Slovo starosty
Milí čtenáři, na začátku svého úvodníku pro nynější číslo si
dovolím být více osobní. Věřím však, že mě pochopíte, neboť se vám musím vyznat. V uplynulém měsíci březnu mou
manželku Andreu a mě potkalo štěstí v podobě narození
naší dcery Andrejky. Musím se přiznat, že i když během
čekání na příchod potomka ze všech stran slýcháte, jak se
narozením miminka změní páru život, netušil jsem jak intenzivní to bude jízda. Osobní zkušenost je v tomto ohledu
nenahraditelná a každý si ji musí vyzkoušet na vlastní kůži.
Je to prostě směsice pocitů od štěstí, radosti a veselí přes
dojetí, překvapení a hrdost, až po zodpovědnost, bezradnost a strach. I když poslední dva zmiňované pocity nejsou
úplně příjemné, tak k rodičovství bohužel neoddělitelně
patří. Naštěstí si prozatím více užíváme kladných dojmů
a doufáme, že nám to vydrží co nejdéle. Chtěli bychom
společně s Andreou touto cestou poděkovat vám všem,
kteří jste nám gratulovali. Rovněž děkujeme všem přejícím
dcerce krásné dětství. Toto vaše přání je pro nás rozkazem
i závazkem zároveň a věříme, že vás a především naši Andrejku v tomto ohledu nezklameme.
Březen byl v Kunraticích vskutku skvělým začátkem jara a naděje plným měsícem, neboť na našem úřadě skoro bez ustání visela naše dudlíková vlajka pro miminka. Kromě naší Andrejky přišli na svět ještě další tři miminka. Kateřině Zajícové
a Honzovi Provazníkovi se narodil Ondrášek. Martině a Petru
Vilhelmovým dělá radost Rozálie a do rodiny Lucie, Barborky a Miloslava Šejnových přibyla malá Maruška. Zároveň je
skvělé zjištění, že v březnu to letos nebylo rozhodně naposledy, kdy vlajka pro miminka zavlála nad naším úřadem a už
se těším, až ji budu do držáku umisťovat znovu. Děti jsou
totiž nejen rodinné štěstí a radost, ale i naděje a budoucnost
pro naši obec, proto se nyní stavím do role gratulanta a přeji
malým kunratičátkům báječné dětství a skvělý život. Ať se
jim na světě a především v Kunraticích líbí.
Vám, milí čtenáři, přeji naděje plné dny. Mějte se podle
svých představ.
		S pozdravem
		
Milan Götz, starosta obce

Duben 2021 / 2. číslo / 10. ročník

Jdeme sázet les, přidejte se k nám!
Naše obec vlastní a obhospodařuje přibližně 40 ha lesních pozemků.
Snažíme se, aby z obecních lesů měly potěchu děti, dětí našich dětí,
čemuž přizpůsobujeme nejen těžební ale především pěstební činnost.
Bohužel se i do našich smrků zakousl kůrovec, a proto v uplynulém období na některých místech probíhala mýtní těžba napadených stromů.
Dojde-li k mýtní těžbě ať úmyslné (plánované) či nahodilé (vynucené
kalamitou) musí se do dvou let holina zalesnit.
Poslední náš porost, který padl lýkožroutovi za oběť (oběd), se nachází
poblíž rybníka Tongrund. Po vzrostlém stoletém lese zbyla jen mýtina,
která nyní čeká na své zalesnění.
Se žádostí o pomoc při splnění tohoto úkolu bychom se chtěli obrátit
na vás, naše spoluobčany a případně i další dobrovolníky. Připravili jsme
akci pro veřejnost s názvem JDEME SÁZET LES, která se uskuteční v sobotu 1. května. V případě, že máte zájem se akce účastnit, přijďte v tento
den v 9 hodin k obecnímu úřadu, odkud Vás svezeme na místo výsadby.
Pokud se chcete do obnovovaného lesa vydat sami, pak doporučujeme
...pokračování na straně 2

