Slovo starosty
Vážení čtenáři, svůj úvodník tentokrát píši ve stínu událostí
odehrávajících se v Jihomoravském kraji, kde řádilo ničivé
tornádo současně se silnými bouřkami. Je právě půlnoc
z 24. na 25. června. Sedím nad klávesnicí a sleduji mimořádné vysílání ČT24 přinášející aktuální informace z postižených míst. Je to neskutečné. Prvním záběrům, které obíhaly sociální sítě v podvečerních hodinách, jsem nevěnoval
přílišnou pozornost, protože jsem si myslel, že pochází ze
zahraničí. Od doby, kdy jsem zjistil, že se jedná o snímky
z jižní Moravy, sleduji aktuální dění na všech možných informačních kanálech. V hlavě se mi vrací vzpomínky na
červenec roku 2015, kdy část naší obce poničila větrná
smršť. Svým rozsahem jsou tyto dvě události absolutně nesrovnatelné, ale mají i cosi společného. Společným prvkem
je pocit bezmoci a zmaru. Dívám se na to jak očima starosty obce tak z pohledu hasiče. Ze záběrů současné zkázy až
mrazí a zažité vzpomínky se mi naplno vracejí. Před 6 lety
u nás nebyl naštěstí nikdo zraněn. Z jižní Moravy však nyní
přicházejí zprávy, že je již v péči lékařů přes 150 lidí. Mnoho jich je pohřešováno a bohužel jsou již potvrzeny i oběti
na životech. Je to děsivé. Nyní panující tma v živých vstupech milosrdně skrývá celkový pohled na tu hrůzu. Ranní
probuzení do reality však bude pro obyvatele postiženého
území velice drtivé. Od 23. hodiny jsem ve spojení s kolegyněmi starostkami a kolegy starosty z našeho Dobrovolného
svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko a řešíme koordinaci
společné finanční pomoci postiženým oblastem. Musíme
jednat rychle. Rychlá pomoc je totiž pomoc dvojnásobná.
Už se objevují první výzvy k veřejným finančním sbírkám.
Věřím, že se mezi námi vzedme vlna solidarity a že se opět
dokážeme semknout a pomoci, jako již v minulosti několikrát, když naše země čelila následkům řádění přírodních
živlů. Prosím však o obezřetnost. Už vylézají ze svých děr
hyeny, jež dobrotu lidí zneužívají. Proto buďte opatrní, kam
svou pomoc směřujete. Závěrem vás žádám, sledujte vývěsky, obecní web i sociální sítě, neboť s ostatními obcemi
Frýdlantska chystáme společnou humanitární pomoc postiženým obcím. Předem vám všem za případnou pomoc
děkuji.
		S pozdravem
		
Milan Götz, starosta obce
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Sbírka PO_VICHRU
Obce a města DSO Mikroregionu Frýdlantsko společně vyhlašují materiální sbírku pro jihomoravské území postižené tornádem. Potřebujeme:
Spojovací materiál (stavební hřebíky, vruty, závitové tyče, sponky)
Zakrývací materiál (plachty, střešní fólie, odolné lepící pásky)
Stavební kolečka (velice důležité)
Ženijní nářadí (lopaty, krumpáče, sekery)
Ruční nářadí (kladiva, kleště, páčidla, šroubováky, pákové nůžky)
Elektro nářadí a zařízení (vrtačky, šroubovačky, vysavače, elektrocentrály)
Úklidové nářadí (košťata, smetáky, plechové kbelíky)
Zahradní nářadí (kovové hrábě)
Řezivo (latě, prkna, fošny <v minimální délce 4 m>)
Sběrné místo je obecní úřad, kam můžete přinášet uvedený materiál
každý všední den od 8 do 15 hodin. O víkendu lze do sbírky přispět po
telefonické domluvě. Sbírka bude v Kunraticích probíhat až do odvolání.
Předem děkujeme lidem z Frýdlantska, kteří nám pomohou oplatit
jihomoravskou pomoc při povodních 2010.

Proč jsme pásli včely?

