Slovo starosty
Milí čtenáři, jsem rád, že jste si našli chviličku a věnujete
nyní svou pozornost našemu zpravodaji. Právě se začítáte
do úvodních slov prvního vydání 10. ročníku. Ano, je to tak.
Kurýr v letošním roce načíná svůj desátý ročník. Jeho úplně
první vydání opustilo tiskárnu obecního úřadu 10. ledna
2012. Od této chvíle jste se mohli o různých událostech
z naší vesničky dovídat i prostřednictvím zpravodaje v listinné podobě. Mnozí z vás vědí, že Kurýr navázal na obecní noviny vydávané v 70. a 80. letech školskou komisí pod
názvem Hraničář. Z tohoto plátku pochází i perokresba doprovázející zpravodaj současný. Doposavad vyšlo celkem
65 čísel. Nejvíce jsme jich vydali v roce 2014, a to 11 výtisků. Nejméně plodná údobí v tomto ohledu byly roky 2017
a 2018, kdy shodně vyšla pouhá 4 čísla. Zde však nutno podotknout, že jsme v roce 2018 vydali dvě osmistránková čísla, která pravodajskou nouzi trošku zmírnila. Zajímavé jsou
i další číselné údaje vztahující se k psanému Kurýrovi. Díky
výpočetní technice jsem například zjistil nejen počet slov
v jednotlivých vydáních, ale i čas ztrávený jeho úpravami.
Nyní tak vím, že všech 65 čísel obsahuje 156 601 slov, přičemž jich má jeden výtisk průměrně 2 520. Zřetele hodná
je i informace o času potřebném na sepsání všech vydání.
Doba úprav všech čísel dohromady činí 56 325 minut, což
dělá přes 938 hodin a to je více než 39 dnů. Průměrný čas
potřebný k napsání jednoho kurýra tak vychází na 14 a půl
hodiny. Zpravodaj, který dodáváme do každé kunratické
domácnosti, tiskneme v nákladu 160 kusů, takže naši kancelář opustilo do současnosti 10 400 výtisků, což je, myslím si, úctyhodná porce. Avšak všechna obdivuhodná čísla
spojená s naším zpravodajem by byla k ničemu, nebýt vás,
naši drazí čtenáři. Proto vám touto cestou děkuji za přízeň,
jež nám zachováváte. Vzhledem ke kulatému výročí jsme si
dovolili přistoupit k menší změně vizuální podoby Kurýra,
abychom zpříjemnili čtenářský zážitek. Co však měnit nehodláme, je obsah, z něhož se i nadále budete dovídat zprávy o dění v naší malé obci a jejím blízkém okolí, popřípadě
informace, které se Vás mohou nějak dotýkat. Věřím, že se
vám bude změna líbit a přeji příjemné čtení.
		S pozdravem
		
Milan Götz, starosta obce
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Pomůžeme vám s registrováním
na očkování proti COVID-19
Vážení spoluobčané, tento příspěvek si neklade za cíl přesvědčovat
čtenáře o vhodnosti očkování či
od něho odrazovat. Pouze vás
chceme informovat, že jsme vám
na obci v případě potřeby připraveni pomoci s registrací, která
probíhá pomocí internetu. V současnosti je registrace umožněna
pouze seniorům nad 80 let. V naší
obci žijí tři osoby odpovídajícího
věku a o všechny je již v tomto
ohledu postaráno a jsou již dokonce naočkované. Nyní se zdá,
že bude od 1. března spuštěna
registrace i pro věkovou skupinu 70+. Víme, že spousta z vás má šikovné a starající se potomky, takže věříme, že si poradíte v rámci své rodiny
sami. Tam, kde takoví pomocníci nejsou, pomůžeme my na obecním
úřadě.
Pro ty, kteří se chtějí na věc vrhnout samostatně, uvádíme kontaktní údaje, kde je možné registraci provést. V Libereckém kraji se dá využít bezplatné telefonní linky 800 880 066, celostátní linka je 1221. K registraci
přes internet využijte odkaz https://registrace.mzcr.cz/. Výběr termínu
a místa očkování provedete na adrese https://reservatic.com/ockovani. V současnosti již fungují centra, v nichž se očkuje, jak na běžícím
pásu. Jedno z nich připravují i ve Frýdlantské nemocnici (viz samostatná
informace na straně 2).
Vše je pochopitelně přímo závislé na počtu vakcín přidělených do Libereckého kraje, takže si mladší ročníky ještě chvilku počkají. Věřme však,
že to bude co nejdříve, aby se život celé společnosti mohl opět vrátit do
zajetých kolejí. Do té doby se každý z nás snažme pečovat o své zdraví
dodržováním základních hygienických pravidel i správné životosprávy
a především udržováním veselé mysli.
MiG

