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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

Průzkum pocitu bezpečí

Vážení spoluobčané, naposledy
Vás letos zdravím prostřednictvím
našeho zpravodaje.
Už je to takřka tradice, že se v
posledním úvodníku kurýra ohlížím
za uplynulým rokem. Ten letošní rok
byl v mnoha ohledech výjimečný.
Nejen, že jsme začali naplňovat
přání z veřejné debaty "Na slovíčko,
sousedé" tím, že jsme získali
Kulturní dům a začali s jeho
náročnou rekonstrukcí, ale postavili
jsme si víceúčelové hřiště, opravili
jsme první desítky metrů z mnoha
kilometrů místních komunikací,
začali jsme s opravou fotbalových
kabin a v neposlední řadě jsme se
poprvé zúčastnili soutěže Vesnice
roku, v níž nás porota ocenila
Fulínovou cenou za květinovou
výzdobu obce. Všechna ta činnost
v právě dobíhajícím roce, vyjma
mnou
zpackané
dotace
na
víceúčelové hřiště, mě dělala velkou
radost. Co mě však pro letošek
učinilo opravdu šťastným, bylo dění
v Kulturním domě. Nepopsatelnou
radost mám z toho, že se kolem
kulturáku semkla velká skupina lidí,
jež zde odvedla mnoho práce, které
si velice vážím.
Závěrem bych Vám všem touto
cestou rád poděkoval za pomoc
i spolupráci v letošním roce
a především Vám chci popřát
jménem obce i jménem svým klidné
a příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí, zdraví a životních
úspěchů v roce 2017.

Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci na vytvoření
Plánu prevence kriminality. Tento důležitý dokument, který poslouží jako příloha
k případné žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR, vytváříme ve spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování.
Jedním ze základních podkladů
pro vypracování Plánu prevence
kriminality je analýza pocitu bezpečí,
se kterou se obracíme na Vás, naše
obyvatele. Nikdo jiný, nežli Vy totiž
nemůže posoudit, zdali se ve svém
bydlišti cítíte bezpečně a nemůže
nám tak doporučit případná zlepšení.
Průzkum pocitu bezpečí provedeme pomocí anonymních dotazníků, které
obdržíte do svých schránek. Žádáme Vás o jejich vyplnění a odevzdání do schránky
na plotě obecního úřadu do 31. prosince 2016.
I když víme, že jsou lidské pocity velice individuální záležitostí a že každý člověk
má nastaven svůj pocit bezpečí jinak, věříme, že nám tento průzkum pomůže
ukázat na některé problémy, jež trápí více lidí najednou. Aby se tak stalo,
potřebujeme dostatečné množství vyplněných dotazníků k vyhodnocení. Proto
Vás ještě jednou prosíme o několik minut Vašeho času na vyplnění a především
odevzdání dotazníků výše uvedeným způsobem. Dotazník existuje i v elektronické
podobě, ale pro tento způsob vyplnění je potřeba napsat si o dotazník email,
neboť jej z důvodu zkreslení výsledků nemůžeme zveřejnit (nepotřebujeme názory
respondentů, jenž u nás nežijí).
Přestože je na závěry ještě brzy, umíme si představit, že od Vás zjistíme, že je
nějaké místo v obci, kde se necítíte bezpečně a my se po té budeme snažit nalézt
způsob jak to napravit. Může tak dojít například k osazení kamerového systému
nebo k rozšíření veřejného osvětlení nebo i k jiné úpravě, jež by dané místo učinilo
lepším. Věříme, že Vám není lhostejné, v jakém místě žijete a že nám i nyní svým
názorem pomůžete se zlepšením našeho životního prostoru z hlediska bezpečí.
Předem Vám děkujeme za Vaši účast v průzkumu.
MiG

