka veze jaro (21.) [KD Heřmanice] - ZRUŠENO
Den Země, aneb kunratické gruntování (18.) - ZRUŠENO

Srpen
Září
Říjen

Květen

Malování na chodník (2.) - ZRUŠENO
Jízda historických vojenských vozidel „Łużyce 1945“ (9.) - ZRUŠENO
Dětský den (30.) - ZRUŠENO

Listopad

Červen

Myslivecké hody (6.) - ZRUŠENO
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (20.) - ZRUŠENO

Prosinec

Kontakt:
 Kunratice 158
464 01 FRÝDLANT
j5fan6y
℡ +420482312156
 www.obeckunratice.cz
 obec.kunratice@seznam.cz
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 Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Středa
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Pátek
8:00 – 12:00
Bankovní účet: 19-7522610297/0100

AKCE

MERLIN nohejbal (4.)
TONGRUNDSKÁ šarvátka 1813 (25.)
Letní hasičská tancovačka (25.)
Kunratická kosa (22.)
Kunratická stopa (5.)
Zájezd na Zahradu Čech (19.)
Václavská zábava (26.)
Kunratické Drakování (11.)
Kunratická JamParáda (7.)
Myslivecký bál (21.)
Rozsvícení Vánočního stromu (27.)
Mikulášská besídka (28.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Vánoce v poli 1914 – 1918 (13.)
Vánoční besídka s jarmarkem (17.)

VYDÁVÁ OBEC KUNRATICE
Pokud budete chtít přispět článkem, oznámením či jinak,
využijte uvedené kontakty.
Snažíme se psát gramaticky správně, přesto se může nějaká
chybička vyskytnout, za což se dopředu omlouváme
a věříme, že nám ji odpustíte 

Kunratický kurýr na webu

MĚSÍC

14. června 2020

