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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje. Máme za sebou volby do
Zastupitelstev měst a obcí naší
země. (ZO)
V prvé řadě bych rád ještě jednou
poděkoval všem zastupitelům, jež
zpravovali obec v období let 2010 –
2014, za jejich práci pro obec a její
občany. Druhé poděkování směřuji
všem 227 voličům, kteří dorazili do
volební místnosti na obecním úřadě
a postarali se tak o druhou nejvyšší
volební účast na Frýdlantsku (vyšší
byla už jen v Horní Řasnici). A
v neposlední řadě děkuji za zdárný
průběh voleb rovněž naší okrskové
volební komisi.
Blahopřeji
všem
zvoleným
zastupitelkám a zastupitelům a přeji
nám všem mnoho zdaru v
naplňování očekávání všech našich
občanů. Současně se obracím na
náhradníky zvolených zastupitelů se
žádostí o spolupráci, ať již ve
výborech zastupitelstva nebo při
jiných příležitostech, kterých bude
rovněž dost a dost. Kompletní
výsledky voleb do ZO naleznete na
třetí straně K.K.
Dovoluji si Vás informovat, že
v zákonné lhůtě nebyl podán žádný
návrh na neplatnost hlasování, na
neplatnost voleb ani na neplatnost
volby kandidáta a tudíž může
proběhnout ustavující zasedání ZO.
Veřejné ustavující zasedání ZO se
uskuteční v pátek 7. 11. 2014
od 19:00 hodin na sále KD.
(více str. 2)

S pozdravem

Milan Götz
dosavadní starosta
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Vážení spoluobčané a přátelé ovocných pochutin, v pátek 31. října nám skončil
příjem marmelád do letošního ročníku soutěže ve vaření marmelády –
JAMPARÁDA 2014. Loňská porce marmelád se zastavila na čísle 59 vzorků od 30
soutěžících. Ta letošní však předčila i ta nejsmělejší očekávání.
Letos se nám do JamParády přihlásilo 69 soutěžících se 152 vzorky, které jsou
rozděleny do 16 kategorií. Marmelády k nám dorazily nejen z celé naší země od
Sokolovska až po Znojmo, ale i ze zahraničí – Německa a Kanárských ostrovů.
Pozvolný rozjezd soutěže nedával tušit,
kolik vzorků se nakonec sejde, ale poslední
měsíc to zachránil. Nebylo skoro dne, kdy by
někdo nějakou tu skleničku nepřinesl.
Dokonce i usměvavé paní pošťačky, nesouce
balíček s nápisem „křehké“, tušili, co je
obsahem zásilky. Ano, i poštou se k nám
marmelády dostávaly. Kunratičtí se naštěstí
nenechali zahanbit a do domácí soutěže
přispěli
nejvíce
vzorky
následováni
frýdlantskými a višňovskými marmeládníky.
Organizátorům
se
zadařilo
nejen
v propagaci JamParády, ale i v získávání
partnerů i podporovatelů naší soutěže, a tak
se účastníci mají na co těšit.
Nyní je již čas na přípravu ochutnávání a
Velkého vyhodnocení letošního ročníku.
Vzhledem k počtu vzorků bude porota
hodnotit marmelády po dva dny a velké
finále proběhne v sobotu 8. listopadu 2014
mezi 15:00 až 17:00 hodinou, kdy v tomto
čase budou mít návštěvníci možnost
ochutnat všech 152 vzorků a svým hlasem
ovlivnit cenu publika. Během ochutnávání si
budou moci rovněž prohlédnout malou
výstavku o historii marmeládky v naší obci a
fotografie z loňského ročníku.
V 17:00 hodin dojde, za účasti členky
Rady Libereckého kraje paní Ivany Hujerové,
jež nad naší soutěží převzala záštitu, ke
slavnostnímu vyhlášení výsledků a k
předávání ocenění. Jak jsme již uvedli výše,
veledůležitou roli v hodnocení bude hrát také publikum. Proto, prosíme, přijměte i
Vy naše pozvání a přijďte ocenit nejlepší marmelády pro letošní rok.
2. listopadu 2014

