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SLOVO STAROSTY

KUNRATICKÁ JAMPARÁDA 2020

Milí spoluobčané, popáté Vás letos zdravím
prostřednictvím našeho obecního zpravodaje.
Je právě třetí adventní neděle a já sedím
nad rozepsaným kurýrem a hledám vhodná
slova, jimiž bych Vás povzbudil do následujících
dnů. Musím se přiznat, že to ze mě tentokrát
leze, jako z chlupaté deky, neboť na současném
období neshledávám nic moc pozitivního,
na rozdíl od COVID-odborníků, jež vidí pozitivní
na každém kroku a podle toho sestavují i své
statistiky. Promiňte, to byl nepovedený pokus
o vtip, ale jak jinak bojovat s blbou náladou,
než jí čelit tím, co je nám Čechům vlastní.
Zkrátka si umíme ze všeho tropit šprýmy. I když
někdy i za hranou snesitelnosti, což uznávám.
V žádném případě nechci zlehčovat situaci
kolem koronaviru a už vůbec nechci podléhat
pesimismu. V tom všem marasmu musíme
nalézt alespoň něco dobrého, co nám letošní
rok přinesl, nebo co nám umožnil. Určitě toho
nebylo málo. Myslím, že mohu zmínit dva
největší letošní realizované projekty, jimiž byly
výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě
"nad Brynychovými", kde v blízké budoucnosti
vyrostou čtyři nové domy, či rekonstrukce
kulturáku. Z původně neplánovaných akcí rád
zmíním zvelebení a znovu otevření naši
knihovny. V rámci kulturní činnosti se vydařily
zejména letní akce, včetně vzpomínkového
koncertu Sólo pro Josefa. Odchodili jsme
Kunratickou stopu a podařilo se zároveň udržet
v chodu i legendární JamParádu. Klady by se
daly najít i v mezilidských vztazích. Na jaře se
mezi Vámi objevilo hned několik lidí nezištně
pomáhajících druhým, kdy pro své spoluobčany
šili roušky či nabízeli i jiné druhy pomoci
(sekání trávy, zednické práce). Tito lidé působí
jako lezecké chyty na stěně skály stojící před
Vámi, kterou musíte zdolat. Oni jsou ty nesmírně důležité opory dodávající naději nám všem.
Milí čtenáři, přeji nám všem, abychom měli
kolem sebe dostatek lidských lezeckých chytů
a měli se vždy o koho opřít. Mějte klidný zbytek
adventu a prožijte šťastné a veselé vánoční
svátky. Původně jsem Vám chtěl do roku 2021
popřát mnoho pozitivních lidí ve vašem okolí,
ale to zřejmě nebude to pravé, po čem asi v
současnosti toužíte, proto se omezím na přání
všeho nejlepšího pro Vás i Vaše blízké.
Ať se Vám v novém roce vyplní vše,
o čem zrovna sníte.