Jihomoravská Klentnice

Milí spoluobčané, v uplynulých týdnech jste mnozí z vás zaznamenali v našich třech parcích informační tabulky, jejímž motivem
je včelka se zdviženým palcem. Prostřednictvím tabulek jsme vás
informovali o dočasně neudržované zeleni, jejímž prostřednictvím
jsme poskytovali „pastvu“ opylovačům. Tabulky i jejich význam
vzbudil nebývalý ohlas a rozdělil naši obec na dva nesmiřitelné
tábory, proto bych vám chtěl touto cestou vysvětlit, kde se tento
nápad vzal a uvézt některé věci na pravou míru, přičemž se předem
omlouvám za delší čtení.
Ano, přiznávám se, myšlenka na dočasné nesekání veřejné zeleně
opravdu pochází z mé hlavy. Ne, není to kvůli lenosti nebo úspoře
pohonných hmot či nedostatku veřejně prospěšných pracovníků.
Změna přemýšlení o způsobu údržby parků, popřípadě jiných zelených ploch u mě nastala v loňském létě, kdy jsem na dovolené navštívil jihomoravskou Klentnici. Je to obec ležící v Pálavských vrších
pod Stolovou horou odkud na ni shlíží zřícenina Sirotčího hrádku.
Je to napůl cesty mezi vodní nádrží Nové mlýny a městem Mikulov.
Okouzlila mě zdejší příroda. Jak rostliny, tak především hmyz. Nikde
jsem zatím ve volné krajině neviděl tolik motýlů pohromadě. Ano,
jistě je to i jihomoravským podnebím, ale až tady jsem se poprvé setkal s termínem tzv. mozaikové sečení. Při výstupu na Sirotčí hrádek
(tedy na to, co z něho zbylo), jsme potkali chlapíka s křovinořezem,
který se pohyboval po svazích a tu a tam něco posekal a něco vynechal. Když jsme se ho s Vláďou Stříbrným zeptali na jeho počínání,
byl tak hodný a vysvětlil nám důvod, jeho zdánlivě nelogického konání. Klentnice leží v chráněné krajinné oblasti Pálava, jejíž součástí
je bývalá národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen (bývalá proto, že se nyní nazývá pouze Tabulová), takže je zde kladen důraz na ochranu přírody. Mozaikové sečení není
uplatňováno pouze v přírodní rezervaci, ale i v samotné obci, proto
zde můžete přímo kolem chodníků obdivovat květnaté louky plné
hmyzu, který se sem postupně rozšířil z chráněné oblasti. K vidění
jsou nejen motýli jako perleťovci, ale i obří čmeláci či velké, neškodné samotářské včely drvodělky s charakteristickými kovově modrými až nafialovělými křídly. Ta může dorůst do velikosti 3 cm s rozpětím křídel ještě o centimetr větším než tělíčko. Většina travnatých
ploch kolem chodníků hýřila barvami a byla to pastva pro oči, což
můžete posoudit z přiložené fotografie. Zde se změnil můj pohled
na veřejnou zeleň. Přál bych si mít takhle krásně rozkvetlou i naši
obec. Cesta k tomu je však delší, než bych si sám přál a bohužel
vede tak trochu i přes počáteční nepěkný vzhled travnatých ploch.
Chtěl bych Vás tedy požádat o pochopení a zpočátku i o trpělivost.
Není to tak, že nebudeme sekat vůbec. Budeme to dělat jen jiným
způsobem a bude se to týkat jen obecních parků. Naopak na krátko budeme udržovat zahrady ve školce a škole, hřbitov, koupaliště,
památník v Tongrundu a pochopitelně fotbalové hřiště.
Vrátím se ke zmiňovanému mozaikovému sečení. Ten termín může
být trochu zavádějící a hezky o něm pojednává článek pana Petra
Pojara na webu www.ceskestavby.cz. S laskavým svolením autora
vám jej přináším dále v tomto vydání Kurýra. Dozvíte se v něm podstatné informace o tomto způsobu údržby zeleně.
Přiznávám napoprvé to nedopadlo úplně nejlépe. Ale každé začátky jsou těžké a kdo nic nedělá, nic nezkazí. Na tomto místě se však
musím ještě ohradit proti zvláštnímu názoru, že pasení včel nemá
smysl, protože v obci včelstva nejsou. Za prvé: je to nesmysl, neboť je u nás několik včelařů, pečujících o svá včelstva v doletové
vzdálenosti od obecních parků. A za druhé: včela na ceduli byla použita spíše symbolicky, protože patří mezi nejznámější opylovače,
ale rozhodně není jediná. Je spousta hmyzu sbírající pyl či živící se
nektarem.
Závěrem se chci omluvit těm, kterým můj nápad způsobil vrásky
na čele od udiveného zvedání obočí. Na druhou stranu mě těší
fakt, že nám po zveřejnění příspěvku o „pasení včel“ na sociálních
sítích nemalá množina lidí dokonce tleská, což dokládají pozitivní
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komentáře pod příspěvkem i počet jeho sdílení. Naše počínání zaujalo média, kdy se k nám postupně přijeli podívat redaktoři z Českého rozhlasu Liberec a z Libereckého deníku. Dalším ukazatelem, že
jsme vykročili správným směrem může být i to, že v horizontu několika dní po nás ohlásil stejnou změnu v péči o veřejnou zeleň i Liberec. Je to zkrátka návrat k osvědčeným postupům našich předků,
proto vás ještě jednou prosím o pochopení a trpělivost. Vždyť už
letos oplývaly naše parky zajímavými květinami, mezi nimiž byly
zvonky, kopretiny, lomikámen, pomněnky, kakost, kontryhel, jitrocel i mateřídouška.
Věřím, že po tomto příspěvku vezmete „pasení včel“ v naší obci na
milost a třeba si zkusíte i vy sami vynechat malý ostrůvek vzrostlé
trávy na svém, jinak dokonalém nízko střiženém, trávníku kolem
domu.
MiG