9. číslo / 3. ročník

OBECNÍ ÚRAD
I N F O R M A C E

O

POZVÁNKY

K O N Á N Í

veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunratice,
které se uskuteční v pátek 7. listopadu 2014 od 19:00 hodin
na sále Kulturního domu v Kunraticích (čp. 101).
Program:
1. Složení slibu všech zvolených členů/nek Zastupitelstva obce
2. Volba starosty/ky a místostarosty/ky
• určení počtu místostarostů
• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
• určení způsobu volby starosty/ky a místostarosty/ky
• volba starosty/ky
• volba místostarosty/ky
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
• volba předsedy/kyně finančního výboru
• volba předsedy/kyně kontrolního výboru
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO
5. Pověření zástupce obce na valné hromady a do dozorčí rady FVS, a.s.
6. Diskuse

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A
NEBEZPECNÉHO ODPADU
Kontejnery na nebezpečný a objemný odpad budou přistaveny
na návsi před KD v sobotu dne

8. listopadu 2014 od 9:00 do 11:00 hod
Objemný odpad:
starý nábytek, matrace, linoleum, koberce
Nebezpečné odpady:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy,
zářivky, vyjeté motorové oleje, plechovky
od barev, tonery do tiskáren, staré léky
Elektrozařízení:
chladničky a mrazničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, myčky,
žehličky, fritovací hrnce, elektrické sekačky a pily, vrtačky, televize
Žádáme občany, aby odpad předávali přímo svozové firmě, není možné
zanechávat na stanovišti odpad předem!!!
Děkujeme za pochopení.

Kontejnery budou dle potřeby vyměňovány
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2014
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

AKCE
--zájezd do planetária (1.), Hasičský ples (22.),
Lékař radí (28.)
Maškarní karneval (22.), Hodina Země a veřejné
pozorování noční oblohy (29.)
Den Země (13.), Lampionový průvod a pálení vatry (30.)
Malování na chodník (8.), zájezd do divadla (10.),
VI. Propagační jízda SH ČMS (17.), Dětský den (31.)
Myslivecké hody (14.), Zábava pro důchodce (20.),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (28.)
Merlin nohejbal (5.), Letní hasičská tancovačka (19.),
Kinematograf Pavla Čadíka (22.)
Výstava ke 100. výročí vypuknutí I. světové války (2.)
Kunratická stopa (6.), Zájezd na Zahradu Čech (13.)
Kunratické Drakování (28.)
Václavská zábava (11.), Lékař radí – cukrovka (21.),
Hřbitovní aktovky – divadlo (31.)
Kunratická Jamparáda (8.), Myslivecký bál (15.),
Rozsvícení Vánočního stromu (28.)
Mikulášská besídka (6.), Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi (12.), procházka do Heřmanic (???)

Slavnostní vyhlášení výsledků
8. 11. 2014
Sál Kulturního domu v Kunraticích
Program:
15:00 veřejná ochutnávka a hodnocení publika
zábava pro děti
17:00 slavnostní vyhlášení výsledků
V sobotu 15. 11. 2014 se od 20:00
hodin na sále Kulturního domu
v Kunraticích uskuteční

MYSLIVECKÝ
BÁL
• k tanci a poslechu hraje skupina
J.V.S. – band
• bohaté myslivecké kolo štestí
• výtečný zverinový gulášek
• vstupné pouze 60,- Kč
Srdečne Vás zve Myslivecké sdružení
a obec Kunratice

Srdečně Vás zveme na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, které se
uskuteční v parku na návsi

v pátek 28. 11. 2014
od 17:00 hodin.
Před rozsvícením stromu vystoupí děti z MŠ a ZŠ.
Drobné občerstvení proti chladu bude připraveno! ☺

Přeškrtnuté akce již proběhly.
Str. 2

2. listopadu 2014

9. číslo / 3. ročník

ROZPIS UTKÁNÍ TJ SOKOL – PODZIM 2014
Domácí
Víska
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Kunratice
Nové Město B
Kunratice
Pertoltice
Dolní Řasnice
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice

Hosté
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Bulovka B
Habartice
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Raspenava B

Termín
16. 08. - 17:00
23. 08. - 17:00
30. 08. - 17:00
06. 09. - 17:00
13. 09. - 17:00
21. 09. - 16:30
27. 09. - 16:30
04. 10. - 16:00
18. 10. - 15:30
25. 10. - 14:30
01. 11. - 14:00
08. 11. - 14:00

Den
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Výsledek
3:3
1:0
4:2
1:0
3:0
2:3
6:0
4:2
2:4
3:1
1:2
:

Body
1
3
0
3
3
3
3
0
3
3
3

VÝSLEDKY VOLEB DO ZO
Vo le b n í ú ča st
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

9

1

Okrsky

celkem

zpr.