Jistě nám dáte za pravdu, když budeme o letošním roce hovořit, jako o zvláštní době. Veselé okamžiky, aby
člověk pohledal. Proto jsme velice rádi, že jedním ze světlých míst roku 2020 můžeme vnímat uspořádání
letošního ročníku naší tradiční marmeládové soutěže. Nejprve to vypadalo, že blbá nálada pronikla do kuchyní,
ale nakonec se ukázalo, že soutěžní duch přežil i současný COVIDOVÝ marast. V posledním vydání Kurýra, jsme
Vás jedenáct dnů před uzávěrkou informovali o počtu registrovaných vzorků, jenž v tu chvíli činil 123 kusů.
Nakonec se množství soutěžních marmelád po závěrečném přepočítání přihlášek bezmála ztrojnásobilo.
Letos tedy soutěžilo ve 28 kategoriích celkem 361 vzorků od 112 soutěžících ze 46 míst nejen České republiky.
Výsledná čísla Kunratické JamParády 2020 tak opět ukázala, že vaření marmelád, džemů a povidel má v naší
zemi neotřesitelnou tradici, kterou nepřeruší ani sebeblbější doba. Co však současný stav ovlivnil, bylo samotné
vyhlášení výsledků soutěže, což jsme konec konců rovněž v posledním čísle avizovali. Původně jsme připravovali
dvě verze této události (od omezené tradiční varianty, po internetový přenos), přičemž nakonec zvítězil ten druhý
jmenovaný. Ale to ještě předbíhám událostem. Nejprve proběhly povinné procedury od anonymizace vzorků, přes
jejich rozdělení do jednotlivých kategorií až po přemístění na sál kulturáku, kde se po dva dny ochutnávalo.
Hodnotící porota ve složení Jana Akrmanová-Pálfi, Božena Smržová, Pavel Valo, Jaroslav Hoření a Piotr Ernest
opět odvedla dobrou práci, přičemž poctivě obodovala chuť, vůni, barvu i konzistenci soutěžního vzorku.
Každoročně se jedná o nelehkou úlohu, ale jako vždy se s ní porotci popasovali na výbornou.
Po převzetí všech 140-ti obodovaných protokolů od poroty (28 kategorií x počet porotců), započalo zadávání
veškerých obsažených hodnot do počítače. Po naťukání pořízených dat, jichž bylo mimochodem 1444, nám
z kouzelné bedýnky (rozuměj počítače) vyskočily konečné výsledky. Potud se naše každoroční činnost oproti
předešlým ročníkům nelišila. Letos však byl další postup malinko jiný, neboť před námi vyvstala nečekaná výzva
v podobě internetového přenosu slavnostního vyhlášení výsledků. Nejprve jsme uvažovali o plně živé verzi, která
však vzala brzy za své z důvodu nestabilního internetového připojení. Volba tak padla na předtočený
videozáznam, který bude zveřejněn v přesně daný termín. Dnem "D" byla sobota 7. listopadu a její 17-tá hodina,
takže vše podstatné se odehrálo během pátka, kdy jsme od 15 hodin připravovali vysílací studio. To vzniklo
v prvním patře Kulturního domu, kde jsme až do 21-té hodiny vyhlašování natáčeli. Během předešlých dnů
a především pátečního dopoledne probíhalo rovněž natáčení zdravic našich partnerů a podporovatelů. Veškerý
materiál se natáčel na mobilní telefon a posléze putoval k panu Petru Bímovi, který z něho sestříhal pořad, jenž
se stal vyvrcholením celé letošní marmeládové sezony. Samotné odvysílání proběhlo v plánovaném termínu
a prozatím mělo veskrze positivní ohlasy. Na internetovém serveru YouTube má záznam přes 500 shlédnutí
a na sociální síti FACEBOOK projevilo o toto video zájem přes 4 tisíce lidí. Více než virtuální zájem o přenos nás
však těší fyzická účast v naší soutěži, a proto jsme velice rádi, že se jí i v tomto "nepovedeném" roce zúčastnilo
přes 100 soutěžících (112). Obrovskou radost máme rovněž z toho, že z celkového počtu bylo 15 místních, jež se
v silné konkurenci rozhodně neztratili. Bohužel zde není prostor na zveřejnění celkové výsledkové listiny, ale
uvedeme zde alespoň místní úspěšné soutěžící, jimiž jsou Lucie Šejnová, Emílie Pleskačová, Věra Pospíchalová,
Hana Klozová, Dáša Skalická, Eva Judlová a Jiří Poděbradský. Všechny výsledky naleznete na internetové stránce
soutěže www.jamparada.cz. Zde najdete i zmiňovaný videozáznam vyhlášení. Pro úplnost uvedeme,
že nejvzdálenější marmeláda k nám doputovala opět z Lanzarote na Kanárských ostrovech od Jany Novákové.
Marmeládovým městem se stal s počtem 21 účastníků Frýdlant a marmeládovou obcí se stala Světlá pod
Ještědem, z jejíž místní části Rozstání přihlásily své vzorky 4 účastnice, což sice není mnoho, ale jak se říká: nemusí
pršet, stačí, když kape. Nyní je již potřeba za letošním ročníkem udělat definitivní tečku a začít se těšit
a připravovat na ten příští. Věříme, že v novém roce už bude lépe a že se opět budeme moci shledat osobně.
O první adventní neděli jsme připravili
odměny s diplomy pro naše oceněné soutěžící
a zároveň jsme nachystali malé drobnosti
s pamětními listy pro všechny naše účastníky.
V následujícím týdnu jsme započali s jejich
předáváním. Vše máme připravené na našem
obecním úřadu a budeme velice rádi, udělají-li
si soutěžící čas a zastaví se u nás, abychom jim
mohli předat vše osobně. Pochopitelně tato
výzva platí pro lidičky, kteří to k nám nemají
daleko. Se vzdálenějšími účastníky se domluvíme na způsobu předání e-mailem nebo
telefonicky. Naši soutěžící se nemusí obávat,
neboť všechna ocenění nakonec najdou svého
držitele, jen prosíme o trpělivost, za což touto
cestou předem děkujeme.
Milí marmeládníci, přejeme Vám klidný zbytek adventu a příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku,
který všichni netrpělivě vyhlížíme, Vám přejeme všechno nejlepší a dostatek kvalitního ovoce, z něhož vyrobíte
tu nejlepší marmeládu. Díky Vám všem, kteří jste součástí naší soutěže. Mějte se báječně.
JMP