Co je mozaiková seč trávníku, proč a jak se provádí a jak pomáhá v boji se suchem
1. 12. 2020 autor: Petr Pojar, zdroj www.ceskestavby.cz
Mozaiková seč trávníku je k přírodě šetrnější než plošné sekání
travních ploch, pomáhá zadržet vodu v půdě a chrání biodiverzitu.
Ovšem tento pojem také přinesl tak trochu zmatení pojmů. V jedné diskusi jsem dokonce narazil na názor, že by bylo lepší používat výraz například „etapová seč“, což i více odpovídá původnímu
(starému) způsobu sečení luk. Slovo mozaika je v tomto případě
zavádějící. Úřady je však vzaly za své.
Mozaiková seč vlastně vyloženě neznamená „sekat do tvaru
mozaiky“
Tak trochu mě to také zmátlo, když jsem se tématem začal zabývat.
Ještě než jsem začal hledat první informace a fotky, představil jsem
si fotbalový trávník nějakého velkoklubu, kde je tráva sekána do
mozaiky, šachovnice a nebo pruhů. Omyl v případě pojmu „mozaiková seč“ jde o něco jiného.
Etapová seč starých hospodářů
Dříve i malí hospodáři sekali louky a travní plochy postupně (na
etapy) a postupně tak využívali čerstvou hmotu a sušili posekané
porosty. Díky tomu se jim navíc i za velmi deštivého léta podařilo
usušit alespoň část sena v nejlepší kvalitě. Současný novotvar „mozaiková seč“ pak říká, že se sekané plochy pravidelně střídají s cílem
sekat méně intenzivně a šetrněji k rostlinám i živočichům.