1

1

Voliči
v seznamu

v%
100,00

Vydané
obálky

312

Volební
účast v %

227

72,76

Odevzdané
obálky

227

Platné
hlasy

1 628

V ýs le d k y v o l eb
Kandidátní listina

Hlasy

název

č.

abs.

1

Prosperita, NK

2

HASIČI KUNRATICE

3

Ing. Jiří Kříž, NK

4

TJ Sokol Kunratice

v%

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Počet
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

Počet
mandátů

40

2,46

1

180,88

22,11

0

1 036

63,64

9

1 628,00

63,63

6

41

2,52

1

180,88

22,66

0

511

31,39

9

1 628,00

31,38
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Z v o le n í č le n o v é Z ast u p it el st v a o b c e Ku n r at i c e
Kandidátní listina

Kandidát

Hlasy
Navrhující
strana

č.

název

poř. č.

příjmení, jméno, tituly

Pol.
přísl.

věk

Pořadí
zvolení

abs.

v%

2

HASIČI KUNRATICE

1

Götz Milan

32

NK

BEZPP 179

17,27

1

2

HASIČI KUNRATICE

5

Liška Zdeněk

37

NK

BEZPP 150

14,47

2

2

HASIČI KUNRATICE

3

Pažoutová Marcela

42

NK

BEZPP 136

13,12

3

2

HASIČI KUNRATICE

2

Liška Miroslav

39

NK

BEZPP 125

12,06

4

2

HASIČI KUNRATICE

4

Götz Miloslav

55

NK

BEZPP 110

10,61

5

2

HASIČI KUNRATICE

6

Lukášová Jiřina

35

NK

BEZPP

94

9,07

6

4

TJ Sokol Kunratice

1

Franc Milan

37

NK

BEZPP 103

20,15

1

4

TJ Sokol Kunratice

3

Runkasová Jana Mgr.

43

NK

BEZPP

98

19,17

2

4

TJ Sokol Kunratice

4

Mervová Miroslava

41

NK

BEZPP

74

14,48

3

Volební účast v ostatních obcích a městech na Frýdlantsku
Bílý Potok

58,48 %

Horní Řasnice

74,19 %

Bulovka

59,09 %

Jindřichovice pod Smrkem

50,56 %

Černousy

58,82 %

Krásný Les

66,94 %

Dětřichov

57,69 %

Kunratice

72,76 %

Dolní Řasnice

48,74 %

Lázně Libverda

36,46 %

Zdroj:

Frýdlant

43,76 %

Nové Město pod Smrkem

44,28 %

www.volby.cz

Habartice

58,31 %

Pertoltice

57,14 %

Hejnice

49,55 %

Raspenava

38,64 %

Heřmanice

66,22 %

Višňová

56,84 %
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JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2014 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Listopad
pan Pavel Gonda
pan Karel Rudolf

Prosinec
pan Věra Gilliamsová Branná
pan Jan Maglen
Zde uvádíme jubilea od 50 let 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.

KRÁTCE
Kontrola a čistění komínů:
Ve čtvrtek 6. 11. a v pátek 7. 11. bude v obci
kominík od firmy AHA KOMÍN. V případě
zájmu o některou z jeho služeb se na něj
neváhejte obrátit.
Zde je kontakt: pan Michal
Macháček – 728 622 699.
Popřípadě kontaktujte OÚ,
kde budeme požadavky rovněž sbírat.
Palivové dřevo:
Na ploše u rybníka se opět nachází palivové
dřevo, které je na prodej. Cena je stanovena
v závislosti na druhu hmoty na 900 – 1.200,3
Kč/m (určeno pouze občanům naší obce).
Více info na OÚ.
Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi:
Naše obec se opět přihlásila do
celorepublikové akce „Vypouštění balónků s
přáníčky Ježíškovi“. Letošní ročník se
uskuteční 12. prosince od 14:30 hod. opět na
fotbalovém hřišti.
Loňský ročník
se neuskutečnil
kvůli nedostatku
helia, tak věřme,
že nám to letos
vyjde ☺.
Více informací o vypouštění balónků se
můžete dovědět na www.ceskyjezisek.cz .
Oprava hlavní silnice:
Do poloviny měsíce listopadu se uskuteční
oprava hlavní komunikace. V pondělí 10. 11.
započne frézování vozovky a v následujícím
týdnu dojde k pokládce balené. Počítejte,
prosím, s dopravními omezeními.