Maškarní karneval si děti
ve školce užily
Poslední únorový čtvrtek patřil v mateřské školce maškarnímu rejdění, jehož se zúčastnila téměř všechna zdejší drobotina.
Pozadu nezůstaly ani paní učitelky, které se proměnily v královnu,
myslivce a námořníka.
Děti si v pestrých maškarách, za něž patří poděkování šikovným
maminkám, užily několika soutěží i malého občerstvení.
Za krásného teplého jarního počasí pokračoval karneval i venku,
kde si děti vyzkoušely zajímavou atrakci v podobě střelby ze vzduchovky.
Více fotografií, a to nejen z této akce, si můžete prohlédnout ve fotogalerii naší školy na https://zskunratice.rajce.idnes.cz/

„Sbírka na hodiny“ je v polovině
Rádi bychom vás informovali o současném stavu naší veřejné sbírky „Probuzení hlasu kostelního času“. K dnešnímu
dni činí zůstatek transparentního účtu 180.034 Kč. Další finanční prostředky se nacházejí v pokladničkách umístěných
na úřadě, v místním obchodě a v Hostinci U Marvana. Výši
darované hotovosti budeme znát opět až na konci roku po
jejich rozpečetění. Na konci toho loňského v pokladničkách
bylo celkem 12.282 Kč. Tuto hotovost jsme vložili na transparentní účet a je tak již součástí uvedeného zůstatku. Děkujeme všem současným i budoucím přispěvatelům.

Virtuální prohlídka
věže kostela Všech
svatých v Kunraticích
https://www.frydlantsko.eu/
2020/12/03/kostel-kunratice/

OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19 JE OD 1. 3. 2021
MOŽNÉ I V NEMOCNICI FRÝDLANT
V únoru se mohou k očkování přihlásit občané 80+, od
března pak občané 70+.
K registraci je možné využít služeb Registračního
centra pro vakcinaci, které je zřízeno v prostorách
Turistického informačního centra Frýdlant. Služba je
určena občanům celého Frýdlantska.
Možná je osobní návštěva registračního centra v
přízemí radnice ve Frýdlantu každé pondělí a středu v
časech 8.00 – 17.00 hodin anebo lze využít pomoci po
telefonu každý všední den od 8.00 do 16.00 hodin na
telefonních číslech 488 886 603 a 488 886 604.
Registrace k očkování je možná pouze přes Centrální
rezervační systém MZ ČR
https://registrace.mzcr.cz/.
Důležité upozornění!
Občané, kteří chtějí podstoupit očkování ve frýdlantské nemocnici a již jsou v centrálním rezervačním
systému zaregistrovaní, se musejí zaregistrovat znovu a uvést jako místo očkování Frýdlant!

Společenská rubrika
Jubilea
Svá životní jubilea letos oslavili či oslaví:
Leden

Březen

Cirkl Václav
Štrosner Jaroslav

Marešová Dáša
Vychterová Martina
Chyšková Monika
Špína Miloslav
Morávek Jiří
Götzová Miloslava

Únor
Dorenová Jiřina
Pfohl Josef

Po deseti letech se opět sečteme
Letošní jaro bude jednoznačně patřit sčítání lidu. Nejvýznamnější statistická událost se na našem území datuje už od roku 1869.
Probíhá každých 10 let, stejně jako ve většině ostatních zemí. Díky
tomu výsledky umožňují srovnání současného stavu naší země
s minulostí i se zbytkem světa. Ačkoli se to na první pohled nezdá,
má pravidelné sčítání naprosto zásadní význam nejen pro současnost, ale i pro naši budoucnost. Poslední sčítání lidu, domů a bytů
proběhlo v roce 2011 a poprvé při něm statistici nabídli lidem
možnost vyplnění sčítacího formuláře prostřednictvím internetu.
Nyní nastal čas pro nové údaje a internet při shromažďování současných cenných statistických dat bude hrát ještě zásadnější roli.
Letošní sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. března. Do 9. dubna
máme každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn na stránce https://scitani.cz/, nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Ten získáte spolu
s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních
místech sčítání nacházejících se na vybraných pobočkách České
pošty. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném termínu
a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný formulář
v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.
Jsme si jisti, že většina z vás vyřeší online sčítání samostatně nebo
s dopomocí své rodiny. Nicméně netroufnete-li si na internetový
formulář sami, nezoufejte, jsme pochopitelně připraveni nabídnout vám pomoc na našem úřadě. První výsledky Sčítání 2021
budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.
Veškeré informace jsou dostupné na zmíněné internetové stránce
https://scitani.cz/.
MiG

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.

Přivítání
Na budově obecního úřadu v loňském
roce zavlála dvakrát vlajka pro miminka
a my tak vítáme do života i naší obce nové
občánky, jimiž jsou:
Štěpánek Pospíšil a Nikolka Chromiková
Oběma dětičkám přejeme šťastné dětství a rodičům úspěchy
ve výchově.

Rozloučení
Loňský rok bohužel nepatřil pouze oslavám,
ale přinesl i bolest do srdcí těch, jež
ztratili někoho blízkého.
V uplynulém roce své blízké a naši obec navždy opustili:
Karel Málek, st.
Pavel Gonda, st.
Jiří Judl
Olga Berkyová

Drahomíra Herdová
Gerold Krause
Terézia Mitrášová
Jana Paceltová

Čest jejich památce. Věnujme, prosím, všem tichou vzpomínku.