Jdeme sázet les, přidejte se k nám!
...pokračování ze strany 1
přijet k rybníku Tongrund (zvaný též Totex), po jehož levém břehu
(blíže ke Kunraticím) dorazíte k pasece. Při cestě do Frýdlantu je nalevo od památníku Šarvátky v Tongrundu okem patrná proluka mezi
stromy. Pro dobrovolníky ochotné pomoci s obnovou kůrovcem poškozeného obecního lesa, bude přichystáno drobné občerstvení na
oheň, který na místě rozděláme.
V současnosti je na pasece postavena oplocenka, kam přijde vysázet
bezmála čtyři a půl tisíce stromků. Nepůjde o žádnou monokulturu čili
jedno druhový les, ale o skladbu 2880 jedlí, 800 borovic a 800 smrků.
Výsadba boroviček už na místě proběhla a my budeme pod dohledem
lesníků vysazovat jedle a smrky, takže na nás čeká více než 3500 sazenic. Ale nemusíte se ničeho obávat, nebudou to žádné galeje. Chcete-li
si vyzkoušet poslání lesníků a nebo jen strávit nějaký čas na čerstvém
vzduchu, přidejte se k nám! Odměnou Vám za to bude dobrý pocit
z vykonané práce a v budoucnu i radost z rostoucího lesa.
MiG

Aktuální stav „Sbírky na hodiny“
Na transparentním bankovním účtu zřízeném pro účely
veřejné sbírky č. 123-2340720257/0100 Probuzení hlasu
kostelního času, evidujeme k dnešnímu dni zůstatek ve výši
182.534 Kč. Tímto děkujeme současným i budoucím dárcům.

Virtuální prohlídka
věže kostela Všech
svatých v Kunraticích
https://www.frydlantsko.eu/
2020/12/03/kostel-kunratice/
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Společenská rubrika
Jubilea
Svá životní jubilea letos oslavili či oslaví:
Duben
Vladimír Skalický
Luboš Provazník
Bohumil Pospíchal
Eva Švarcová
Červenec
Dagmar Jilemnická
Václav Drapák

Do konce sčítání zbývá pár dní
Vážení spoluobčané, zúčastněte se, prosím povinného Sčítání
2021, které končí již 11. května. Vaše účast je důležitá, protože
Vaše odpovědi mohou mít vliv na plánování rozvoje naší obce.
Nejjednodušší je sečíst se do 11. května online na webové adrese www.scitani.cz. Pokud je to možné, pomozte prosím se sčítáním i blízkým a sousedům, kteří to sami nezvládnou, abychom se
v Kunraticích sečetli opravdu všichni na jedničku. K dnešnímu dni
se u nás sečetlo 63,9 % obyvatel.
Zdroj: https://scitani.cz/csu/scitani2021/prubeh-scitani.

MiG

Srpen
Jana Runkasová
Luděk Pažout
Irena Zajac

Den Země, aneb
Kunratické gruntování
Ve čtvrtek 22. dubna celý svět slavil mezinárodní Den Země. U nás si
jej každoročně připomínáme úklidovou akcí - Den Země, aneb kunratické gruntování, při níž procházíme obec a její okolí a sbíráme vše,
co do přírody nepatří. Původní termín 17. dubna nám zhatilo špatné
počasí, proto byla akce o týden posunuta. Napodruhé vše dopadlo
na výbornou. V neděli 25. dubna se před obecním úřadem sešlo celkem 47 dobrovolníků z řad občanů i místních spolků. Po rozebrání
rukavic a pytlů se úklidové čety rozjeli do všech koutů kunratického
katastru, kde se snažili posbírat nepořádek způsobený nevychovanými lidmi. Letos se opět podařilo shromáždit velké množství odpadků
a nechyběly ani kuriozity v podobě fritovacího hrnce, rozmlácené
dětské postýlky či rozebrané LCD televize. Bohužel nás znovu nepřekvapilo množství vyhozených pneumatik i dalších plastových autodílů. Pokaždé si během úklidu klademe otázku, co se asi honí hlavou
lidem, kteří tyhle věci do přírody vyhodili. Většina se přitom shoduje,
že kdyby tomu neodporovala fyziologie, musí to být vítr, neboť pouze dutohlav s průvanem mezi ušima po sobě může zanechat takový
svinčík. Naštěstí v naší společnosti existují ještě lidé s normální náplní
mozkovny, kteří jsou ochotní pomoci napravit škody způsobené zmíněnými prázdnolebci. Zároveň je strašně fajn poznávat, že těchhle
pomocníků je pořád více, než jedinců z údolí dutých hlav.
Mnohokrát děkujeme všem dobrovolníkům a současně tímto velice děkujeme společnosti FCC Environment Česká republika, s.r.o.
– provozovna Frýdlant, která posbíraný odpad následující den zlikvidovala, čímž společně s námi oslavila svátek naší planety více než
symbolicky.
MiG