Květnaté louky bez zásahu člověka, mozaiková seč a reakce lidí
Některé nově zakládané květnaté louky se pak nechávají zcela bez
zásahu člověka. Někde dokonce začali rozhodovat o sečích a jejich
způsobu provádění i ochránci přírody. Je pravdou, že obyvatelé
měst přistupují k takovým řešením různě, ale na všem se všichni
nikdy nedohodnou. A že taková rozhodnutí vyvolají i stížnosti? To
je v pořádku, alespoň je zde prostor pro vysvětlení problému a nakonec je dost dobře možné, že právě ten, kdo si nejvíce stěžoval,
přistoupí ke stejnému řešení i na svém pozemku. Navíc jsou „většinové“ reakce velmi pozitivní.
Bohužel mají někteří lidé také problémy s alergiemi a nebo se bojí
třeba klíšťat. To bychom však mohli přírodu zrušit úplně a zavřít se
přikurtováni v prosklených kójích. I pro tyto případy jsou zde ale
kompromisy, například důkladnější sečení okrajových částí trávníků a nebo ponechávání neposečených porostů hlavně na okrajích
měst, kde je to stejně do přírody „jako když dohodíš kamenem“.
Nakonec je vždy třeba volit kompromisy, jelikož nežádoucí je jakýkoli extrém. Jak dokonalé sečení, tak žádné! Mozaikové sečení tedy
neznamená, že se trávníky nebudou sekat vůbec, ale jinak! Sekané
plochy se prostě pravidelně střídají a to i s ohledem na počasí.
Mozaiková seč v kostce
• Na travních a lučních plochách se nechávají části neposečené.
• Ke střídavému sekání však dochází i v řádech let, nikoli jen v jediném roce. Čili „ostrůvky“ se nechají růst celý rok a až v dalším
roce se posečou a neposečené ostrůvky se nechají jinde.
• Mozaiková seč ponechává na plochách různé typy stanovišť.
• Mozaika má podobu větších neposekaných i sekaných ploch,
plošek a nebo pásů.
• V ideálním případě by měla zůstat neposečena alespoň 1/3 celé
plochy.
• Vybrané plochy sečeme jednou až třikrát v roce, neposečené ostrůvky či pásy se nechávají po celý rok. Mozaikovou seč však lze
provádět střídavě i v jediném roce.
• Cílem je sekat méně intenzivně a šetrněji k rostlinám a živočichům.
• Zároveň se lépe udrží voda v půdě a tedy celé lokalitě.
• Zakládají se také květnaté louky, ke kterým se přistupuje podobně jako k travním plochám a nebo se nechávají bez zásahu
člověka.
• Mozaiková seč a zakládání květnatých luk též představují vyrovnanou a harmonickou výživu, za suchých období se pak hnojení
zaměřuje na zvýšenou potřebu draslíku (K).
• Používají se též hnojiva s postupným uvolňováním biogenních
prvků a to pouze v nezbytném množství a ve vhodné době.

Hlavním důvodem je sucho
Hlavním důvodem, proč se ale dnes k mozaikové seči přistupuje,
je sucho. To totiž mění strategii sekání trávníků i trochu divočejších
lučních porostů i ve městech, kde se dokonce začaly zakládat luční
porosty místo dokonalých trávníků. A právě i tyto porosty jsou pak
sekány mozaikově (a nebo vůbec). A spojeno je s tím i více opatření.
Plochy se nesekají tak často, aby stačily vyrůst, sekání se provádí na
větší výšku porostu (klidně i 7 a více cm), k tomu až teprve připočtěme mozaikové sekání s neposečenými ostrůvky a nebo dokonce nově zakládané květnaté louky místo převážně travních směsí.
Politici a ekologové si od takových opatření slibují méně prašnosti,
lepší zadržování vody v lokalitách a krajině a větší biodiverzitu.
Termíny sečení travních a lučních ploch jsou tedy přizpůsobené aktuálnímu počasí, aby nebyl zbytečně kosen příliš řídký porost a koseny jsou především rychle rostoucí plevele. Při takzvané mozaikové seči pak lze buďto postupovat v pruzích a nebo tvořit mozaiky
(kombinace posečené plochy na vyšší výšku sekaného porostu
a ostrůvků bez zásahu sekačkou).
Kunratický kurýr / Červenec 2021
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Sázeli jsme les!

Tradice železné soboty žije
Vážení spoluobčané, děkujeme, že jste nám pomohli obnovit tradici sběru železného šrotu. V posledních letech jsme se při svozu
objemného a nebezpečného odpadu setkávali s tím, že se mnozí
z vás potřebovali zbavit i kovových předmětů, které tak končily bez
dalšího využití bůhví kde. V minulosti jsme sběr kovového šrotu dělali pravidelně, ale skončili jsme s tím, neboť výrazně klesala cena za
železo, které se jeden čas ani nevykupovalo. Posledním hřebíčkem
pro tradiční železnou sobotu pak bylo to, že nás den před ohlášenou brigádou předběhli vykutálení „magneti“, kteří projeli vesnici
a vše kovové nám vyfoukli. Na dlouhý čas se tak tradice „železných
sobot“ přerušila, což se dnes podařilo změnit.
Bylo to opravdu famózní. Mnozí z vás se doma porozhlédli a věnovali
železný šrot, který v příbytku, garáži či na dvorku překážel. Nakonec
se podařilo naplnit 4 traktorové vleky, za což vám ještě jednou děkujeme. Naše poděkování za zapůjčení vleků patří i Josefu Vojtovi
a Karlu Lukášovi. Z peněz za prodané železo bychom rádi pořídili další potřebné vybavení do našeho nového hasičského vozidla.
SDH