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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ZAVÍTEJTE NA HŘBITOV
Vážení spoluobčané, dovoluji si vyzvat všechny majitele hrobových míst k návštěvě místního
hřbitova. Po minulém větrném víkendu je zapotřebí zkontrolovat výzdobu na hrobech svých
drahých, protože ta se vždy stane předmětem zájmu větrných poryvů. Myslím si, že k návštěvě
vybízí i samotný adventní čas, kdy na své blízké vzpomínáme ještě intenzivněji, než kdy dříve.
Je tedy nanejvýš vhodné, aby jejich místo posledního odpočinku bylo o svátcích v pořádku.
Zároveň se touto cestou obracím ke všem majitelům hrobů a hrobových míst ještě s jednou
prosbou. V příštím roce uplyne již deset let od uzavření prvních nájemních smluv na hrobová místa
na místním hřbitově a tím dojde i ke skončení jejich platnosti. V souvislosti s tímto si dovolujeme již
v předstihu oslovit všechny smluvní partnery (nájemce), aby se během roku 2021 dostavili na náš
obecní úřad, kde s nimi bude uzavřena nová smlouva o pronájmu hrobového místa či hrobu.
Nájemní smlouva na hrobová místa se uzavírá na dobu 10 let a v případě uložení zesnulého
do hrobu se nájem uzavírá na dobu 15 let. Výše nájemného je stanovena na 2,- Kč za m2/rok +
19,- Kč/rok za služby s nájmem spojené.
Pro příklad: hrobové místo: 2 m x 1 m = 2 m2 
2
 2 m x 2,- Kč = 4,- Kč  4,- Kč + 19,- Kč = 23 Kč/rok  230,- Kč na 10 let.