Poděkování za velikonoční
výzdobu
Touto cestou děkujeme paní Jiřině Lukášové a jejímu týmu, který se
na začátku dubna postaral o velikonoční dekorace. Velikonoční zajíc
ze slámy ozdobil vítací ceduli na příjezdu od Frýdlantu a v dolním parku se převislý buk proměnil ve vajíčkovník. Kdo ví, třeba se tak položil
základ nové tradici a v příštím roce se najdou další dobré duše, které
se rozhodnou udělat si to u nás o svátcích jara hezčí. Ještě jednou děkujeme.
Kunratický kurýr / Duben 2021
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Nový název mateřinky
V poslední době se v místní mateřské školce dějí zajímavé věci.
Paní učitelky mají bezvadné nápady a odhodlávají se k novotám.
Jednou z nich je pojmenování mateřinky. Rozhodli se naši školku
nazvat ZAHRADNÍČEK. Oproti strohému označení Mateřská škola
Kunratice je název MŠ ZAHRADNÍČEK osobnější, lépe zapamatovatelný a také viditelný. Většina školek má nějaký název i maskota,
který je dětem blízký a vystihuje zaměření dané školky.
Od příštího školního roku se ve školce rozhodli pozměnit školní vzdělávací program a v jeho obsahu se chtějí zaměřit především na ekologickou výchovu, praktické dovednosti a s tím související pěstování
zeleniny a ovoce a jejich následné zužitkování. Paní učitelky chtějí
tímto podporovat u dětí nejen vztah k přírodě, ale především kladný
vztah k práci a prožívání radosti z vlastních úspěchů. Taktéž doufají
v pozitivní vliv na zdravou výživu dětí. Nejen ony ze svých zkušeností
vědí, že co si člověk sám vypěstuje a uvaří, to mu chutná nejlépe.

Dar ze Senátu
Ve čtvrtek 8. dubna navštívil náš obecní úřad pan senátor Michael
Canov. Zavítal k nám při cestě po svém volebním obvodě a přivezl
nám dar ze Senátu Parlamentu ČR v podobě respirátorů FFP2 vyrobených v České republice na strojích z Tchaj-wanu. Výrobní linky,
které Senát Parlamentu ČR obdržel jako dík za návštěvu své delegace v čele s předsedou Milošem Vystrčilem, produkují certifikované
ochranné pomůcky ve společnosti GOOD MASK s.r.o.. Pan senátor
respirátory rozvezl do 40 obcí v jeho obvodu a v každé z nich předal
starostce či starostovi krabici obsahující 28 balení. Naše obec věnované respirátory předala do základní školy, kde je využívají paní
učitelky po znovuobnovení výuky. Touto cestou děkujeme panu
senátorovi Michaelu Canovovi za milou návštěvu a Senátu Parlamentu České republiky za užitečný dar.
MiG

Multifunkční hřiště
opět zamykáme
Rozmohl se nám tady takový nešvar. Co je volně přístupné a zdarma, stává se častokrát cílem vandalství. Tahle nepřístojnost bohužel
dorazila i na víceúčelové hřiště, které jsme nechali volně přístupné
během ubíjejících a sport ničících protiepidemických opatřeních.
Místo toho, aby se sportoviště využívalo k utužení zdravého ducha
ve zdravém těle, tak se jeho vybavení stalo terčem chorých mozků.
Jak si jinak vysvětlit rozřezání a zacuchání sítí nebo ohnutí napínací kliky či poničení mechanizmu upevnění tenisové sítě, než onemocněním myslivny. Na základě této zkušenosti jsme přistoupili
k uzamčení sportoviště a po dobu nutných oprav zůstane nepřístupné. Od května bude opět zaveden režim zamlouvání si termínů
a půjčování klíčů, aby byl zajištěn přehled o uživatelích.
MiG
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V současnosti školkovská zahrada prochází změnami. Bohužel jsme
se museli rozloučit s přestárlými ovocnými stromy, které spíše ohrožovaly své okolí. V brzké době proběhne odborné ošetření zbylých
vzrostlých stromů. Vznikly zde zvýšené záhony, kde se budou děti
angažovat při pěstování zeleniny. Dále jsou objednané ovocné keře
i nové ovocné stromy. Ty však budou zasazeny ve vhodném období,
aby bylo zaručeno jejich bezproblémové ujmutí.
Tak nyní zbývá zvolit jen vhodného maskota a osazenstvu MŠ ZAHRADNÍČEK popřát mnoho zahradnických úspěchů a ještě více
skvělých nápadů.
MiG