2. listopadu 2014

9. číslo / 3. ročník

KELIŠKY SLAVILY ÚSPECH…
Možná to již víte, ale přece jen to zveřejníme ještě jednou, protože z
toho máme ohromnou radost.
Naše „Kelišky“ ve složení Pavlína Součková, Božena Smržová, Lída
Götzová, Jiřina Lukášová a Marie Lišková se zúčastnily akce s názvem
„Posvícení po našem“, která byla součástí okresní výstavy chovatelů
v sousední Vísce. V rámci posvícení proběhla soutěž nazvaná „Pečeme na
sobotu a neděli“, kde naše „Kelišky“ poměřily síly se ženami z okolních
obcí a nevedly si vůbec špatně, protože obsadily v silné konkurenci krásné
třetí místo. Děvčata upekla nejrůznější dobroty, jimiž zaujala porotu a
velký podíl na úspěchu měla i výzdoba, o kterou se postarala Laďka
Lišková.
Skvělý zážitek byl umocněn vévodou Albrechtem z Valdštejna, jenž
předával ocenění a jehož uchvátila dortová stonožka od Pavlíny Součkové
natolik, že jí od naší skvělé pekařky odkoupil za zlatý dukát. Tu pak nechal
rozdat přítomným dětem. Ještě jednou díky, děvčata, za výbornou
reprezentaci naší obce.
MiG

Závod požární všestrannosti,
aneb co musí zvládnout malý hasič
V sobotu 1. listopadu se v naší obci uskutečnil
po více jak 30-ti letech závod požární
všestrannosti (ZPV), neboli braňák. Jedná se o
závody kolektivů mladých hasičů, které jsou
úvodní disciplínou celorepublikové soutěže v
požárním sportu – hry Plamen.
Letošního ročníku se za krásného počasí
zúčastnilo celkem 29 hlídek (145 dětí), z nichž bylo
16 mladších (6 – 10 let) a 13 starších (11 – 15 let).
Domácí kunratický sbor reprezentovali celkem tři
hlídky (1 mladší a 2 starší).
Jednotlivé pěti členné hlídky na trati (mladší
cca 2 km, starší cca 3 km) navštěvují šest
stanovišť, na kterých plní úkoly. Jedná se o střelbu
ze vzduchovky, základy topografie, uzlování,
základy první pomoci, určování věcných
prostředků požární ochrany a překonání překážky
po vodorovném laně. Nezvládnutí úkolů je
odměňováno trestnými body, které se přičítají k
čistému času strávenému na trati.
Velký dík za zdárný průběh závodů patří nejen
účastníkům a rozhodčím z okolních sborů, ale
rovněž i všem pomocníkům z domácího SDH a
dobrovolníkům,
kteří
přiložili
ruku k dílu a
pomohli nám
tuto
velkou
akci uspořádat.
MiG
Mladší na startu

ZNÁTE SVOJI OBEC???
Další fotohádanka…

Zde Vám chceme přinášet místa v obci ze starých fotek ve srovnání s dneškem.

Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
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13:00 – 17:00
13:00 – 14:00
13:00 – 17:00
13:00 – 14:00

Ozdoba korouhve
na hasičské věži.

Kontakt:

VYDÁVÁ OBEC KUNRATICE

Kunratice 158
464 01 FRÝDLANT
www.obeckunratice.cz
obec.kunratice@seznam.cz
℡ +420482312156

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

KUNRATICE V PROMĚNÁCH ČASU…

Zdali pak víte, co je
na obrázku a kde
bychom to v obci našli?
Odpovídat lze obvyklým
způsobem
emailem,
sms nebo do schránky
na OÚ.
Jako první správně zodpověděla fotohádanku
z posledního čísla paní Miroslava Mervová.
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