I VÁŠ KOMÍN SI ZASLOUŽÍ ŘÁDNOU PÉČI
Přestože je již polovina prosince a topná sezona je tím pádem v plném proudu, neodpustíme si
pro Vás zveřejnit několik následujících řádků. Každoročně vyjíždějí hasiči ke stovkám komínových
požárů, které mají svou sezonu neodbytně spjatou s tou topnou. Skoro ve všech případech se však
jedná úplně o zbytečný požár, jemuž se dalo předejít. Ano, existují i ty, jimž při nejlepší vůli
nepředejdete, ale to je však mizivé procento. Každopádně je dobré mít komín a jím vedoucí
spalinovou cestu zkontrolovánu. Proč píšeme spalinová cesta??? Protože o tu ve skutečnosti jde.
Nestačí zkontrolovat a vyčistit samotný komín (to co vám svisle prochází celým domem), ale musíme
se věnovat celé cestě, kudy jsou odváděny spaliny z kotle do volného ovzduší. I v sopouchu (roura
mezi kotlem a místem napojení do komínu) se ukládají saze, které mohou po čase a za určitých
okolností vzplanout. Mnozí vědí, že má komín hlavici či hlavu, což je místo nad střechou odkud
to čoudí. Nemnoho lidí pak také ví, že komín má i půdici. A pozor, je to chyták! Nenachází
se na půdě, jak by se z názvu chtělo dovodit, ale je to dno komína, kam dopadají pevné části spalin.
V blízkosti půdice se nachází vybírací otvor, který naopak dělá čest svému názvu, neboť se tudy
vybírají saze a popílek. Většina starých domů ho má ve sklepě a je důležité mít komín čistý až sem.
V dosti případech se majitelé nemovitostí spokojí s průchodností spalinové cesty od místa napojení
sopouchu do komína po jeho hlavu, přičemž si dostatečně neuvědomují možné hrozící nebezpečí.
Komínový požár totiž není legrace. Hasiči je likvidují několika způsoby se stejným principem, ale v žádném případě NE VODOU. Při hašení používají buď kominické náčiní,
které spouští do komínu, nebo do něho vsypávají suchý písek či štěrk, čímž sráží hořící saze dolů. Proto je nesmírně důležité mít průchozí komín v celé výšce, aby se daly
srážené žhavé materiály vybírat a vynášet mimo objekt, což se v ideálním případě děje právě přes zmiňovaný vybírací otvor. Nejčerstvější zásahy proběhly 20. listopadu
v sousedním Dětřichově, kde kolegové zasahovali dokonce u dvou komínových požárů, kdy oba případy nedělila ani půlhodina. Věnujte řádnou péči svému komínu,
on Vám to vrátí svou bezproblémovou funkčností. Věříme, že naše slova padla na úrodnou půdu a my tak nebudeme muset lézt přes vaši půdu k hořícímu komínu. SDH

PROŘEZ STROMŮ

NÁVRH ROZPOČTU OBCE

V souvislosti se zarůstajícími větvemi do vedení nejen veřejného osvětlení, ale i do toho
elektrického či telefonního, se obracíme s apelem na všechny majitele zdejších nemovitostí,
aby si zkontrolovali své dřeviny a případně provedli jejich prořez. V současnosti je na to
nejvhodnější čas s ohledem na dobu vegetačního klidu. Tam, kde je neizolované elektrické
vedení, mohou vypomoci pracovníci společnosti ČEZ Distribuce, aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem. Veřejné osvětlení provozuje obec a bude-li v tomto případě potřeba
součinnosti, obraťte se na obecní úřad (obec.kunratice@seznam.cz / +420 482312156).

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunratice, které se uskuteční
v pátek 18. prosince 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Program:
1. Rozpočet obce na rok 2021
2. FCC – cenová příloha ke smlouvě o dílo č. S005801572 pro rok 2021
3. Rozpočtová opatření
4. Různé: Informace o chodu obce
5. Diskuse

ŽÁDOST OBECNÍHO ÚŘADU K OBYVATELŮM OBCE
Prosíme, zkontrolujte si své úhrady poplatků za komunální odpad, popřípadě za psa .

CEMVIN - NABÍDKA PRÁCE
Firma CEMVIN s.r.o. Černousy č.p.62 hledá pracovníka na pozici strojního údržbáře
na trvalý pracovní poměr. Dobré platové podmínky - 5 týdnu dovolené - stravenky
Požadavek: vyučení v blízkém oboru, nutná víceletá praxe na podobné pozici, svářečský
průkaz, samostatnost. Nástup možný ihned.
Nábor pracovníků do výroby
Firma CEMVIN s.r.o. v Černousích rovněž přijímá pracovníky do výroby a to na trvalý
pracovní poměr. Jde o třísměnný ale i jednosměnný provoz. Vyžadujeme dobrý zdravotní
stav a dobrou pracovní morálku.
Kontaktní tel.: 728 186 641
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U T K Á NÍ P O DZ I M NÍ Č Á S T I S E Z O NY 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Domácí
Bulovka
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Krásný Les
Frýdlant C
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Mníšek B
Kunratice

Hosté
Kunratice
Habartice
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Kunratice
Víska
Kunratice
Jindřichovice P.S.
Kunratice
HEJNICE B