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
Milí spoluobčané, více než dvouměsíční úsilí nás žáků základní školy a našich
paní učitelek na tajném projektu dospělo do zdárného konce. Vy se tak nyní
můžete těšit z vánočního dárku v podobě keramické tabulky s číslem popisným
Vašeho domu, který Vám ve spolupráci s obcí věnujeme.
Od myšlenky k činům uběhlo několik měsíců včetně letních prázdnin
a mnoho času zabrala i příprava a zkušební kousky. Přestože při naší ZŠ již léta
funguje kroužek keramiky, vyrobit cca 130 tabulek nebylo jen tak. Úkol to byl více
než náročný, neboť jsme se museli nejen učit příslušnou školní látku,
ale připravovali jsme se i na rozsvícení vánočního stromu a v neposlední řadě jsme
si pro Vás chystali svá vystoupení na vánoční besídku. Myslíme si však, že jsme se
tohoto úkolu zhostili se ctí i uměleckým zápalem.
Pokračování na str. 2
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OBECNÍ ÚŘAD
bude mezi svátky uzavřen!
DOBRÁ ZPRÁVA
Poplatek za komunální odpad zůstává
i v roce 2017 ve stejné výši.
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vánoční překvapení
Pokračování ze str. 1

Všechny tabulky jsou vyrobené ručně a každá je
originální. Pro uchycení jsou v nich připravené dírky
a nemusíte se bát připevnit je venku, protože to vydrží.
Věříme, že Vám naším dárkem uděláme radost, kterou
nám můžete oplatit tím, že si tabulku s číslem popisným
umístíte na svůj dům, či chaloupku.
Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Žáci a učitelský sbor ZŠ a MŠ Kunratice

vánoční besídka
V pátek 16. prosince proběhla na sále našeho
Kulturního domu tradiční Vánoční besídka s jarmarkem,
kterou si pro naše spoluobčany připravily děti z místní
mateřské a základní školy společně s učitelským sborem.
Krásně vyzdobený sál byl plný návštěvníků, kteří si užívali
vřelou vánoční atmosféru a vynikající kulturní program.
Ještě jednou děkujeme dětem i učitelskému sboru
za krásný kulturní zážitek.
MiG

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Zhudebněný vánoční příběh plný zvířátek (Marie a Josef - manželé Francovi).

JamParáda opět rekordní
I v letošním roce padl rekord v počtu soutěžních
marmelád přihlášených do naší soutěže. Opět se rozdávaly
ceny ve 30-ti kategoriích, do nichž se však rozdělovalo 451
soutěžních vzorků, které nám zaslalo celkem 130
soutěžících z 60-ti měst a obcí nejen naší republiky.
Nejvzdálenější marmeláda k nám doputovala z Filipín
z ostrova Guimaras. Cenu publika si odvezl pan Ondřej
Lukeš z Prahy a letenka na kanárské ostrovy putovala do
Opavy k paní Silvii Wálkové. Všechny výsledky jsou
zveřejněny na webových stránkách soutěže.
MiG

Rekonstrukce kulturáku
Na konci listopadu byla dokončena I. etapa
rekonstrukce Kulturního domu, která byla podpořena
finančními prostředky Libereckého kraje z Programu
rozvoje obce ve výši 300 tisíc. Celkové náklady činili 1,007
milionu korun. Podařilo se opravit střechy, komín a
kanalizaci, včetně odvodu dešťových vod. Nad rámec
projektu jsme v objektu nechali vyměnit stará okna za
nová a byla provedena výmalba sálu. V rámci
dobrovolnické práce byl vyčištěn sklep, odstraněno
zatékáním poškozené obložení stěn a stropů, vymalován
lokál, kuchyně, sklady a toalety.
MiG
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Vážení spoluobčané v pátek 6. ledna 2017 se u nás opět
uskuteční „Tříkrálová sbírka“, kterou pořádá Oblastní Charita
Liberec ve spolupráci s naší základní školou.
Na začátku letošního roku se u nás podařilo koledníkům mezi
Vámi vybrat 6.945,- Kč. Tyto finanční prostředky ze sbírky jsou
tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním
postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným, proto věříme, že se i v příštím roce podaří
nějakým dílem přispět na dobrou věc.
Odměnou nám pak bude požehnání nade dveřmi v podobě
nápisu K † M † B † 2017 a dobrý pocit. Mimochodem víte, co
tento nápis znamená??? Ne, není to označení jmen králů
Kašpara, Melichara ani Baltazara. A ne, není to ani pomůcka pro
sklerotiky „Klíče, Mobil, Brýle“. Jedná se o obdobu latinské
zkratky C † M † B † jako formule požehnání. Původní text zní
Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. Tři
křížky pak symbolizují Nejsvětější trojici.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika, a to na základě
osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j.
S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými
právními předpisy (zejména zákon č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O
veřejných sbírkách).
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50 let kunratického fotbalu

