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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty
Milí spoluobčané, potřetí Vás letos
zdravím prostřednictvím našeho obecního zpravodaje.
V předchozím čísle jsem se ve svém
úvodníku rozplýval nad neutuchajícím
venkovským životem a přetrvávajícími
tradicemi, jež vesnice dělají vesnicemi.
Nechci být sentimentální ani kdoví jak
patetický, ale pravdou je, že se za
poslední desetiletí venkov a konkrétně
i naše obec proměnila k nepoznání.
To, co bylo kdysi každodenní a běžné,
dneska již není IN a COOL [čti kůůl].
A obráceně, lidé z měst, uchylující
se na vesnice za klidem, hledají návrat
do starých časů a hoví si v retro stylu.
Venkov se mění a jsou to občas
paradoxy. Jednomu vadí kokrhající
kohout a bučící krávy a druhý začne
obdělávat své polnosti koňmi a třetí
postaví chlebovou pec a učí v ní lidi
péct poctivý chléb.
Do toho všeho i k nám na venkov
dorazily ty internety (jak se dnes píše).
Stalo se přesně to, co předpověděla
Škopková ve známé české komedii,
že si telefon necháme zavézt až do
maštale. Současná mládež a přiznejme
se, že i někteří z nás, si již nedovedou
představit, že by mohli být nějaký čas
bez přístupu k celosvětové síti.
Jsem velmi dalek hodnocení, zdali
je to v pořádku, či nikoli. Svět jde
kupředu a vyvíjí se, což je dobře. Jen je
občas potřeba zastavit se, rozhlédnout
se a uvědomit si, kde a jak žiji.
Uspěchaná doba a nekončící pachtění
se za výdělkem na živobytí nás nutí
přehlížet krásy všedního života, což je
veliká škoda. Neb jak říká jeden bodrý
chlapík: „Jsme tu jenom jednou a ještě
k tomu půjčený“. A proto si to tady
užívejme dokud ještě můžeme.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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TURÓW - STRAŠÁK ZA HUMNY
Vážení čtenáři, předem se omlouvám
Foto: Radek Petrášek
za ne úplně lehké čtení, ale toto téma
samo o sobě není žádným pírkem. Mnozí
z nás si ještě pamatují doby, kdy se území
za západní hranicí našeho katastru
nazývalo měsíční krajinou. V uplynulých
několika desítiletích zde narůstala výsypka
odvalu z hnědouhelného dolu Turów.
V současnosti je již halda zrekultivována
a působí přírodním dojmem. Nikdo by tak
dnes již nepoznal, že nás v minulosti také
uměla potrápit, zejména svým pohybem
a svévolným narušením státní hranice,
nemluvě o její prašnosti a přebarvování vypraného bílého prádla do kaolinových odstínů šedé.
K naší smůle je Bogatynský výběžek vnímán polskou vládou, jako průmyslový kout jejich země,
který je nutné bezezbytku využít. Čas od času se tak naši sousedé blýsknou nějakým nápadem, který
se však bytostně dotýká nejen našeho území i domova, ale i životního prostředí. Nejprve chtějí využít
příznivých větrů k výrobě "ekologicky čisté" energie, přičemž mají v úmyslu vystavět větrnou farmu
o počtu cca 90 turbín. Argumentují při tom, že my i Němci máme také větrné elektrárny, přehlížejíce
při tom fakt, že se jedná buď o jednotlivé větráky nebo o parky s maximálním počtem do 15 kusů.
Nejrůznější studie jim pak berou doslova vítr z lopatek, neboť se ukazuje, že to s tou ekologicky čistou
energií není až tak zelené, jak by se mohlo zdát, protože má takový počet větráků na malém území