Termín a čas
22.08. / 17:00
29.08. / 17:00
06.09. / 15:00
12.09. / 17:00
19.09. / 16:30
25.09. / 18:00
03.10. / 16:00
10.10. / 16:00
17.10. / 15:30
24.10. / 14:30
31.10. / 14:00

Den
SO
SO
NE
SO
SO
PÁ
SO
SO
SO
SO
SO

Výsledek
Body
4:0
0
4:1
0
10 : 0
0
1:3
0
2:1
0
1:1
1
2:2
1
2:7
3
odloženo na jaro
odloženo na jaro
odloženo na jaro

A máme tři body!!! Do Potoka jsme odjížděli s odhodláním přivést první vítězství v probíhající sezoně.
Bohužel opět nebyl rozhodčí. Za silného deště a na stále se zhoršujícím terénu jsme se v prvním poločase
dostali do vedení o dva góly a po přidání 4. branky nebylo o vítězi pochyb. 20 minut před koncem jsme
museli střídat brankáře, rukavice si navlékl trenér Venca a po několika zákrocích a přidání dalších třech
gólech do sítě soupeře jsme slavili vítězství. Střelci gólů - Jan Provazník 5, Roman Pospíchal 1, Milan Franc 1.
MiF
Díky všem za předvedený výkon a snad se na hřišti sejdeme ještě tento rok.

JUBILEA
Svá životní jubilea v letošním roce oslaví:

ŘÍJEN
paní Vítková Věra
paní Králová Ivana

LISTOPAD
pan Slepitschka Martin
paní Černá Jana
paní Pospíchalová Věra

PROSINEC
paní Tomášová Verona
paní Rudolfová Eva
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.

STAV SBÍRKY „PROBUZENÍ HLASU KOSTELNÍHO ČASU“
Milí příznivci sakrálních i technických památek, dovolujeme si Vás seznámit s aktuálním
stavem sbírkového konta, neboť jsme si vědomi, že ne všichni máte přístup k internetu.
K dnešnímu dni je zůstatek transparentního účtu 128.265,- Kč. Prozatím největší jednorázová
částka (100 tisíc korun) byla na účet poukázána v úterý 8. prosince a jejím dárcem
je Římskokatolická církev - Děkanství Frýdlant. Výši finančních darů z pokladniček budeme
znát na konci tohoto roku, kdy dojde k jejich rozpečetění a přepočítání získané hotovosti.
Ta bude vložena na sbírkový účet. Po té dojde k opětovnému zapečetění pokladniček a k jejich
umístění zpět na svá působiště, jimiž jsou obecní úřad, místní obchod a Hostinec U Marvana.
V současnosti je již zřejmé a velice nás to těší, že máme k dispozici třetinu z částky potřebné
na opravu hodin, jejíž celková výše činí 333 tisíc. Věříme, že se v následujícím roce bude dařit
sbírce "Probuzení hlasu kostelního času" stejně dobře a že se budeme moci brzy těšit
z fungujících hodin. A nejen z nich. Sbírka je totiž určena zároveň na opravu celého kostela,
přičemž střecha nad hlavní lodí bude vyžadovat větší opravu již v blízké budoucnosti.
Děkujeme proto všem přispěvatelům sbírky i podporovatelům naší snahy.
MiG