Uschlé javory
V předloňském prosinci jsme ve zpravodaji s radostí psali o dokončené
výsadbě javorového a jabloňového stromořadí na „Zkratce“. Bohužel
se zhotovitelské firmě nepodařil v parném létě uplynulého roku včas
zachytit nástup sucha a některé stromy předčasně shodili listy. Na to,
zdali přežili bez újmy jsme si museli počkat do letoška. Naneštěstí se
ukázalo, že 13 javorů z celkových 35 přísušek nevydrželo a už znovu
neobrazili, o čemž jsme informovali Agenturu regionálního rozvoje,
která pro Krajskou správu silnic projekt výsadeb alejí a stromořadí na
Frýdlantsku administrovala. Na konci května proběhla kontrola, přičemž bylo domluveno se zhotovitelskou firmou, že dojde k výměně
odumřelých stromů. Výsadba nových javorů proběhne s ohledem na
vegetační období v podzimních měsících. Do té doby musíme uschlé
javory jen smutně sledovat.
MiG
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Svátek práce jsme oslavili více než symbolicky. Naši výzvu k sázení lesa
přijalo celkem 26 dobrovolníků, přičemž v počtu mírně vedli mládežníci
nad dospěláky. Když jsme hasičskou Avií dorazili na hranici lesa, přeložili
jsme potřebné nářadí i vybavení na vozík za čtyřkolku. Potom jsme se
vydali pěšky, společně s naším hajným Janem Urbánkem a profesionální lesní pracovnicí Jitkou Novákovou, několik stovek metrů k mýtině do
obecního lesa. Na pasece nám nejprve pan hajný pověděl něco málo
o lese, proč se musel vykácet a co bude naším úkolem. Následně jsme si
rozdělili nářadí a rozebrali sazenice mladých smrků. Po první ukázce, jak
se má správně stromek zasadit, jsme se rozešli po malých skupinkách
po pasece a začali jsme zakládat nový les. Práce nám šla od ruky a tak
se nám do svačiny podařilo vysázet 500 sazenic. Po téhle porci jsme se
všichni sešli u rozdělaného ohně, na němž jsme si opekli buřty i plátky
Gothaje a v neposlední řadě také chleba. Při svačině si mládež vyměňovala zkušenosti ze sázení a bylo vidět, že je to bavilo. Najednou zjistili,
co práce v lese obnáší a že se při zakládání lesa člověk i zapotí. To jim
žádná ani sebelepší počítačová hra nedopřeje. A že jsme od dětí ze začátku slyšeli, jak se v Minecraftu lehce sází les (Minecraft |čti majnkraft|
je počítačová hra, v níž se hráči snaží budovat nejrůznější světy a v nich

přežít). Po načerpání sil a krátkém přemlouvání se k další činnosti, jsme
popadli zbylých 200 sazenic a vydali se je zasadit do spodní části paseky v blízkosti rybníka Tongrund. Za nedlouho bylo hotovo. Pan hajný
měl neskonalou radost, protože se podařilo najednou zasadit všechny
smrky, které byly pro tuto mýtinu určeny. Spokojení byli i dobrovolníci,
neboť odvedli práci, která by lesníkovi trvala přibližně tři dny, za což byli
náležitě pochváleni. Malým i velkým brigádníkům patří za jejich přístup
i nasazení obrovský dík a kromě dobrého pocitu z vykonané práce jim
určitě do budoucna bude odměnou i krásný mladý les, kam se mohou
vypravit třeba na houby. Speciální poděkování patří Honzovi Götzovi za
poskytnutí čtyřkolky, která dopravila do místa určení veškeré vybavení,
včetně občerstvení.
Paní Nováková se s panem Urbánkem na místo vrátili po několika
dnech a zjistili, že všechny stromečky byly zasazeny poctivě, protože se
ujaly. Napomohlo k tomu i počasí, které bylo skvěle načasované, neboť
těsně po brigádě sazenice pěkně a vydatně zalilo.
MiG