velice negativní vliv na místní ekosystém. Ať se již jedná o ptactvo nebo o divokou zvěř.
Sotva zmizí jeden záměr, objeví se nový. Revitalizace výrobní kapacity elektrárny Turów, jež
spočívá ve zbourání bloků č. 8, 9 a 10 a v postavení bloku č. 11, který bude vybaven nejmodernějším
kotlem s fluidním spalováním. To je bezva, řekl by si jeden. Výměna tří zastaralých kotlů za jeden
s moderní technologií, která je k přírodě šetrnější, proč ne. Srdce ekologa zaplesá. Nic se však neděje
bez příčiny. Nápad by to byl bohulibý, kdyby za ním nestál záměr zpracování (spálení) veškerých
zásob hnědého uhlí v lokalitě, což uváděla i hezky zpracovaná dokumentace. Vyjádřeno jinými slovy,
jde o to vytěžit dostupné uhelné zásoby na území Polska v oblasti Bogatynského výběžku. Touto
suchou formulací se již dostáváme k pointě tohoto článku, kterou je zamýšlené rozšíření
hnědouhelného dolu Turów, neboť s postupnou těžbou je spojen i obrovský strašák v podobě úbytku
podzemních vod a tím i ztráta zdrojů pitné vody na území Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska.
Obava z tohoto vlivu byla tak silná, že si obě vodohospodářské společnosti (FVS a SVS) zásobující
zmíněná území pitnou vodou nechaly zpracovat studii zabývající se možnými scénáři, jak by to u nás
mohlo s vodou vypadat v budoucnosti. Se studií byla seznámena nejen veřejnost, ale i dotčené
orgány a na jejím základě se začalo pracovat na opatřeních, které mají zmírnit dopady na naše území.
Jedním z hlavních úkolů je propojení vodovodních soustav, které by dokázalo vykrývat úbytek pitné
vody v podpovrchových zdrojích. Přestože jsme byli na několika jednáních ujišťováni, že jde
o prioritní téma několika rezortů (ministerstvo zemědělství i životního prostředí), a i když jej politici
používali v předvolební rétorice a vystavovali dolu stopku a podobné nesmyslně plané výhružky,
musíme konstatovat, že na sebe plnění slibů v mnohém nechává stále čekat.
Vše je o velkých penězích, které měly kupovat čas. Čas na projektovou přípravu, čas na prokázání
vlivů dolu na naše území a čas na mezistátní projednávání záměru, a tak dále. Jak se ukazuje, tak čas
je hodně drahá veličina, která nám chybí. Je pravda, že už byla získána část slibovaných finančních
prostředků ze státního rozpočtu, ale velkou měrou nám v tomto spíše pomáhá Liberecký kraj.
Inženýrská činnost a případná realizace potrvá i několik let, proto jsme rádi, že již na stole leží
projektová dokumentace řešící výše uvedené propojení vodovodů. Smutnější však je to, že se i v této
fázi zjevili spasitelé v podobě velmi vzdělaných lidí, dokonce profesorů, kteří mají úžasné nápady,
jak zachránit Frýdlantsko a naši několika letou práci torpédují úvahami o tom, zdali není zbytečné
budovat přivaděč vody z Jizerských hor, protože zde můžeme několik let přežívat na balené vodě.
Jejich erudice je dokonce na takové úrovni, že o tom pořádají nejrůznější besedy a zvou
na ně i širokou veřejnost, kterou o své pravdě přesvědčují.
Pokračování na straně 2.
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VOLBY DO PARLAMENTU EU
VÝSLEDEK V KUNRATICÍCH
Počet evidovaných voličů:
Počet zúčastněných voličů:
Volební účast:

289
72
24,91 %

Strana
číslo

název

30
26
9
28
7
27
11
39
6
10
36
12
14
33
34

ANO 2011
Koalice STAN, TOP 09
Komunistická str.Čech a Moravy
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Česká str.sociálně demokrat.
Česká pirátská strana
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
ANO, vytrollíme europarlament
Koalice DSSS a NF
Koalice Soukromníci, NEZ
Koalice Rozumní, ND
NE-VOLIM.CZ
PRVNÍ REPUBLIKA
Demokratická strana zelených

Platné hlasy
celkem
v%

24
10
9
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

33,33
13,88
12,50
6,94
5,55
5,55
4,16
4,16
2,77
2,77
2,77
1,38
1,38
1,38
1,38

TURÓW - STRAŠÁK ZA HUMNY
Pokračování ze strany 1 …
Od začátku projektové přípravy se bavíme, že přivaděč z Jizerek je to
nejkrajnější řešení při naprosto fatální ztrátě podzemní vody i úbytku
použitelné vody povrchové (v nejhorším možném případě ztratí i vodní
toky svou vodnost). A i když se jedná o krajní řešení, které možná nebude
třeba, je nutné se jím zaobírat a při projektování s ním počítat, neboť
na to musí být připravena celá infrastruktura. Vodovody a kanalizace pro
23 tisíc obyvatel totiž není rozvod vody v rodinném domečku, jak se
někteří rádoby odborníci bez špetky odpovědnosti domnívají. Ani projekt
k takové stavbě není nějaký návod k sestavení skříňky z prodejny IKEA.
O závažnosti tématu svědčí i zapojení organizací, které chtějí
aktivizovat nás všechny obyvatele Frýdlantska, Hrádecka i Chrastavska.
Jednou z organizací, pořádající setkání, besedy i protestní akce, je spolek
Chráníme vodu, který ve spolupráci s Libereckým krajem i se
samosprávami připravil akci, v rámci níž se můžete k záměru rozšíření
dolu Turów vyjádřit vy všichni. Ne každý si přečte oznámení na úřední
desce informující o možnosti nahlédnutí do dokumentace k záměru
a k případnému podání připomínky, proto se tak děje i tímto způsobem,
který by mohl být lidem bližší. Na webu https://chranimevodu.cz/ si lze
stáhnout předvyplněné vyjádření, které můžete doplnit i o svou
připomínku a po jeho vytištění a podpisu ho můžete zaslat
na ministerstvo životního prostředí. Vyjádření v tištěné podobě bude
k dispozici i na našem úřadě nebo v obchodě u Inči a Mirči. Bohužel se
čas na zaslání vyjádření neúprosně krátí. Termín pro podání připomínek
je do 8. června, takže je nezbytně nutné odeslat svou připomínku
do středy 5. června, aby byla jistota, že ji ministerstvo obdrží
ve stanovené lhůtě. Za naši obec pracujeme rovněž na vyjádření, které
budeme MŽP odesílat datovou schránkou. Další organizací zapojenou
do aktivit kolem dolu Turów je hnutí Greenpeace Česká republika, které
na webových stránkách https://act.greenpeace.org/page/37872/action/
organizuje petici "Spolu za vodu", kam můžete také připojit svůj podpis.
Ono to není o zastavení dolu. My trochu tušíme, že polský důl asi
nezastavíme, ale nechceme platit za něco, co si sami nezpůsobujeme.
Vlastník dolu musí přijmout zodpovědnost za svou činnost.
Vážení čtenáři, prosíme, nebuďte lhostejní ke své budoucnosti
na Frýdlantsku. Obáváme se o vodu, které je státní hranice putna,
a poteče si zkrátka z kopce dolů (do dolů). Mnozí z Vás se zde narodili
a ještě více z Vás tu chce i dožít, ale bez vody to nepůjde. Zkuste se
na poslední chvíli zapojit do připomínkování záměru našich sousedů,
kteří vidí budoucnost tohoto území trochu odlišně. Předem děkuji. MiG
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utkání jarní části sezony 2018 - 2019
Domácí
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Frýdlant C
Dětřichov
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Habartice
Kunratice
Kunratice
Hejnice

Hosté
Krásný Les
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Kunratice
Jindřichovice p. S.
Kunratice
Mníšek B
Kunratice
Víska
Nové Město p. S. B
Kunratice

Termín a čas
23. 03. / 15:00
30. 03. / 15:00
06. 04. / 16:30
12. 04. / 18:00
08. 05. / 17:00
27. 04. / 17:00
05. 05. / 15:00
11. 05. / 17:00
18. 05. / 17:00
25. 05. / 17:00
08. 06. / 17:00
15. 06. / 15:00

Den
SO
SO
SO
PÁ
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO

Výsledek
2:2
0:1
3:4
6:0
5:1
2:2
2:1
2:6
4:0
0:5

Body
1
3
0
0
0
1
0
0
0
0

FOTBALOVÝ ZÁŽITEK
V sobotu 19. května prožili naši malí fotbalisté výjimečný den. Zúčastnili se fotbalového
utkání v nadstavbové části Fortuna ligy mezi Slovanem Liberec a Viktorií Plzeň. Už samotná účast
na ligovém utkání by mohl být pro leckterého malého fotbalistu hezkým zážitkem, ale naše holky
a kluci měli mnohem silnější dojem, neboť byli součástí nástupu ligových hráčů na zelený pažit,
kam je naše fotbalová mládež doprovodila. Přestože domácí Slovan s Viktorií nakonec prohrál
0:2, žáci si zápas užili s plnou parádou, včetně přestávkového fotbálku přímo na ligovém trávníku.
Děkujeme všem, kteří se na tomto skvělém zážitku podíleli.
MiG