Fond rozvoje bydlení
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. února schválilo vypsání prvního letošního kola příjmu žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení, do něhož uvolnilo 150 tisíc korun.
Termín příjmu žádostí je od 19. února do 19. března.
Půjčky jsou určeny pro občany obce na obnovu jejich bytu či domu.
Bližší Informace a potřebné formuláře jsou k dostání na OÚ nebo na
webu obce: www.obeckunratice.cz
Půjčka je ročně úročena 3 procenty. Maximálně lze požádat
o 100 tisíc korun a maximální doba splatnosti trvá pět let.
Příklad: 100 tisíc na 5 let --> splátky jsou 59 x 1.797 Kč + poslední splátka 1.789 Kč --> celkem zaplatíte 107.812 Kč --> přeplatíte 7.812 Kč.

Cenu za odpady zvedla nejen inflace
Vážení spoluobčané, na sklonku minulého roku musela obec sáhnout ke zdražení plateb za sběr, svoz a likvidaci tuhého komunálního
odpadu (TKO). Na rozdíl od předchozích let, kdy docházelo ke zvyšování ceny ze strany svozové firmy o výši inflace, došlo v letošním roce
k navýšení ceny i díky novele zákona o odpadech, jež několikanásobně zvyšuje skládkovné a zavádí i poplatek na budoucí rekultivaci
skládek. Na přelomu listopadu a prosince proběhlo bez většího povšimnutí médií prohlasování novely zákona o odpadech, a to v jeho
nejtvrdší verzi. Stát chce co nejrychleji skoncovat se skládkováním
odpadů a chce jeho tzv. energetické využívání. Laicky řečeno se jedná o likvidování odpadů ve spalovnách. V každém kraji by měla být
alespoň jedna spalovna. V současnosti máme k dispozici v České republice, rozdělené do 14 krajů pouhopouhé čtyři spalovny. A v tom
je ten zakopaný pes. Výstavba jedné spalovny trvá několik let a stojí
cca jednu miliardu. Kde vzít peníze na spalovny? Vybereme je třeba
na skládkovném. Takhle nějak mohla zjednodušeně vypadat úvaha
zákonodárců, ale samozřejmě to takhle jednoduché není.
S odpady a jejich likvidací je potřeba něco udělat všeobecně. Skládkování by mělo být až to poslední, přičemž musíme již nyní počítat
s rekultivací stávajících skládek. I na to mají posloužit výše zmíněné
a navíc vybrané finanční prostředky. Především je nutné zlepšit třídění, aby na skládkách či ve spalovnách končilo opravdu jen to, co
již nelze druhotně využít. Co neumíme znovu použít a umí si s tím
poradit příroda, nechme zpracovat přírodu v domácích kompostérech nebo na naší komunitní kompostárně. V obci dále můžeme
dát šanci na další zpracování jedlým olejům, textilu, plechovkám,
papíru, PET lahvím, sklu i vybraným druhům plastu. Na obecním
úřadu zase můžeme odevzdat vyšťavené baterie i doslouživší drobné elektrospotřebiče. Dvakrát do roka se v obci můžeme zbavit odpadu objemného i nebezpečného. Vzhledem k takto nastavenému
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Kunratic to stojí rozpočet obce 330 tisíc korun ročně. V rámci výběru plateb za popelnice
od obyvatel se do rozpočtu vrátí cca 230 tisíc korun. Rozdílných 100
tisíc korun za výše uvedené služby spojené s likvidací odpadu obec
doplácí.
S ohledem na novou legislativu a s ní spojené změny očekáváme,
že v letošním roce padne na vrub obce částka o něco vyšší. Dobré
je však to, že zákon počítá i s jistými finančními kompenzacemi pro
obce, v nichž bude nízký podíl vyhozeného TKO na občana. Velice
tak bude záležet na objemu (hmotnosti) nevytříděného TKO. Odpovědnost za vyprodukované odpady a tedy i za placené poplatky za odpad je tedy na každém z nás. Ještě jednu novinku změna
zákona přinesla. Letos je to naposledy, kdy jsou vybírány platby za
nádoby. Od roku 2022 bude vyměřován místní poplatek na občana
(obyvatele), resp. za objednaný objem či hmotnost likvidovaného
odpadu. Přesný způsob vyměřování ani výše tohoto poplatku ještě
nejsou stanoveny. V současnosti se všechny obce i města touto problematikou zabývají, aby se dokonce roku vše stihlo.
MiG

Zabezpečení dodávek
Policisté z obvodního oddělení ve Frýdlantě apelují na majitele či uživatele firemních dodávek, aby si provedli řádné zabezpečení těchto
vozidel. Policie v poslední době v libereckém okrese, potažmo na Frýdlantsku eviduje několik odcizení i pokusů o odcizení této techniky. Má
se za to, že zde působí organizovaná skupina zaměřující se na firemní
dodávky, v nichž je po většinou uloženo i drahé elektronářadí, které tak
pachatelům zvyšuje případný zisk z krádeže. Policie se rovněž s žádostí
o obezřetnost obrací na všechny naše občany. V případě, že zpozorujete ve svém okolí podezřelý pohyb cizích osob či jste přímo svědky
protiprávního jednání, prosíme, kontaktujte tísňovou linku 158. Myslete na to, že jednou pomůžete svému sousedovi vy, podruhé může on
včasným ozámením pomoci vám.
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
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.