NOVÉ LESNÍ ZÁTIŠÍ, ANEB PŘÍBĚH TŮŇKY „BARTŮŇKY“
Co je to les? Odborná definice lesa hovoří o souboru biocenóz (společenstev: z řeckého bios =
život + koinos = společný), jehož rozhodující složkou jsou dřeviny stromového vzrůstu. Jde o velmi
složitý ekosystém, tvořený složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a neživým
(abiotickým) prostředím (biotopem). Dle jisté lesnické definice je za les považováno území (lesní
porost), v němž rostou dřeviny (stromy), které dorůstají minimální výšky 5 metrů a zápoje korun
alespoň 25 %. Toliko o lese hovoří všeznalá internetová encyklopedie Wikipedie. Je pravda, že když
se řekne les, tak si každý z nás představí něco trošku jiného, přičemž základ bude pravděpodobně
stejný. Území porostlé stromy, keři a travou. Někdo si v mysli představí listnaté háje a jiný jehličnaté
houští, ale všichni si les spojí s houbami a divokou zvěří. Naštěstí si v poslední době lidé v souvislosti
s lesy uvědomují i nutnost přítomnosti vody. Bez vláhy totiž nepřežijí ani rostliny ani živočichové
a i sebeživější les se stane mrtvou pouští. Proto si v tomto směru velice cením snahy lidí ze státního
podniku Lesy ČR, kteří se v rámci aktivit směřujících k zadržování vody v krajině snaží napravovat
kdysi napáchané chyby, nebo vytvářet zcela nové projekty. Příkladem budiž obnova původních koryt
vodních toků v Jizerských horách nebo podpora obnovy zdejších rašelinišť pomocí přehrážek
na potůčkách. Pro příklad dobré praxe nemusíme na hory. Jeden ze skvělých nápadů, jak nakládat
s vodou v krajině, můžete vidět i v našem katastrálním území. Tím počinem bylo vybudování průtočné vodní tůně v blízkosti bývalé úzkorozchodné dráhy Heřmaničky,
podle které teče Zaječí potok, z něhož je tůňka při nadbytku vody napájena. Duchovním otcem myšlenky na využití tohoto prostoru pro vznik vodní plochy je místní
adjunkt lesní správy pan Jiří Bartůněk, který vystihl potenciál zdejšího území a brzy se stala jeho tůňka "Bartůňka" zdrojem vody a klidným zátiším pro zvěř,
o čemž mimo jiné svědčí i množství stop na jejích březích. Již nyní tůňka vypadá, jako by zde byla od nepaměti, což dokládá, že sem vodní plocha rozhodně patří.
Mnohokrát za tento nápad pracovníkům Lesů ČR děkuji a přeji více takových myšlenek, které vrátí či zadrží vodu na našem území a tím pomohou i zdejším lesům. MiG