JUBILEA
Svá životní jubilea oslavili nebo oslaví
spoluobčané:

ČERVEN
paní Pažoutová Alena

ČERVENEC
paní Lachmanová Miluše
paní Šejnová Dáša
paní Klozová Hana

SRPEN
paní Jirounková Jana
paní Loudová Milena
paní Zajac Irena
paní Labská Hana
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.

KRÁTCE
PALIVOVÉ DŘEVO
Na ploše u rybníka se nachází palivové
dřevo, které je na prodej. Cena
3
je stanovena za kubík (m ) podle druhu
hmoty od 600,- Kč za měkké dřevo
do 1.200,- Kč za dřevo tvrdé. Nabídka
je prozatím určena jen občanům naší obce.
Informace lze získat na OÚ.
MiG

50 let spolu
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ
Hamletovská otázka "Být, či nebýt" si ve své záludnosti vůbec nezadá s nejskloňovanější
otázkou samospráv "Sekat, či nesekat". I když nejsme ve známé Shakespearově tragédii
(naštěstí), kdy by se měla některá z dějových postav bát o život, není odpověď na položenou
otázku nikterak jednoduchá. Názory se různí jak mezi laickou veřejností, tak i mezi odborníky.
Někomu to připadá hnusné, jiný v tom vidí návrat k přírodě. Jinak je to vnímáno ve městech
a jinak na venkově. Někdo to pokládá za zbraň v boji proti suchu a další je přesvědčen o lenosti
zodpovědných pracovníků nebo vedení měst a obcí.
Přiznám se, že i já nyní častěji přemýšlím o způsobech údržby veřejných prostranství. Nejsem
zastánce vyhraněných názorů. Jsou místa, na nichž se rostlinstvo udržovat musí, jako jsou zahrady
ve školce i ve škole nebo hřbitov. U parků už je to o vyzkoušení a dá se s tím pracovat. A jsou
i místa, kde mě vzrostlá tráva neurazí a kde je naopak prospěšná. Naše obec vlastní mnoho ploch,
které se snažíme udržovat. Je pravda, že se občas stane, že jsme někde dříve a jinde později.
Letos nám přerostla travička ve výše zmiňovaných školských zařízeních, ale není to vždy
o zanedbání. Občas za to může i počasí nebo nedostatek pracovní síly. Od června jsme již opět
personálně posílení, takže si budeme zase užívat švitoření strunovky i vysekaných ploch.
Jen tak mimochodem. Zkuste se za hezkého dne projít po Kunraticích a rozhlédněte
se po některé ze zarostlých luk. Zjistíte, kolik na nich roste zajímavých kytiček, na něž dosedají
nejrůznější hmyzáci. Najdete kopretinu, bouřku (rozrazil rezekvítek), kohoutek luční, kominíček
(krvavec toten), slzičky Panny Marie (hvozdík kropenatý), pomněnku nebo mateřídoušku.
Věděli jste, že existuje přes 40 druhů trav? Je to krásný, voňavý a barevný svět.
MiG
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V sobotu 11. 5. proběhla krásná, ale
především tajně chystaná oslava „Zlaté
svatby“ manželů Ivy a Milouše Farských.
Se svými nejbližšími si „zlatí“ manželé
zavzpomínali na svůj velký den před
padesáti lety a slavnostně si připili na další
společnou cestu životem. Ještě jednou
gratulujeme a přejeme šťastné chvíle.
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Hasičské cvičení
Jak od nás již víte z minulého vydání našeho zpravodaje, chystá se u nás
nevšední hasičské cvičení. Jedná se o aktivitu, pořádanou obcí v rámci projektu
Nisa, Smědá, Oleška - řeky, které nás spojují (hasičské cvičení - živelné
pohromy), financovanou z prostředků Evropské Unie z Programu Interreg V-A
Česko-Polsko prostřednictvím Euroregionu Nisa. Vedoucím partnerem je Gmina
Pieńsk, v níž proběhne podzimní část cvičení na téma povodeň.
V sobotu 8. června se k nám do Kunratic sjede několik desítek účastníků,
z řad českých a polských hasičů, Českého červeného kříže, Policie ČR a zástupců
krizového oddělení krajského úřadu Libereckého kraje.
Všichni se nejprve sejdeme na sále Kulturního domu, kde probereme
teoretickou přípravu zásahu a po ní se seznámíme s technikou, kterou budeme
při cvičení používat. Vzhledem k velkému počtu zúčastněných složek, bude
omezen provoz na části komunikace kolem fotbalového hřiště od křižovatky
u čp. 153 (p. Rybenského) směrem k obchodu. Zcela uzavřena bude náves
s přiléhající místní komunikací (od Šulcových /čp. 57/ po Málkovi /čp. 138/).
Hlavní silnice bude po celou dobu průjezdná.
Praktická část cvičení začne cca ve 13 hodin a potrvá přibližně 2 hodiny.
Během této části bude probíhat hlášení místního rozhlasu a budou vysílány
záchranné složky do "postižené" části obce. Cvičení se bude týkat těchto
nemovitostí: čp. 29, 30, 33, 34, 37, 86, 109, 117, 120, 121, 142, 150, 161, 162,
163, 164 a 181. Podle scénáře budou uvedené nemovitosti fiktivně (jenom jako)
vystaveny působení tornáda. Jejich obyvatelé budou vyzváni k opuštění domovů
a následně doprovázeni na shromaždiště osob (most pod Pažoutovými), odkud
budou odváženi hasičským autobusem na náves, kde bude zprovozněno
humanitární středisko. Objekt čp. 30 bude navíc plné turistů s nejrůznějšími
zraněními, které budou hasiči zachraňovat a předávat do péče Českého
červeného kříže. Ten bude zraněné transportovat sanitou rovněž
na náves, kde bude v parku polní ošetřovna. Po evakuaci a záchraně všech
zraněných bude cvičení ukončeno a bude provedeno jeho vyhodnocení.
Podrobné informace lze získat u starosty obce nebo velitele hasičů. MiG