Stávající nájemní smlouvy
ještě nějaký čas vydrží
Vážení spoluobčané, v posledním vydání našeho zpravodaje jsme
otiskl informaci o končících nájemních smlouvách na hrobová místa a hrobky a o uzavírání nájemních smluv nových. K této záležitosti bych chtěl v současné chvíli doplnit, že se jednalo o informování
v delším předstihu. Jsem velice rád, že se v tak hojném počtu ozýváte
již nyní, ale ještě nemusíte spěchat. První smlouvy byly uzavírány na
podzim roku 2011, takže i uzavírání nových může vydržet do tohoto
období. Je škoda zkracovat jejich platnost uzavřením nové smlouvy před skončením účinnosti té stávající. Platnost smluv je na nich
viditelně vyznačena. Pokud však máte pochybnost nebo jste starou
smlouvu někam založili a nemůžete jí najít, zastavte se na OÚ, kde
Vám datum její platnosti zjistíme. Toto neplatí pro nové nájemce
hrobových míst, kteří se mohou na OÚ dostavit k uzavření nájemní
smlouvy kdykoli během úředních dní.
MiG

Ročenka hasičské jednotky
Loňský rok byl co do počtu hasičských zásahů lehce nadprůměrný.
Bylo to způsobbeno především povětrnostními vlivy. Celkem jsme
v uplynulém roce vyjeli ke 12 mimořádným událostem. Devět krát se
jednalo o technický zásah, jednou o požár, jednou šlo o monitoring
vodního toku Kunratického potoka a dále jsme se zúčastnili jednoho
taktického cvičení. Zásahová činnost pro nás začala 9. ůnora padlým
stromem přes komunikaci. Na apríla jsme byli požádáni o pomoc
v rámci COVID-19 činnosti, kdy jsme rozváželi nanofiltry do roušek
po obcích Frýdlantska. Nejnáročnějším zásahem uplynulého roku
byla červnová třídenní pomoc při povodni ve Višňové, resp. v osadě
Poustka. Jednalo se déletrvající a fyzicky náročný zásah, kdy se společnými silami kolegů i kolegyň ze širokého okolí podařilo zabránit
vytopení několika nemovitostí v této osadě. V červenci jsme odstraňovali část rozlomené lípy v areálu kempu Harta.
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Stalo se před lety,
aneb kronika vypráví

Z obecní kroniky jsme vybrali dva zápisky staré 60 let.

Rok 1961
Vzorná obec:

Obec Kunratice se zapojila do akce „vzorná obec“. Národní
výbor uzavřel závazky s občany na opravu rodinných domků,
jejich okolí a úpravu volných prostranství. Po celkovém hodnocení naše obec titul „Vzorná obec“ získala a několik občanů
bylo odměněno odznakem.
Zatmění slunce:
15. února bylo v naší obci pozorováno úplné zatmění slunce.

Kurýr dodává: Nejbližší obdobné úplné zatmění Slunce
bude z našeho území viditelné 7. srpna 2135 (mimochodem
je to neděle). Pro nedočkavce však máme dobrou zprávu. Pokud se ovšem spokojíte s částečným zatměním naší nejbližší
hvězdy (ano, Slunce je ve skutečnosti hvězda). Částečné zatmění nastane 10. června 2021 a od nás jej uvidíte s maximálním zakrytím slunečního kotouče okolo 17 procent. V příštím
roce se dočkáme dalšího částečného zatmění, které přijde
25. října a Měsíc při něm zakryje Slunce ze 42 procent. Pokud
Vás tento jev zajímá více, navštivte zdroj čerpaných informací na http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/slunce.php?web=
slunce30.
O poslední zářiové sobotě se naše jednotka zúčastnila taktického
cvičení v areálu firmy STV Group zabívající se likvidací munice. Námětem byl rozsáhlý požár, který likviduje velký počet hasičů. Naším
úkolem bylo společně s kolegy z Dětřichova vytvořit týlové zázemí
zasahujícím a postarat se o ně. Naše a dětřichovská jednotka je totiž v rámci plošného pokrytí libereckého kraje jednotkami požární
ochrany předurčena pro civilní ochranu a ochranu obyvatelstva. Je
tak naším posláním i plnění úkolů zajišťujících týlové zabezpečení
zasahujícím kolegům. Naše činnost na cvičení byla kladně oceněna
rozhodčími při závěrečném hodnocení. V říjnu jsme opět vyrazili
pomáhat do Višňové při povodni, kde jsme tentokrát hájili Vísku
a měli na starosti zdejší protipovodňovou hráz a její přečerpávací
stanoviště. Nejvíce zásahů v jednom dni jsme absolvovali 5. prosince, kdy jsme likvidovali následky silného větru.
Celkem jsme zasahovali čtyři krát. Ve třech případech jsme odstraňovali spadlý strom tvořící překážku na komunikaci a jednou jsme
pomáhali rozebrat odfouknutou garáž. K jedinému požáru roku
2020 nás krajské operační a informační středisko libereckých profesionálních hasičů vyslalo společně s kolegy z Frýdlantu, Heřmanic
a Višňové a také s profesionály ze stanice v Raspenavě na Štědrý
den. Jednalo se o zahoření kabelu autobaterie kolového nakladače
HON v areálu zemědělského podniku. Požár byl naštěstí zpozorován včas zaměstnanci společnosti, kterými byl rovněž zlikvidován
za pomoci hasicího přístroje před naším příjezdem. Hasiči se tak po
provedení průzkumu případných skrytých ohnisek a předání místa
události majiteli společnosti vrátili na své základny a ke štědrovečerním tabulím.
Zde bychom rádi ocenili všímavost a vyzdvihli zásah zaměstnanců,
kteří zdolali počínající požár uvnitř haly, kde se v tu chvíli nacházelo
několik desítek kusů dobytka. Svým včasným zásahem tak zabránili
vysokým škodám a tím zaměstnavateli uchránili hodnotný majetek.
JSDHO