ŠVESTIČKY JSOU ZPĚT, ANEB OBNOVA ALEJE NA VÍSKU

Alej na Vísku a vzhled plodů švestek odrůdy „Dolánka“

V posledním vydání našeho zpravodaje jsme Vás dopředu informovali o plánované revitalizaci
aleje podél silnice na Vísku, kterou financuje Liberecký kraj a realizuje Krajská správa silnic
Libereckého kraje ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje. Nyní máme velikou radost, že již
můžeme o této události psát v minulém čase, neboť je celý projekt dokončen. Pokud jste ještě
neměli cestu do Vísky, udělejte si čas a vydejte se na procházku nebo na projížďku. Stojí to za to.
V uplynulých týdnech zde došlo k ošetření starých vybraných stromů a především k výsadbě těch
nových. Pokáceno bylo 57 stromů, ošetřeno jich bylo 119 a vysázeno je jich 175. Jedná se o 20 kusů
dubu letního (Quercus robur) a 155 kusů švestky domácí (Prunus domestica) odrůda "Dolanka".
Jedná se o středně bujně rostoucí ovocný strom, jejíž plod je oválný, tmavomodrý se sladkou
dužinou. Jde o nejkvalitnější odrůdu. V budoucnu bychom tak mohli mít k dispozici dostatek
materiálu na povidla nebo na jiné podobné dobroty spojené se švestkami. Jestli tomu tak bude,
záleží do jisté míry i na nás. Děkujeme všem zainteresovaným, kteří se na projektu podíleli.
MiG
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PRAZVLÁŠTNÍ VZHLED VÁNOČNÍHO STROMU
Milí kunratičtí, v poslední době se musím zamýšlet nad situací kolem našeho obecního vánočního stromu (nebo dvou stromu). Některým z Vás připadá zvláštní,
někomu zas divný a jinému se hnusí. Celá věc mě velice mrzí, a proto níže uvedu pár vět k tomuto, mezi vámi hojně diskutovanému, tématu. Někomu se nemusí
pozdávat tvar stromu ani naše světelná výzdoba. Co se dá dělat, nikdo není dokonalý a nejsme žádní profíci. Nechci se tu schovávat za trapné výmluvy, také mám oči,
takže si uvědomuji, že by to mohlo vypadat lépe. Ale věřte mi, že za současné situace jsem rád, že alespoň nějaká světýlka svítí. Současný strom nejde jednoduše
světelným řetězem obtočit, jak si mnozí myslí. A není to pouze tím, že vedle něho roste druhý smrk. Z jednoho výsuvného žebříku to zkrátka neuděláte. Ono to zespodu
vypadá velice jednoduše, ale opak je pravdou. A ne, řešením opravdu není pokácení druhého "nepotřebného" smrku, protože tomu zdobenému budou na té straně,
kde k sobě přiléhají, chybět větve, takže by vypadal ještě hůř. Navíc si to nezaslouží. Prostě jsou to nerozluční parťáci patřící k sobě a můžete si myslet, že jsem dětina.
Další možností bylo ozdobení statného smrku ve spodním parku u památného povodňového kamene. Je pravda, že jsme o něm uvažovali. Dokonce jsme o tom mluvili
nahlas a tak si mnozí mysleli, že jde o hotovou věc. Tuto možnost jsme však pouze prověřovali z hlediska možného připojení k elektrickému vedení. A ano, připojení
by bylo možné, nicméně ne v letošním roce, protože to již nebylo možné s ohledem na klimatické podmínky. Jde o výkop a nasvorkování zemního vedení, při němž
za špatného počasí hrozí poškození kabelu nebo podzemní spojky. Tohle jsme riskovat nechtěli, a tak jsme od tohoto nápadu prozatím upustili. Do budoucna ozdobení
tohoto stromu nevylučujeme, protože roste na místě, kde jej mohou obdivovat i lidé projíždějící od Vísky a mířící na Frýdlant, kteří strom na návsi vidět nemohou.
Řešením neutěšené situace kolem vánočního stromu se zdálo být pořízení nového
živého stromu, který by se do parku zasadil. Nutno podotknout, že tato myšlenka
není nová a hovořili jsme o ní již v roce 2015, kdy náš vánoční strom utrpěl své
zranění. Musím připomenout, že v tomto roce nám ho větrný vír zkrátil cca
o 4 metry, když mu ustřihl špičku. Zcela vážně a seriózně jsme se o této variantě
začali bavit na zářiovém zasedání zastupitelstva, kde mi byl tento úkol uložen. Začal
jsem tedy zjišťovat vše potřebné kolem pořízení a výsadby vzrostlého jehličnanu.
Po konzultacích s odborníky, kteří mě vysvětlovali vyhlídky smrků v naší nadmořské
výšce (tedy spíše jejich neperspektivu) se jako vhodná volba zdála kavkazská jedle,
která se dá sehnat v kořenovém balu od velkopěstitele. To, co jsem však do té doby
nevěděl byl fakt, že když si chcete v listopadu zasadit vzrostlou jedli, musíte si ji
vyhlédnout a objednat již během letních prázdnin. Narychlo se dají sehnat pouze
dražší dřeviny v obřích květináčích za ceny v řádech desetitisíců korun, což jsme
v současné situaci zavrhli. I když opět některé tlampače hovořili o nákupu stromu,
jako o hotové věci. Pravda je taková, že bychom si chtěli v příštím roce nový strom
včas vybrat a do parku jej zasadit, aby ve vhodný okamžik převzal štafetu po svém
Náš vánoční strom v roce 2012
předchůdci a dělal nám radost v následujících letech, na což se upřímně těšíme.
Víte, není tomu tak dávno, kdy náš současný vánoční stromu dva roky po sobě obsadil 3. místo v anketě o nejhezčí vánoční strom uspořádaný Libereckým deníkem.
Ano, už to nějaký ten pátek bude. Od té doby se ledacos přihodilo, jako třeba zmíněná ztráta přirozené špičky. Náš smrk se však nevzdal a vyhnal si náhradní.
Ne sice tak pěknou, ale snažil se. Proto bychom mu měli jeho současný vzhled odpustit a naopak mu poděkovat za jeho snahu vytvořit uprostřed obce vánoční symbol.
A pokud vás to přece jen trápí, prosím, vydržte to do Třech králů, aby si svou pravděpodobně poslední sezónu užil. Věřím ve Vaše porozumění i v to,
že jste z předchozích vět pochopili, že rozhodování o zdánlivé banalitě, jako je ozdobení a rozsvícení vánočního stromu, není jednoduché a že je občas potřeba
se na celou věc podívat i jinýma očima. Vždyť vánoční strom není přece jen o symetrii a eleganci. Důležitý je i jeho příběh.
MiG