JamParáda začíná
Milí přátelé marmelád, džemů a povidel, v červnu jsme odstartovali
nový ročník naší tradiční marmeládové soutěže Kunratická JamParáda. I letos jí svou záštitu udělili hejtman Libereckého kraje pan Martin
Půta a náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu paní Květa Vinklátová. Jsme také
ve spojení s výrobcem tradičních skleněných ocenění z heřmanické
sklárny Spiderglass s panem Josefem Novotným, který se chystá na
jejich výrobu. Zdá se, že vše je, jak má být, takže nyní již tedy můžete
přihlašovat své soutěžní vzorky a činit tak lze až do 15. října. Přihlášku
si stáhnete na webové stránce JamParády nebo si ji můžete vyplnit
na obecním úřadě při odevzdávání marmelády. Na internetových
stránkách www.jamparada.cz naleznete kromě zmiňované přihlášky
i další informace o soutěži, včetně aktualizovaných pravidel. Ta doznala malou úpravu v oblasti povoleného počtu přihlášených vzorků
ze stejné převažující suroviny jedním soutěžícím. To by mělo přispět
ke spravedlivějšímu hodnocení v méně obsazených kategoriích, jež
občas byli válcovány soutěžícími, kteří přihlásili mnoho vzorků ze
stejného ovoce, ale s nejrůznějšími přísadami. Nově tak může jeden
soutěžící přihlásit maximálně 2 vzorky ze stejné převažující suroviny.

Přestože se jedná o omezující pravidlo, věříme, že nám to ve výsledku
pomůže vybrat opravdu ty nejlepší z nejlepších.

Společenská rubrika

Koňáci a králíkáři

Svá životní jubilea letos oslavili či oslaví:

Přinášíme vám ještě jeden příspěvek týkající se trávy. Obracíme se na
chovatele nejrůznějších trávožrotů a senochrupů s nabídkou využití
posekané trávy. Uvidíte-li na obecních pozemcích posekanou trávu
a máte-li o ni zájem, neváhejte kontaktovat obecní úřad, starostu či
místostarostu. Po domluvě si ji můžete rovnou odvézt nebo za pěkného počasí i usušit. Je škoda, aby byla travina bez užitku odvážena
na kompostárnu, když může posloužit potřebám chovatelů. Zároveň
je na několika pozemcích možné, domluvit se na postupném sečení
pro účely zeleného krmení nebo dokonce na přímém pasení. Vše je
otázkou dohody a jak se říká: „Líná huba, holé neštěstí“.
MiG

Červenec

Září

Dagmar Jilemnická
Václav Drapák

Brynychová Ludmila
Koťátko Jan
Kupková Jaroslava

Srpen
Jana Runkasová
Luděk Pažout
Irena Zajac

Milí JamParádníci, zakroužkujte si ve svých kalendářích datum 6.
listopadu, neboť právě v tento den proběhne slavnostní vyhlášení
výsledků. Přestože jsme se v loňském roce nemohli poprvé v historii
soutěže ze zřejmých důvodů potkat při ochutnávce a vyhlášení naživo a osobně, věříme, že letos již bude celospolečenská situace naší
akci nakloněna příznivě a že se opět společně první listopadovou sobotu shledáme na sále našeho Kulturního domu v Kunraticích.
Co dodat závěrem? Snad jen hurá na zahrádky, do sadů či na farmářské trhy pro zralé ovoce (i zeleninu) a pak rychle do kuchyně
páchat sladké dobroty. Hlavně nezapomeňte přitom vašem kuchtění na všechny ingredience a především na Kunratickou JamParádu, přičemž mějte na paměti i to, že tou nejdůležitější přísadou do
každého jídla je kromě soli také láska. Vše, co je uvařeno s láskou,
nemůže chutnat jinak než báječně. Přejeme vám krásné léto a těšíme se na vaše soutěžní marmelády (džemy, povidla).
JMP
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Dění ve škole a školce
ŠKOLNÍ ČARODKY
V pátek 30. dubna jsme si ve škole uspořádali Čarodějnický den.
Ráno jsme dětem pustili tematický film - Dívka na koštěti. Následně
jsme na školní zahradě zapálily vatru s čarodějnicí a opekli si buřtíky. S plnými bříšky se děti daly do soutěžení. Za úkol měly ve dvojicích projít trasu, která obsahovala kvízové a vědomostní otázky.
Celé dopoledne bylo super.
VÝLET ZA KOŇMI
V úterý 8. června v obci nešla elektřina a proto jsme se školáky
vyrazili na výlet do Dolní Řasnice. Tam se děti povozily na koních
a opekly si buřtíka. Byl to moc hezký slunečný výlet se sladkou tečkou na konci v podobě zmrzliny.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Dne 14. června jsme odjeli na 5denní školu v přírodě do Zlaté Olešnice. Bydleli jsme Ve Stodole, ale nebojte se, to je název penzionu.
Byl to malý, ale moc útulný příbytek. Hned první den jsme se s dětmi vydali na rozhlednu Štěpánka. Byl tam krásný výhled na přírodu
kolem. Z rozhledny jsme šli na minigolf, kde si děti poměřily své síly.
Druhý den jsme navštívili vlastivědné muzeum ve Vysokém nad Jizerou. Tam děti viděly spoustu zajímavých věcí. Ve středu jsme hráli
lesní hry a odpočívali po náročných výšlapech. Další den jsme jeli
do Bozkova na prohlídku Bozkovských jeskyní. To byla úžasná podívaná nejen na krápníky, ale i na jezírka. Celá prohlídka byla doprovázena výkladem o vzniku krasových útvarů. V pátek jsme si sbalili
kufry a plni zážitků odjeli domů. Školu v přírodě jsme si všichni moc
užili.

