Přejeme Vám šťastný nový rok

4. číslo / 7. ročník

KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

OPRAVA KOMUNIKACE 2C

Vážení spoluobčané, naposledy
Vás letos zdravím prostřednictvím
našeho zpravodaje.
Osmičkový rok uplynul stejně
rychle, jako voda v Kunratickém
potoce. Nastal čas rekapitulací
a přemítání o tom, jaký vlastně ten
rok byl. Jeho hodnocení ponechám
stejně jako v minulých letech
na každém z Vás, neboť se během
něho v životě každého z nás
odehrálo něco jiného, tu radostného
a jinde smutného. Každý z nás proto
na něho budeme pohlížet po svém.
Podle očekávání to však byl rok
plný oslav a připomínání nejrůznějších událostí. I v naší obci se slavilo
a připomínalo, za což jsme velice
rádi, protože se během veselic sešlo
mnoho lidí, sousedů a přátel obce.
Podobná setkání jsou pro obec a její
obyvatele nesmírně důležitá, neboť
jsou solí vesnického života. A jak
víme z jedné krásné a moudré
pohádky: Sůl je nad zlato. A soli je
zapotřebí. My díky ponaučenému
králi už dnes dokonce víme,
že víc než sůl je láska.
Vážení spoluobčané a přátelé naší
obce, věřím, že o svátcích každý
z Vás prožil alespoň trochu času
v láskyplném prostředí mezi svými
blízkými. Zároveň doufám, že těchto
láskyplných chvilek budete v nadcházejícím roce zažívat co nejvíce.
Za sebe i jménem obce Vám přeji
do nového roku všechno nejlepší,
hodně zdraví, štěstí a mnoho
úspěchů ve Vašem konání.

V posledním listopadovém týdnu jsme převzali od zhotovitele společnosti SILKOM
opravenou místní komunikaci 2c, která leží před domy č.p. 161 až 164. V rámci opravy
došlo k reprofilaci podkladových vrstev a k položení krytu z asfaltového betonu v celkové
délce 215 metrů. Místní komunikace s jednostranným sklonem je na obou koncích před
napojením na krajskou silnici opatřena štěrbinovými sběrači povrchové vody. Celkové
náklady opravy činily 1.164.162,- Kč. Projekt byl podpořen dvěma dotacemi z Programu
obnovy venkova. Z rozpočtu ministerstva pro místní rozvoje byla poskytnuta dotace ve výši
505.525,- Kč a z rozpočtu Libereckého kraje byla poskytnuta dotace ve výši 300.000,- Kč.
Oběma institucím děkujeme za finanční podporu, která opět pomohla obnovit část naší
léty opotřebované infrastruktury.
MiG

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
Těsně před Vánocemi jsme převzali vypracovanou projektovou dokumentaci k opravě
místní komunikace 7c probíhající za naší základní školu. Oprava je navržena obdobně,
jako v předešlých dvou případech. Stavba zahrnuje opravu stávající komunikace v délce
154 m od návsi po most přes Kunratický potok. Po reprofilaci stávajících podkladových
vrstev a případném doplnění bude položena finální vrstva z asfaltového betonu.
Komunikace se nebude rozšiřovat ani se nebude měnit její nivelita. Součástí stavby
je kompletní rekonstrukce stávajícího propustku pod komunikací v dl. 4,8 m odvádějící
vodu z luk nad cestou a úprava nábřežní zdi včetně bezpečnostního zařízení (zábradlí).
Pokud by vše vyšlo podle plánu, realizovala by se stavba v roce 2019.
MiG

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD
bude od 1.1. do 4.1. uzavřen!
PLATBY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Dne 1. ledna vejde v účinnost nová obecně závazná vyhláška
o poplatku za komunální odpad. Vyhláška reaguje na navýšení
cen za služby spojené se svozem komunálního a separovaného
odpadu. Od Nového roku se mění ceny následovně:

Frekvence svozu
čtrnáctidenní (26x)
týdenní (52x)
kombinovaný (38x)

placeno
ročně

placeno
čtvrtletně

1.440,2.440,1.984,-

360,610,496,-

STROM MÍRU UŽ ROSTE
V neděli 11. 11. v 11 hodin se sešla hrstka občanů před
místním hřbitovem, kde si v tento čas připomněli jeden
z nejdůležitějších mezníků v evropských dějinách, jímž bylo
stoleté výročí ukončení velké války (později označované jako
první světové).
U příležitosti významného jubilea byl v blízkosti památníku
obětem této kruté války vysazen "strom míru", jímž se stal
krásný letní dub. Naše obec se rovněž připojila k celorepublikové
pietní vzpomínce na oběti velké války, které uctila rozezněním
kostelního zvonu. Děkujeme všem zúčastněným.
MiG

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.