Místní poplatek za psa
Milí pejskaři, prosíme, nezapomeňte zaplatit
místní poplatek za psa, který je splatný do 31. března.

Školní kuchyně se dočká
nového vybavení

Zdravice pro Frýdlantsko
šestapadesákrát jinak
Na sklonku loňského roku přišly dámy z Místní akční skupiny Frýdlantsko s nápadem natočit novoroční pozdrav všem obyvatelům našeho
výběžku. Spojily se při tom s Petrem Bímou, který se s vervou sobě
vlastní pustil do realizace celé zdravice. Podařilo se sehnat 56 blahopřejících osobností a hýbací novoročenka byla na světě.

V loňském roce uspěla naše obec se žádostí o dotaci na projekt
„Vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Kunratice“. Záměrem je modernizace
vybavení školní kuchyně. Rádi bychom pořídili novou elektrickou
škrabku na brambnory a kořenovou zeleninu, velkého kuchyňského robota a především konvektomat, což je profesionální kuchyňské zařízení, které (mimo jiné) kombinuje vlastnosti horkovzdušné
a parní trouby. Odhadované náklady projektu jsou 302.500 korun
a výše přiznané dotace činí 242 tisíc korun, což představuje 80 %
uznatelných nákladů. V současnosti se připravujeme výběr dodavatele vybavení a o letních prázdninách bychom měli celý projekt
uskutečnit. Poskytovatelem dotace z Programu rozvoje venkova
ČR je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a je významně spolufinancována z prostředků Evropské unie. O dotaci jsme požádali
prostřednictvím Místní akční skupiny Frýdlantsko (MAS Frýdlantsko). Všemi dosavadními úskalími dotačního programu nás provází
administrátorka Eliška Kácovská.
MiG

Jsem velice rád, že se tento skvělý počin ujal a uskutečnil. Příjemně mě
překvapil i konečný počet gratulantů, kteří našemu Frýdlantsku a jeho
obyvatelům popřáli a bylo mi nesmírnou ctí, vyslovit pár přejícných
slov i za naši obec. Tolik pozitivní energie vyslané vůči tomuhle koutu
naší země se musí určitě někde kladně projevit a já se na to těším.
Ačkoli je únor, dovolím si ještě jednou zopakovat drobné přání i pro
naše čtenáře... Mějte prima rok, přátelé a sousedi.
MiG
https://youtu.be/8Kx8lfcNgQ4

Mikroregion vyhlašuje dotační
program na podporu sociálních
služeb na Frýdlantsku
KAPROLky zamíří
do každé rodiny
Milí kunratičtí, obec si pro vás
připravila menší dárek v podobě
rozprašovacích lahviček, které
obdržíte v následujících dnech.
Průhledný plastový flakonek
o objemu 30 ml jsme nazvali
KAPROL, což vystihuje zkratku
slov KAPesní ROzprašovací Lahvička. Může posloužit jako: Čistící prostředek na brýle, (jejich
původní účel); Čistič displejů
a monitorů; Rozmrazovač zámků; Repelent; Parfém; atd. V době
virů se hodí na: Desinfekci na
ruce. Přidáváme ještě jeden tip,
kterým je moravský zlepšovák:
Osvěžovač dechu (slivovice vlast.
výroby).