DOBRODRUŽSTVÍ V ZÁMECKÉM DVOŘE
Dne 16. června vyrazily děti z mateřské školy na celodenní výlet.
Cílem byla jízdárna na Zámeckém dvoře v Černousích. Všechny děti
se povozily na hodném koníkovi a vydováděly se v přilehlém parku
na trampolíně a prolézačkách. Celé dopoledne mohly v doprovodu
paní učitelky navštěvovat maštal, kde odpočívaly ostatní koně. Po
výborném obědě v místní restauraci (hranolky a řízek nikdy nezklamou) se děti vypravily k řece Smědé, kde se ochladily ve vodě a odpočinuly si ve stínu stromů. Vykoupaní a odpočatí jsme se vydali na
nádraží a hurá vlakem domů.
ZaMŠ

Platby za komunální odpad
Frekvence		placeno		placeno
výsypu			ročně		čtvrtletně
čtrnáctidenní (26x)		
týdenní (52x)		
kombinovaný (38x)

1.640 Kč		
2.880 Kč		
2.320 Kč		

410 Kč
720 Kč
580 Kč

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

QR platba

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.
Na obecním úřadě lze zakoupit PE pytel na komunální odpad
objemu 120 l. Cena za 1 ks činí 100,- Kč. Plný pytel se umisťuje k nejbližší nádobě na komunální odpad v den svozu, kdy
dojde k jeho odvozu.
Svozovým dnem je pro naši obec ČTVRTEK. Výsyp nádob
se čtrnáctidenní frekvencí svozu probíhá v SUDÉM týdnu.
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Nová lavička u Tongrundu
Letos dosloužila dřevěná lavička u památníku v Tongrundu. Instalovaná zde byla v roce 2013 při jeho znovuodhalení. Popravdě,
nějaký čas jsme si lámali hlavu, kde seženeme její důstojnou nástupkyni.
Oslovili jsme proto naše dřevorubce Rosťu Šulce, Bohouška Křelinu a Romana Pospíchala, zdali nevědí o nějakém kusu pořádného
dřeva. Slovo dalo slovo a za chvilku byl materiál obstaraný. Pak už
se chlapi vrhli do díla, řezali, odkorňovali, brousili, vrtali a šroubovali až byl kus krásného nábytku na světě.
A to nejlepší nakonec. Celý příběh o posezení u Tongrundu není
v dnešní době zcela běžným. Ti dobří mužové se totiž rozhodli,
že nám lavici věnují, z čehož máme velikou radost. Výše jmenovaným mnohokrát za dar děkujeme a návštěvníkům památníku
přejeme příjemné posezení.
MiG