JAMPARÁDA opět rekordní

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Kunratická JamParáda opět porazila samu sebe. Jak od nás již
víte, soutěž pátým rokem po sobě překonala svůj předchozí
ročník a stanovila nové maximum. Slavnostního vyhlášení
výsledků a veřejné ochutnávky na sále Kulturního domu
se zúčastnilo bezmála 350 návštěvníků, kteří vybírali a hlasovali
pro nejlepší marmeládu v ceně publika, kterou si pro letošní rok
odvezly klientky z Domova u Spasitele do Frýdlantu
za švestkovou marmeládu s jablky a badyánem. Ocenění
přebírala děvčata, jmenovitě Jarmila Dvořáková a Michaela
Hejhalová Celbová, která s klientkami v tomto zařízení pracují.
Druhé místo v ceně publika získala paní Helena Carvanová
z Prahy s kokosovou marmeládou a třetí místo v této kategorii
obsadil pan Petr Kyjovský z Turnova s jahodovým džemem.
Oceněním a titulem "Marmeládové město" se znovu pyšní
město Frýdlant s 20 soutěžícími a titul "Marmeládová obec"
putoval opět do severomoravských Býškovic, z nichž se účastnilo
celkem 18 soutěžích. Místní se v široké konkurenci rovněž
neztratili a sbírali cenné kovy. Z Kunratic se účastnilo celkem
20 soutěžících. Děkujeme Vám všem, kteří jste se na letošním
ročníku podíleli, ať už jako sponzoři, organizátoři, pomocníci
nebo jako dodavatelé vynikajícího občerstvení.
JMP

Vážení spoluobčané v úterý 8. ledna 2019 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 5.580,- 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 † 2019 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.

STALO SE PŘED 60 LETY…
(Přepis zápisu v kronice obce z roku 1958)
NEŠTĚSTÍ - Počátkem zimy částečně zamrzlo jezírko u státního
statku, a bylo ihned plné dětí. Miloš Brychta se odvážil trochu
dále na slabý led, který se pod ním probořil a jen statečností
svých spolužáků Aloise Života a Josefa Bulůška byl zachráněn
před utonutím.
KRO
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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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BUDOVÁNÍ POSILOVNY V PLNÉM PROUDU
V posledním měsíci roku se ve spodní části fotbalových kabin opět rozeběhly
stavební práce. Nadšenci proměňují nevyužívané a zanedbané prostory
v útulné místnosti, které po dokončení budou sloužit jako posilovna.
V současnosti jsou již hotové sádrokartonové podhledy a omítnuty zdi,
na něž zbývá natáhnout štuk. Místnost dostala i nové okno. Po vymalování
a položení podlahy dojde k nastěhování posilovacích strojů a dalšího náčiní.
Provoz a fungování posilovny bude mít na starosti hlavní iniciátor celé
myšlenky, kterým je pan Karel Bílek.
MiG
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JUBILEA
Svá životní jubilea oslavili nebo oslaví
spoluobčané:

Prosinec 2018
pan Pulec Karel
paní Maglenová Jana
pan Němec Pavel
pan Vychtera Zdeněk
pan Götz Miloslav

Leden 2019
paní Vojáčková Lenka

ÚNOR 2019
paní Machová Jaroslava
paní Vojtová Miroslava
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
Hasičské vítězství
Náš hasičský sbor se stal vítězem Ankety Dobrovolní hasiči roku 2018.
Stalo se tak v kategorii "Sbory" v oblasti Východní Čechy, kam jsme se přihlásili
s Kunratickou stopou. K našemu prvenství jste svými hlasy dopomohli i mnozí
z Vás. Celkem jsme obdrželi 1455 hlasů, což byl druhý největší počet hlasů
v celé anketě. Velice Vám za to děkujeme a moc si toho vážíme.
SDH

Rok 2018 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 Jiří Tomáš
paní Lenka Roubínková
paní Anna Vrátná
pan Jaroslav Liška
paní Květuše Drápalíková
pan Jaroslav Rudolf
pan Jan Houska
Čest jejich památce. Věnujme,
prosím, všem tichou vzpomínku.

PŘÍVÍTÁNÍ
Jelikož 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:
Dominik Mikuláš Křelina,
Zuzana Pospíšilová a Eliáš Salaba.