Kompostárna není smeťák
Recyklovat, čili znovu využít se dá mnoho věcí. Nejčastěji tohle cizí slovo slýcháme či čteme ve spojení s odpady. Já si zde dovolím recyklovat
jeden článek, který jste v našem zpravodaji četli před dvěma lety a tak
trochu s jedním druhem odpadu také souvisí. Opakování je totiž matka moudrosti, jak praví otřepané přísloví a snad níže psaný text tentokrát padne na úrodnou půdu.
Vážení uživatelé naší kompostárny, nadpis článku v našem zpravodaji
opakuji již potřetí, neboť se nám opakuje stejný zlořád stále dokola.
Někdo si naši kompostárnu plete se skládkou stavebního nebo dokonce komunálního odpadu. Místo toho, aby byl člověk rád, že má kam
uložit posekanou trávu, shrabané listí nebo ořezané větve, navozí sem
nějaký nekňuba stavební suť, nebo, což je horší, domovní odpad.
Těžko říci, zdali je pod rozlišovací schopnost daného jedince rozeznat
rostlinné zbytky od plastových sadbovačů či igelitových pytlů. Možná
na to dotyčný jen nedbá a je mu jedno, že tím poškozuje kompostárnu
plnící funkci zařízení pro prevenci vzniku odpadů dle § 10a zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, které je v tuto chvíli ještě pořád pro občany
Kunratic k využití zdarma. To, že na kompostárně takový bordel nemá
co dělat, naštěstí cítí většina zdravě uvažující populace, takže zatím
ještě neuvažujeme o změně provozu tohoto zařízení a ponecháváme
jej otevřené. Na druhou stranu, pokud bude docházet k popsaným
nešvarům častěji, přistoupíme k opatřením, která mohou mít i monitorovací povahu.
Ostatně ono i ukládání bio odpadu má zde svá úskalí. Bohužel se nám
stává, že někteří uživatelé vysypou svůj náklad daleko od souvislých
hromad. Jakmile jim to upadne z vozíku, už to není jejich a odjíždí pryč.
Zde je potřeba opět zapojit fištróna a uvědomit si, že když to nechám
ležet uprostřed placu, tak se nám zmenšuje manipulační prostor a tím
dělají problém dalším uživatelům. Přitom platí jednoduché pravidlo:
co neodcouvám, musím doházet. Kapitola sama pro sebe je třídění
materiálu. Posekaná tráva a shrabané listí ponecháváme tlít na hromadách, kdežto pořezané větve či ostříhané keře, musíme ještě zpracovat
na drobnější materiál pomocí štěpkovače. Proto Vás žádáme, abyste
neházeli dřeviny na stejnou hromadu s trávou a listím.
Milí kunratičtí, věřím, že jste již pochopili problémy s nimiž se trápíme
a že nám svým chováním pomůžete zachovat provoz kompostárny
v nezměněném režimu do dalších let, za což Vám touto cestou zároveň i předem děkuji.
MiG

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.