SUCHÁ JABLOŇ DÁLE SLOUŽÍ
Uschlý starý strom nemusí být tak úplně mrtvý a pokud neohrožuje své okolí, nemusí se nutně
kácet. Takto se díváme na prastarou jabloň stojící u mostu přes Kunratický potok na obecním pozemku
číslo 50. Ještě před pár lety plodila, ale dnes je již zcela uschlá. Už se na její dřevo pár lidí ptalo, ale
pokaždé jsme je odmítli. Tento statný strom, přestože je suchý a plodů se již nedočkáme, plní ještě
další funkci. Poskytuje úkryt nebo odpočinek mnoha živočichům. Kmen je plný dutin a záhybů, které
využívají nejen ptáci, ale i hmyzáci. Ve snaze pomoci přírodě si mnozí lidé pořizují do svých zahrad
hmyzí hotýlky a my ho tu máme zcela přírodní a přirozený, na který už je všelijaká havěť zvyklá.
Myslím si, že si zde stará jabloň ještě nějaký ten rok zaslouží stát. Nikomu tu nepřekáží a nikoho
neohrožuje. Věřím, že budete sdílet podobný pohled na tento uschlý strom a nebudete si ihned ťukat
na čelo, když jej ponecháme na svém místě. Předem proto děkuji za pochopení.
MiG

POTÍŽE S VEŘEJNÝM O SVĚTLENÍM

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

Vážení spoluobčané, jistě jste zaznamenali, že máme v poslední době potíže s veřejným osvětlením. Zejména
jižní část obce trpí častými výpadky, které nám způsobuje především větrné počasí. Vedení veřejného osvětlení
je v rámci naší obec rozděleno do třech větví. Rozvodna, z níž jednotlivé větve vedou, je umístěna naproti
transformátoru pod mateřskou školkou. Vedení je tvořeno neizolovanými vodiči, které se při vzájemném dotyku
zkratují, čímž spálí tavnou pojistku. Dlouho jsme nemohli najít místo, kde by na jižním vedení mohlo docházet
ke zkratům. Proto velice děkujeme za všímavost panu Miroslavu Kutílkovi, který nás na rizikové místo upozornil.
Šlo o větve stromů vyrůstajících na kraji místní komunikace a zasahující do vedení. Následující den po nahlášení
provedli hasiči prořez větví, takže doufáme, že byla odhalena všechna místa způsobující za větru potíže. Věříme,
že bude na nějakou dobu klid, přesto, pokud při svých procházkách najdete podobné místo, prosím, dejte vědět.
Další potíže máme s bezdrátovým rozhlasem, který rovněž vykazuje některé nedostatky. U tohoto bezdrátového
zařízení nás sice netrápí zkraty vedení, ale bývají zde problémy s bateriemi nebo se zdrojem nabíjení,
což způsobí nefunkčnost celého rozhlasového hnízda. Poruchu nejsme bohužel během normálního hlášení zjistit,
takže v tomto ohledu spoléháme na naše posluchače, kteří nás na nefunkčnost čas od času upozorní. V tuto chvíli
již máme objednaný servis, který by měl problémy s rozhlasem vyřešit. Všeobecně musím poděkovat všem
spoluobčanům, kteří si všímají poruch a potencionálních problémů na zařízeních či majetku obce. Velice nám
to pomáhá, věnovat se nápravě, co nejdříve. Ano, stává se nám, že to není úplně hned, ale po nějaké té urgenci,
je to skoro okamžitě. Ještě jednou děkujeme Vám všem, kteří se zajímáte a dáváte nám vědět.
MiG
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