plánování na Frýdlantsku, mohou v letošním roce opět žádat o finanční podporu prostřednictvím Dotačního programu na podporu
Sítě sociálních služeb na Frýdlantsku.
Kde najít více informací?
Podmínky dotačního programu a formulář žádosti pro poskytovatele sociálních služeb jsou zveřejněny na internetových stránkách
Mikroregionu Frýdlantsko na https://dsofrydlantsko.wordpress.
com/home/spolecne-projekty-svazku-obci/.
Dokdy je potřeba podat žádost?
Žádost o poskytnutí dotace s příslušnými přílohami je zapotřebí podat
do 12. 4. 2021 do 12:00 na adresu Mikroregionu Frýdlantsko. V případě
potřeby konzultace k žádosti je možné se obrátit na Lenku Porubskou,
lenka.porubska@masif.cz, koordinátorku plánování sociálních služeb.
Informace o dostupných sociálních službách a komunitním plánování najdete na internetových stránkách https://www.frysko.cz/.
Věříme, že systém přispěje pro stabilizaci, lepší dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro obyvatele Frýdlantska.
Anna Randáková a Lenka Porubská
Mikroregion Frýdlantsko

Kunratice bodují!
S velkým zájmem a potěšením jsem si přečetl v příloze listopadového
vydání Zpravodaje Liberec 2020 článek o JamParádě – neobvyklé a zajímavé soutěži výrobců marmelád v Kunraticích na Frýdlantsku.
Zajímavý je celý popis spousty práce a úsilí - počínaje nápadem a potom i vlastní realizací celé této akce. Zajímavá je také historie vzniku
a vývoje místní výroby jamů a marmelád v Kunraticích. A to všechno je
popsáno s nevšedním zaujetím pro věc, pohledem toho asi nejpovolanějšího – kunratickým starostou panem Milanem Götzem.
ALE POZOR! Nevím čím to je, ale Kunratice samy o sobě, jako obec, mi
připadají jako zvláštní a mimořádný fenomén. Jsem totiž „náplava“,
místní chalupář a tak pozoruji zdejší kvas, snažím se vcítit do místních
vztahů a „zařadit se“. Čert ví, čím je místní „společenské ovzduší“ dáno,
snad zvláštním klimatem, polohou, geologickým podložím, příjemnou
hospodou s výborným pivem, pěkným kulturákem, vodou nebo čím to
vlastně ještě je?!?
Ne vážení, jsou to především Kunratičané sami, jejich nápady, invence
a schopnost věc zorganizovat, pak se dát do díla a dotáhnout ho až do
konce ! A obec je opravdu rok od roku pěknější a její život bohatší. Díky
za to, někde jinde to vůbec není tak obvyklé !
JamParáda v Kunraticích u Frýdlantu totiž není jediná každoroční akce,
která svým významem značně přesahuje rámec dění v této čilé obci.
Ale začněme „od lesa“. Na jaře roku 2018 jsme se se starostou panem
Götzem potkali na pivku ve zdejší pěkné hospůdce a dali do řeči. Chystal jsem tehdy letní pracovní soustředění naší kapely u mne na chalupě
a protože se jedná o velkou swingovou partu napadlo mne, zda bychom
nemohli zkoušet ve zdejším kulturním domě a jeho pěkném sále. Pan
starosta zprvu sice nesouhlasil, ale pak se ukázal jako dobrý manažer,
a svoje „požehnání“ dal, ale souhlas podmínil vystoupením naší kapely
na letní slavnosti obce s programem na místním fotbalovém hřišti.
A tak jsme si „plácli“ a NAVETA BIG BAND se poprvé v Kunraticích
představil na Slavnostním odpoledni k 25. výročí samostatných
Kunratic 28. července 2018.
Předvedl se bohatý program: pejskové z Heřmanic, autoveteráni, dřevorubci, výstavy a další atrakce. BIG BAND hrál jako o život a vládla
spokojenost a pohoda.
Ale ouha - svatý Petr nám tentokrát nepřál - těsně před koncem se
přihnala vichřice a strašlivý liják, vody bylo v několika minutách po
kotníky. Tak tak jsme stačili sbalit drahou aparaturu a musím znovu
poděkovat panu starostovi – bez pomoci jeho a členů zastupitelstva
obce by to bylo dopadlo všelijak.
Nebyly by to ale Kunratice, kdyby se nechaly otrávit ! Vichřice se přehnala, déšť ustal, voda odtekla, co šlo to se spravilo a zábava klidně
pokračovala dál, diskotékou a tancem, až bláto stříkalo.
Hodnotili jsme potom průběh celé akce a snad to bylo i tím křtem, který nám příroda uštědřila, závěr byl jednoznačný: povedlo se - a z toho
pak automaticky vyplynulo opakování v létě příštího roku.