Vysprávky děr
Od podzimu loňského roku sháníme nějakou cestářskou společnost,
která by byla ochotna zajet do naší obce vyspravit výtluky v našich cestách. Není to lehké shánění, neboť drobné firmy s tímto zaměřením
mají nasmlouvané zakázky daleko dopředu a velké nás odmítají pro
nerentabilnost těchto prací (hodně děr, ale daleko od sebe). Až nyní
se nám podařilo domluvit se s odbornou firmou VARAN RJS s.r.o., která
disponuje potřebným vybavením a vytvořila si pro nás místo. S jejím
majitelem jsme na konci března projeli a prošli všechna místa volající
po opravě a domluvili se na termínu. Cestářské práce budou probíhat
v květnu a budou trvat přibližně týden. Jejich průběh budeme ještě
upřesňovat, takže v současnosti nedokážeme stanovit přesné datumy
ani místa prací. Prosím sledujte obvyklé informační kanály.
MiG
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Děti vítaly jaro
Starodávnou tradici dodržely děti a paní učitelky z naší mateřské
školky i letos. Ve středu 14. dubna vynesly a utopily Moranu, čímž
symbolicky vyhnaly zimu a přivítaly jaro. Vynášení Morany či též
Moreny, Marzany, Mařeny, Smrti, Smrtky nebo Smrtholky za prozpěvování obřadních písní je prastarý lidový zvyk pocházející již
z předkřesťanských dob. V různých koutech země má rozmanité
formy i rituály. Naše drobotina s učitelským doprovodem nesla
figuru Morany za halasného bubnování a recitace říkanky: „Přišlo
jaro do vsi! Kde jsi zimo, kde jsi? Byla zima mezi náma a teď už je za
horama. HU! HU! HU! Jaro už je tu“. Jejich cesta skončila u zdejšího
rybníka, kde Moranu odevzdaly vodní hladině, čímž celý rituál dokonaly. Snad se zima do Kunratic nevrátí dříve než v prosinci a my si
budeme od teď užívat už jen jarního sluníčka. Tímto našim dětem
i paním učitelkám děkujeme za přivítání jara a vyhnání zimy.
MiG

Discgolf - nová kratochvíle
Zdravíme všechny příznivce sportu, jsme oficiální discgolfový
klub založený v roce 2021 a jmenujeme se Wizards Discgolf Frýdlant. Naše domácí hřiště se nachází ve Frýdlantu v Čechách, kde
máme pevných 12 jamek. Čemu se věnujeme? Discgolf je jedním
z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem (disk zvaný frisbee),
který pravidly vychází z klasického golfu. Cílem hry je trefit létající
disk do koše (jamky) na co nejmenší počet hodů. Tento sport vznikl v 70. letech v USA a získává stále více příznivců po celém světě. Discgolf je sport pro všechny věkové kategorie, což potvrzuje
zastoupení na soutěžní úrovni ve všech kategoriích od MJ6 (do
6 let) až po Pro Master 80+. Jako rekreační sport v sobě discgolf
spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá tak v udržení dobré tělesné kondice i odreagování od starostí
všedních dnů.

Znovuotevření obecní knihovny
Milí přátelé tištěného slova, dovolujeme si vás informovat, že se po
vynucené pauze znovuotevírá naše obecní knihovna. Poprvé jste ji
mohli navštívit v úterý 20. dubna. A pokud se nic „nezvojtí“, bude se
na vás naše paní knihovnice těšit každé úterý od půl šesté do půl
osmé. Výběr knižních titulů je více než bohatý, neboť zdárně využíváme výměnný fond, poskytovaný Krajskou vědeckou knihovnou
v Liberci. K hledání konkrétního knižního titulu můžete využít i online katalog na webu knihovny: https://kunratice.knihovna.cz/.
I nadále se budeme snažit modernizovat její vybavení i zázemí, aby
se vám v ní líblo stále více.
MiG
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Důvodů k založení našeho klubu bylo hned několik. Rádi bychom
rozšířili místní discgolfovou komunitu. Chceme organizovat
kroužky pro děti a mládež. Chystáme se pořádat oficiální discgolfové turnaje a soutěže. Máme snahu spolupracovat s městem
Frýdlant a dalšími subjekty při údržbě a rozšiřování frýdlantského
hřiště. Chceme pomáhat ostatním obcím při návrzích a stavbě nových hřišť. Budeme spolupracovat s dalšími discgolfovými kluby
a oficiální asociací. Rádi bychom pořádali kulturní, zábavní a turistické akce pro občany Frýdlantska. Nyní nás můžete sledovat na
Facebookové stránce @WizardsFrydlant a komunikovat s námi
přes e-mail: discgolf.frydlant@gmail.com. V nejbližší době Vás
budeme informovat o náboru nových členů.
Discgolf Frýdlant