FINANČNÍ PODPORA JAMPARÁDY

rozloučení

Naše tradiční soutěž se těší dobré pověsti a i letos nad ní převzali svou
záštitu dva představitelé Libereckého kraje. Jmenovitě se jedná o radní
pro kulturu paní Květu Vinklátovou a pana hejtmana Martina Půtu.
Proti uplynulým ročníkům si však ten letošní vysloužil i finanční podporu
z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 20 tisíc korun, které budou použity
na pořízení skleněných cen pro soutěžící. Finanční podpora je součástí
hejtmanské záštity a my za ni touto cestou velice děkujeme.
MiG

V pátek 7. června se naposledy rozloučíme s paní

Hanou Poděbradskou
Smuteční obřad proběhne od 16 hodin
v hejnickém kostele Navštívení Panny Marie.
Odjezd autobusu z návsi před KD je v 15:15 hodin.

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2019
AKCE

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen

Červen

Červenec

Maškarní karneval pro děti (23.)
Lékař radí – Zrádnosti alkoholu (1.)
Hasičský ples (9.)

Srpen

Den Země, aneb kunratické gruntování (20.)

Říjen

Testovací jízdy Rally klubu (4.)
Malování na chodník (11.)
Dětský den (1.), VICHR – hasičské cvičení CZ-PL (8.)
Myslivecké hody (15.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (29.)

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

Září

Listopad

Prosinec

AKCE

MERLIN nohejbal (6.), TONGRUNDSKÁ šarvátka 1813 (27.),
Letní hasičská tancovačka (27.)
Muzikantská vzpomínka na Josefa Sehnoutku (23.)
Kunratická stopa (8.), Zájezd na Zahradu Čech (14.)
Václavská zábava (28.)
Posezení pro dříve narozené (11.), Kunratické Drakování (13.)
Vítání občánků (19.)
Kunratická JamParáda (2.), Myslivecký bál (23.),
Rozsvícení Vánočního stromu (29.), Mikulášská besídka (30.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Procházka do heřmanické sklárny (14.)
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

3. června 2019