Voda na hřbitově
V červnu došel naplnění jeden z mnoha drobných úkolů z našeho
Programu rozvoje obce. Konkrétně se podařilo zavézt vodovod až na
hřbitov. Je to taková obrovská maličkost, kterou kladně hodnotí prozatím všichni návštěvníci hřbitova. O protažení vodovodní přípojky
až za bránu hřbitova jsme uvažovali několik let, protože jsme chtěli lidem pečujícím o hroby ušetřit několikeré scházení po schodech
s konví v ruce. Definitvním impulsem ke zbudování stojanu s vodou
za hřbitovní brankou se stalo prasknutí starého potrubí během loňské zimy. Chvilku sice trvalo, než se podařilo na trhu sehnat vhodný
výrobek, ale povedlo se. Podle mnohých vypadá litinový sloupek
s kohoutkem a umyvadlem, jako kdyby tam byl od jakživa. Přejme
si tedy, aby nám vydržel sloužit po mnoho let. Konec konců pomoci
nám s tím můžete i vy, když budete kohoutek správně používat.
MiG

III. etapa rekonstrukce NN
V posledním červnovém pátku proběhla na obecním úřadu koordinační schůzka se zástupci společnosti GEZ spol. s r.o., jmenovitě
dámy Renata Slavíková a Irena Mäsiarová a pan Zdeněk Svoboda.
Tato společnost zahajuje projektovou přípravu III. etapy rekonstrukce vedení nízkého napětí. Společně s panem Jiřím Tesařem, který
pro nás provádí projektové práce související s veřejným osvětlením,
jsme projednávali budoucí trasy podzemního vedení nízkého napětí.
Jedná se o část obce, která je napájena z trafostanice u č.p. 14. V dohledné době tak začne spodní částí obce procházet projektant pan
Zdeněk Svoboda, který bude řešit konkrétní umístění pojistkových
skříní u jednotlivých nemovitostí. Již nyní se lze zastavit na našem
úřadě, kde jsou k nahlédnutí a případnému podpisu situační zákresy
plánovaného připojení dotčených nemovitostí. O dalším postupu
vás budeme informovat. Chcete-li se na něco zeptat již nyní, zastavte
se na OÚ nebo využijte uvedených kontaktů na zástupce společnosti
GEZ spol. s r.o..
Zdeněk Svoboda – projektant – 724 584 127, Renata Slavíková – zpracování projektové dokumentace – 774 707 121, Irena Mäsiarová – majetkoprávní vztahy (věcná břemena) – 774 410 780
MiG
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Služby pneuservisu
Věděli jste, že můžete v naší obci využít služeb pneuservisu? Ano, je to tak.
Dlouhá léta jsme byli zvyklí navštěvovat autodílnu Romana Matouška v domě
č.p. 73, který disponoval zouvačkou i vyvažovačkou kol na osobní automobily.
Roman se však se svou rodinou před časem odstěhoval, čímž jsme na nějaký
čas o tuto prospěšnou službu v obci přišli. Ale ne na dlouho. Nový majitel domu
č.p. 73 pan Miroslav Baudyš naštěstí chová stejnou zálibu ve vozidlech, jako Roman, takže po něm pomyslnou štafetu převzal. Pokud tedy budete potřebovat
přezout či opravit a vyvážit bačkůrky na svém plechovém miláčkovi, můžete
se směle na pana Baudyše obrátit a jeho pneuservisních služeb využít. S jeho
svolením zde uvádím telefonický kontakt pro případnou domluvu těchto prací,
neboť má hlavní zaměstnání mimo obec. Tel.: 604 809 244.
MiG

Kalendář akcí
MERLIN nohejbal		
3. 7.
Slavnosti sněženek
3. 7.
TONGRUND 1813		
31. 7.
Letní hasičská tancovačka 31. 7.
Kunratická kosa		
14. 8.

Sólo pro Josefa		
Kunratická stopa		
Kunratická JamParáda
Myslivecký bál		

28. 8.
4. 9.
6. 11.
20. 11.

Vysvědčení předáno, hurá na prázdniny!

Pokud budete chtít přispět článkem, oznámením či jinak, využijte uvedené kontakty. Děkujeme všem přispěvatelům.
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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8.00–12.00 h a 13.00–17.00 h
8.00–12.00 h a 13.00–14.00 h
8.00–12.00 h a 13.00–17.00 h
8.00–12.00 h a 13.00–14.00 h
8.00–12.00 h