Pálení je lepší nahlásit
Milí spoluobčané, v těchto dnech se netrpělivě chystáte na své zahrady i zahrádky, kde vás čekají nejrůznější zahradnické práce. Tyto
činnosti velmi často obnášejí i likvidaci rostlinných zbytků, kterých se
řada z vás zbavuje pálením. Jestliže se rozhodnete pro toto tradiční
řešení, prosím dbejte několika dobře míněných rad. Pozor na vypalování trávy (stařiny). Toto ulehčování si práce je zákonem zakázáno
a mastně pokutováno! Jsme si jisti, že to nikoho ze čtenářů nenapadlo a odkládáme si to sem pouze pro úplnost. Nuže nyní k těm radám. Sledujte počasí. Vyvarujte se pálení za silného větru nebo déle
trvajícího sucha, hrozí nekontrolované šíření plamenů nebo jisker.
Ani inverze není dobrý pomocník. Vyudíte sebe i sousedy, kteří vám
nepoděkují. Když chcete pálit větší množství rostlinného materiálu,
nepalte jej najednou na jedné velké kupě, ale přikládejte ho postupně. Ve finále to spálíte rychleji a bez většího smradu z doutnající hromady a opět bez naštvaných sousedů. Rovněž se hodí nějaké nářadí
pro přerovnávání spalovaného materiálu - vidle či železné hrábě.
Když se ohni dodá vzduch načechráním paliva, opět to hoří rychleji.
Důležité! Mějte vždy po ruce hasivo - kbelíky s vodou nebo zahradní
hadici připojenou k vodnímu zdroji (samotná hadice bez vody vám
opravdu nepomůže). Není-li voda v dosahu, dá se do jisté míry nahradit i pískem či jiným nehořlavým sypkým materiálem, který bude
schopen oheň udusit.
Věříme, že jste si výše uvedené rady vzali k srdci, přesto nikdy nepřeceňujte své síly a už vůbec nepodceňujte ani malý plamínek. Jestliže
se vám i přes veškerou opatrnost vymkne oheň kontrole a změní se
v požár, volejte bez váhání hasiče na čísle 150 a nemáte-li kredit nebo
SIM kartu nebo je v daném místě omezený signál volejte 112. Nevolejte starostu ani velitele místních hasičů. Ztrácíte tím drahocenný
čas. Oni by museli stejně jako vy ohlásit požár na tísňovou linku.

Protože je konec dubna, každý se chystá na pálení čarodějnic.
Přestože jsou v platnosti protiepidemická opatření zakazující
hromadné akce, mnozí z vás si tuto tradici nenechají překazit.
V posledních letech se snažíme působit na obyvatele obce, aby
pálení ohňů mimo zástavbu nebo větší spalování rostlinných
zbytků na svých zahradách nahlašovali do centrální evidence
pálení. Je to velice jednoduché a slouží k tomu aplikace na internetové adrese https://paleni.izscr.cz/. Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Stejný formulář lze využít i pro nahlašování
odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení není možné nahlásit
přes formulář na webu, lze využít také číslo 950 471 100. Nahlášením pálení sice nedochází k jeho schválení, ale je evidováno
Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného
sboru, takže slouží pro možnost ověření místa pálení s možným
nahlášením požáru.
Prosíme, hlaste svá plánovaná pálení do této aplikace. Předejdete tak nepříjemnostem, jež mohou být spojeny s výjezdem
hasičů na neohlášené pálení. Bohužel vám v tomto případě nepomůže ani to, že jste informovali o svém úmyslu starostu obce
nebo velitele místních hasičů. Několikrát se již stalo, že požár
ohlásil někdo cizí projíždějící pouze okolo, který nevěděl, že jde
o kontrolované pálení. A bohužel existují i případy oznámení
požáru od naštvaných či pomsty chtivých sousedů. Řádným nahlášením pálení v aplikaci nebo na uvedeném čísle tak chráníte
především sebe.
Hasiči Kunratice
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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