Tato kapela totiž v té době slavila už 60 plodných a úspěšných let účinkování na hudební scéně.
A tak nastal opět „mazec“. Pan starosta vzal na sebe spoustu „starostí“,
souhlasem paní Sehnoutkové počínaje, zajištěním plakátů a celou organizací konče. Mimochodem, výtvarné provedení plakátů se také
mimořádně povedlo. Moc se líbí, podle mne jde o pozoruhodné dílo,
které se už stalo tradicí.
Já jsem měl, kromě přípravy programu Big Bandu, především vyrazit
za OLD STARSy a pokusit se získat je pro tuto akci. Vzhledem k jejich
nabitému programu to bylo ode mne dost odvážné a hodně„na vodě“.
Měl jsem z toho pěkně stažené „zadní partie“, ale jejich reakce byla
ohromující!
V čele s kapelníkem Jirkou Maršíkem ihned souhlasili se vzpomínkou
na svého zemřelého kolegu a jednoznačně se připojili. Takže program
tím začal dostávat širší a reálnější podobu.
A aby byl program odpoledne ještě barvitější, podařilo se získat k vystoupení i výbornou frýdlantskou dechovku VALDŠTEJNKU v čele s Petrem Hihlánem.
Myslím, že se bez nadsázky „dílo podařilo“ a „VZPOMÍNKA NA PEPU SEHNOUTKU 2019“ se líbila.
Za rok nato se proto znovu, už tradičně, akce opakovala - a to dokonce
i v kritickém roce 2020 – a to za účasti stejných kapel. Podotýkám, že
v době letního uvolnění vládních coronavirových opatření. I po správní
stránce bylo tedy vše v naprostém pořádku a za velmi pěkné účasti diváků.
Pro hodnocení všech těchto opakovaných akcí je důležité hned několik hledisek:
- nadšení a obrovské úsilí všech organizátorů nepřišlo nazmar a tyto
koncerty „nám rostou do krásy“. Postupně se úspěšně rozvíjí jak organizační tak i programová úroveň,
- opakované akce vyvolaly značný a živý zájem jak odborných kruhů
(muzikantů), tak kulturní veřejnosti a podle ohlasů zájem trvale stoupá. S tím roste i počet nových nabídek ke spolupráci,

Když jsme ale v roce 2019 opět akci připravovali, nevím koho z nás
dvou to napadlo, najednou tu byla myšlenka, že bychom celý koncert
mohli koncipovat jako memoriál – Vzpomínku na Josefa Sehnoutku.

- to vše významně přispívá a rozšiřuje kulturní život a dění nejen v Kunraticích, ale na celém Frýdlantsku a vzniká tak nová a velice dobrá tradice !

Jen pro připomenutí: Pepa byl také kunratický chalupář, který se často
zapojoval do dění v obci a rád pomáhal všude tam, kde bylo potřeba.
Sehnoutkovic chalupa i zahrada je také rozhodně nepřehlédnutelná
a zdobná součást Kunratic. Nejdůležitější ale v tomto případě bylo, že
kolega Pepa Sehnoutka byl mimořádná osobnost, vynikající muzikant,
trombonista, aranžer a zakládající člen proslulého Libereckého Dixielandu OLD STARS.

Jak důležité jsou zdařilé kulturní akce pro popularizaci Frýdlantska,
tohoto překrásného koutu naší země, není třeba vůbec připomínat.
Přejme proto organizátorům nejen této, ale i dalších podobných akcí,
aby získaly pozornost a podporu veřejnosti a aby se množily, krásněly
a trvale zakořenily ve zdejším veřejném životě ! Tahle nová tradice
bude přece ku prospěchu nás všech !
Prosinec 2020, HoPe
jan.pes@kraj-lbc.cz

V září se otvírá nová střední
škola v Hejnicích
Rád bych Vám představil Střední školu Jana Blahoslava, jež v současné
době vzniká v Hejnicích. Zřizovatelem školy je Jednota bratrská, která
v Liberci provozuje základní školu a další zařízení na podporu rodin
a mládeže a dlouhodobě usiluje o založení střední školy v Libereckém
kraji. Před dvěma lety ji oslovil Liberecký kraj s nabídkou odkupu hejnického areálu stávající Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu s tím, že provoz tohoto pracoviště je pro něj z finančního hlediska neudržitelný. Nabídku jsme rádi využili.
V září tohoto roku jako škola otevíráme maturitní obor Předškolní
a mimoškolní pedagogika a maturitní obor Veřejnosprávní činnost.
Chceme usilovat o spojení moderního vzdělávání, křesťanských hodnot a přátelského prostředí, přičemž škola je otevřena pro žáky základních škol především z Frýdlatského výběžku. Svou činností chce škola
přispět k rozvoji a vzdělanosti tohoto kraje. Těším se na naši budoucí
spolupráci. Velmi rádi vás na škole uvítáme při osobní návštěvě.

01

Pokračování ze strany 1

CENA VODY NA ROK 2021
Cena
vody

„Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměrné spotřebě 144 m3 zaplatí za vodné ročně o 153 korun
více, což činí pouhých 0,5 korun za den. V případě, že rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek o 764 korun za rok, což činí 2,2 korun
za den,“ říká ředitel FVS, Ing. Petr Olyšar.
Na Frýdlantsku platí vodné i stočné pouze obyvatelé Frýdlantu, Hejnic, Nového Města pod Smrkem a Raspenavy.