JUBILEA

V pátek 14. října oslavil oddíl kopané 50 let své existence. Na fotbalovém hřišti
proběhlo exhibiční utkání mezi výběrem TJ Sokol a starou gardou Slovanu Liberec.
Zápas byl příležitostí k setkání bývalých i současných hráčů našeho oddílu, kteří si měli
mezi sebou stále co vyprávět. O poločase tohoto zajímavého utkání došlo na předávání
skleněných plaket a pamětních listů zasloužilým členům oddílu. Skvělou atmosféru si
zúčastnění přenesli z trávníku na sál Kulturního domu, kde se na počest této významné
události uskutečnila taneční zábava. Obrovský dík za práci pro klub, patří nejen
oceněným, ale i pokračovatelům a především pořadatelům krásné oslavy.
MiG

Svá životní jubilea oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

ANKETA DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce, jak od nás již víte,
sbor našich dobrovolných hasičů byl vybrán do finále Ankety
dobrovolní hasiči roku 2016, kde pořadí určovalo hlasování.
Díky hlasům mnoha z Vás (přesně to bylo 796) jsme si mohli v brněnském Bobycentru
převzít ceny za druhé místo v kategorii Sbor dobrovolných hasičů v regionu východních
Čech, kam jsou v rámci ankety začleněny kraje Pardubický, Královehradecký a náš
Liberecký. Z Brna si náš sbor odvezl kromě diplomu i věcné ceny v podobě motorové
pily, radiostanice, LED reflektoru a předplatného Libereckého deníku. Zároveň jsme
obdrželi finanční dar v hodnotě 55 tisíc korun.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří nás v anketě podpořili. Velice si toho vážíme. MiG

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
31. října jsme převzali od společnosti Linhart spol. s r. o. dokončené
víceúčelové hřiště, které jsme ihned podrobili zatěžkávací zkoušce v podobě
přístupu naší omladiny. Ta si vyzkoušela většinu druhů sportů, jež zařízení
umožňuje provozovat. Celkové náklady činili 1.466.564,- Kč. V současnosti
se připravuje provozní řád sportoviště a jednáme o osobě správce zařízení.
Věříme, že se v příštím roce jeho využívání rozjede na plné obrátky
a že bude dlouhá léta dělat radost sportovně založeným občanům.
MiG

Prosinec 2016
paní Táborská Květoslava

Leden 2017
paní Lišková Marie
pan Roubínek Josef
paní Roubínková Lenka
pan Lachman Jaroslav
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.

VZPOMÍNKA
Rok 2016 bohužel nepatřil pouze
oslavám, ale přinesl i bolest do srdcí
těch, jež ztratili někoho blízkého.
V letošním roce své blízké a naši
obec navždy opustili:
pan Josef Vlasák
pan Jiří Berky
pan Pavel Höfler
Čest jejich památce. Věnujme,
prosím, všem tichou vzpomínku.

PŘÍVÍTÁNÍ
Protože je život koloběh různých
událostí a vše musí být v rovnováze,
žal střídá radost a bolest střídá štěstí.
A my tak vítáme do života a naší obce
nové občánky. Letos se nám narodily:
Petr Vilhelm, Václav Klečka,
Pavel Farský a Jakub Pažout.

Všem dětičkám
přejeme šťastné dětství a rodičům
úspěchy ve výchově.
Str. 3
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Ce na vody na rok 2017

re vi ze kotlů

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., schválila na svém jednání
16. prosince 2016 cenu vody (vodné a stočné) na rok 2017.