Všem dětičkám
přejeme šťastné dětství a rodičům
úspěchy ve výchově.
Str. 3
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Cena vody na rok 2019
Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (dále možno jen „FVS, a.s.“), schválila na svém jednání 13. prosince 2018
cenu vody (vodné a stočné) pro rok 2019.
Cena vody bude následující:
Dodávka pitné vody (vodné)
Odvádění a čištění odpadních vod (stočné)
Celkem (vodné + stočné)

Kč/m3 bez DPH
47,35
52,65
99,99

Kč/m3 s 15 % DPH
54,45
60,55
115,00
3

Pro koncového zákazníka dochází v roce 2019 k nárůstu ceny pitné vody o 17,2 %, tedy o 7,98 Kč/m včetně DPH. U vody odpadní
3
3
dochází k růstu o 2,9 %, tedy o 1,73 Kč/m včetně DPH. Zákazníci, kteří platí vodné i stočné, tak v roce 2019 zaplatí o 9,71 Kč/m více
než v roce letošním.
3
„Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměrné spotřebě 144 m zaplatí za vodné měsíčně
o 96 korun více, za rok tedy o 1 149 korun více. V případě, že rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek měsíčně o 117 korun, za rok
jde o částku 1 398 korun,“ říká ředitel FVS, a.s., Ing. Petr Olyšar. Na Frýdlantsku platí vodné i stočné pouze obyvatelé Frýdlantu, Hejnic,
Nového Města pod Smrkem a Raspenavy, ve které ale občané platí vodné FVS, a.s. a stočné městu Raspenava. V ostatních 14 obcích
Frýdlantska, které jsou na Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. napojené, platí obyvatelé jen vodné, jehož cena je pod
republikovým průměrem.
Dozorčí rada dostala při schvalování ceny vody na stůl tři varianty ceny. „Zatímco první cena by byla pro FVS neekonomická a druhá
varianta pak ekonomicky minimální, třetí cena je z hlediska dlouhodobé udržitelnosti infrastruktury vodovodů a kanalizací jediná
správná. I když je pro koncového zákazníka jistě nejméně populární. Protože pořád platí, že Frýdlantsko má jedny z nejstarších vodovodů
a kanalizací v republice a bez peněz, které se vyberou v ceně vodného a stočného to nebude možné změnit,“ dodává Petr Olyšar.
Důvodů, které vysvětlují zdražení vody v roce 2019 je hned několik. „Nejrazantněji se na růstu ceny vody podepíše nárůst odpisů
z dokončované rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce, které jsou více než 2 miliony a 700 tisíc korun. Částka na odpisy tak bude
v roce 2019 i s dalšími akcemi, které jsme realizovali v obnově vodovodů a kanalizací, zhruba čtyři miliony korun,“ vysvětluje ředitel FVS,
a.s. Dalšími důvody, které stojí za zvýšením ceny vody na Frýdlantsku, jsou nárůst ceny elektrické energie o 40 %, zvýšení ceny surové
vody od státu o 5,5 % a dojde také ke zvýšení mezd zaměstnanců o 5 až 6 % dle příslušné tarifní třídy.
Důležitým faktorem, který stojí za zvýšením ceny vody pro odběratele na Frýdlantsku, jsou i podmínky dotace poskytnuté
na úpravnu vody v Bílém Potoce, která byla nezbytná pro budoucí zajištění dodávky vody pro celé Frýdlantsko. „Na rekonstrukci
úpravny vody v Bílém Potoce se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši zhruba 126 milionů. Příjmem
dotace jsme se ale zavázali k tomu, že nejpozději v roce 2020 budeme z ceny vodného a stočného generovat 19 milionů korun ročně
na obnovu vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku. Cenou 115 korun za kubík včetně DPH pro koncového spotřebitele se k tomuto cíli
přibližujeme na dohled a minimalizujeme riziko, že budeme muset dotaci vracet,“ doplňuje Petr Olyšar.
Přesto, že jde pro koncového zákazníka o nárůst ceny vody poměrně výrazný, rozhodně nebude sloužit k navyšování míry zisku
společnosti. Ten dosahuje pouhých 5 %, které má společnost povinnost vytvořit a je jeden z nejnižších za poslední dobu.

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

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

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Zahradní 768
464 01 Frýdlant

Frýdlant, 17. prosinec 2018
Ing. Petr Olyšar, ředitel
olysar@fvs.cz
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