Cena vody v Kunraticích činí pro letošní rok 61,49 Kč/m³ s DPH
(10%). Stočné u nás neplatíme a rovněž připomínáme, že se jedná
o cenu za jeden kubík, čili 500 2litrových PET lahví, neboli 2.000 piv.

VODNÉ + STOČNÉ
VODNÉ+STOČNÉ

VODNÉ
VODNÉ
CELKEM:
3
CENACENA
CELKEM:
61,4961,49
Kč/mKČ

CENA
KČ 3
CENACELKEM:
CELKEM:126,45
126,45 Kč/m

28,2%
20,7%
29,1%
22%

OBNOVA INFRASTRUKTURY
+ OPRAVY

20,48 KČ

33,3%

OSOBNÍ NÁKLADY

12,34 KČ

20,1%

36,85 KČ

PROVOZ, SPRÁVA,
ENERGIE, NÁJEM

12,63 KČ

20,5%

27,82 KČ

STÁT

16,04 KČ

26,1%

35,65 KČ
26,13 KČ

Tomáš Vágner, ředitel školy.
pod Smrkem nebo Hejnic)
Z jednoho kubíku (1 000 litrů vody = 1 m3) zaplatíte zhruba 22 %
státu (27,82 Kč). Dalších více než 28 % (35,65 Kč) jde do oprav
a obnovy vodovodní sítě. Nežijeme v teplých krajích. Potrubí
v mrazu praská, kanalizace se ucpávají... Zhruba 29 % ceny
vody (36,85 Kč) tvoří samotná voda, péče o ni, a její cesta k vám
do kohoutku – je to položka provoz, správa, energie, nájem. To
znamená, že voda je nezávadná a neobsahuje žádné nepříjemné
překvapení, kvůli kterému byste pak platili víc za stočné. Žádná
kryptosporidióza, legionela: máme na to chytré přístroje, měření.
Další položkou v ceně onoho kubíku jsou naše mzdy – 20,7 %
(26,13 Kč). Jsou to mzdy, za které Vám zajišťujeme především
údržbu a odborníky, kteří se starají o vaši vodu v jakoukoli denní
i roční dobu.
Když sečtete čísla v závorkách, dospějete k částce 126,45 Kč za
m3, tuto cenu máte na faktuře.

Opět si představme imaginární kubík vody neboli 1 m3, chcete-li
1 000 litrů. Státu dáte 26 % (16,04 Kč). Velkou část ceny vody tvoří
položka obnova infrastruktury – 33,3 % (20,48 Kč). Dovést vodu
do všech (i těch nejzapadlejších) koutů Frýdlantského výběžku,
není jen tak. Musíme myslet i na habartické hospodyně, aby jim
tekla voda do pračky z rozvodu, a ne z kyblíku z potoka. Samotná
nezávadná voda pro obyvatele frýdlantských obcí se dá vyčíslit jako
20,5 % (12,63 Kč). Záruka, že pijete lepší vodu než z kupovaných
PETlahví, je stoprocentní. Voda v našem kraji je sama o sobě velmi
kvalitní, a navíc u nás prochází precizní úpravou a nejpřísnějšími
testy. Z kubíku vody pak zhruba 20 % připadá na naše mzdy
(12,34 Kč). Pokud nebudeme platit svoje lidi, tak nám utečou. Když
nebudeme mít lidi, nebudeme filtrovat, upravovat, čistit, opravovat.
Pravda, nebudou tak rozkopané silnice a chodníky, ale to vás bude
v tu chvíli trápit méně, než že nemůžete vyprat.
Když sečtete čísla v závorkách, dospějete k částce 61,49 Kč za m3,
tuto cenu máte na faktuře.

Poděkovali jsme dobrovolníkům

Z kraje roku obec poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se u nás
v loňském roce zapojili do boje s pandemií COVID-19. Starosta obce
postupně všem pomocníkům předal děkovné listy i malé odznáčky
symbolizující vděk za jejich obětavou práci či nezištnou pomoc věnovanou ve prospěch obyvatel Kunratic.
MiG

Kunratický kurýr Vydává Obec Kunratice, Kunratice 158,
464 01 Frýdlant, tel.: 482 312 156, www.obeckunratice.cz,
e-mail: obec.kunratice@seznam.cz. Bankovní účet:
19-7522610297/0100. ID datové schránky: j5fan6y.
Úřední hodiny:
Pondělí 8.00–12.00 h a 13.00–17.00 h
Úterý
8.00–12.00 h a 13.00–14.00 h
Středa 8.00–12.00 h a 13.00–17.00 h
Čtvrtek 8.00–12.00 h a 13.00–14.00 h
Pátek
8.00–12.00 h

Naše hospůdka U Marvana
hledá obsluhu
S ohledem na zdravotní obtíže současné hostinské Ludmily Götzové, hledáme novou obsluhu našeho pohostinství. Bližší informace
se můžete dozvědět buď na obecním úřadě nebo u pana místostarosty Zdeňka Lišky.

Pokud budete chtít přispět článkem,
oznámením či jinak, využijte uvedené kontakty.
Děkujeme všem přispěvatelům.