Vážení spoluobčané, zajisté se k Vám
dostala informace o povinných kontrolách kotlů
na tuhá paliva o příkonu od 10 do 300 kW,
včetně. Nemálo z Vás se mě pak ptala, jak
to s těmi kontrolami vlastně je. Jak to tak bývá,
tématu se chytli senzace chtivý novináři
a udělali z toho téma několik týdnů opanující
hlavní vysílací čas zpravodajství, přičemž
nejhlasitěji proklamovaná informace byla výše
pokuty, kterou dostanete, když si nenecháte
kotel zkontrolovat do konce letošního prosince.
V souvislosti s touto hysterií mám za úkol
od pracovnic MěÚ Frýdlant z oddělení životního
prostředí, abych všechny uklidnil, protože se ne
všechno jí tak horké, jak se uvaří. Ano, kontroly
kotlů jsou povinné, ale žádný z úředníků
nebude po Novém roce provádět plošnou
kontrolu dodržování této normy. Doklad
o provedení kontroly se předkládá na vyžádání
úřadu obce s rozšířenou působností (v našem
případě MěÚ Frýdlant) v rámci řešení nějakého
podnětu a na předložení bude poskytnuta
přiměřená lhůta. Pokuty budou padat až po
marném uplynutí třetí výzvy k předložení
dokladu a rozhodně by to neměli být médii
avizované desetitísíce.
Pro prohlídku chtivé občany je níže odkaz na
seznam revizních techniků v našem kraji:

3

Kč/m s 15% DPH
45,80
57,17
102,97

Pro koncového zákazníka dochází v roce 2017 k nárůstu ceny vodného o 5,87
3
3
Kč/m včetně DPH. U stočného naopak dochází k poklesu o – 0,78 Kč/m včetně
3
DPH. Zákazníci, kteří platí vodné i stočné, tak v roce 2017 zaplatí o 5,00 Kč/m více.
„Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměrné
3
spotřebě 146 m zaplatí za vodné měsíčně o 71 korun více, za rok tedy o 844 korun
více. V případě, že rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek měsíčně o 61 korun,
za rok jde o částku 730 korun,“ říká ředitel FVS, a.s. Ing. Petr Olyšar.
Hlavním a vlastně jediným důvodem zdražení ceny je započtení prostředků
nutných k obnově vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku. Do ceny vody byla
zahrnuta první část těchto prostředků vyplývajících z valnou hromadou
schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Frýdlantské
vodárenské společnosti, a.s., který počítá s roční částkou do obnovy přes
19 milionu korun. Na rok 2017 je v ceně zahrnuto jen něco málo přes 13 milionu
korun. „Do vyšší ceny za vodné se opravdu promítají jen náklady nezbytné k obnově
vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku. Provozní náklady společnosti zůstaly i přes
například 3% růst základních tarifních mezd pracovníků společnosti na stejné
úrovni,“ vysvětluje Petr Olyšar.
Do zmíněné obnovy vodovodů a kanalizací by v roce 2017 mělo jít i díky
akcionářům společnosti přes 22 milionů korun. V případě, že bude zahájena
realizace projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok,“ pak rekordních 251
milion korun, zde především díky přiznané dotaci z Operačního programu životní
prostředí ve výši přes 127 milionů korun.
I přes celkový růst ceny vody je pozitivní lehký pokles ceny stočného, ve kterém
se kladně projevil počet nově připojených obyvatel na kanalizaci především
v Hejnicích a Novém Městě pod Smrkem.
Ing. Petr Olyšar, ředitel
olysar@fvs.cz

Kontakt:
Kunratice 158
464 01 FRÝDLANT
j5fan6y
℡ +420482312156
 www.obeckunratice.cz
obec.kunratice@seznam.cz
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Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Zahradní 768
464 01 Frýdlant

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

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK

Seznam se neustále aktualizuje. Nově zde
přibude například Vladimír Šilhavík z Minkovic,
který provádí kontroly kotlů zn. Dakon.
Kontakt: 606 825 192
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
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Kč/m bez DPH
Dodávka pitné vody (vodné)
39,83
Odvádění a čištění odpad. vod (stočné) 49,71
Celkem (vodné + stočné)
89,54
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