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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty
Milí spoluobčané, popáté Vás v letošním
roce zdravím prostřednictvím našeho
obecního zpravodaje.
Dvou měsíční školní prázdniny utekly jako
voda a my se již pomalu loučíme s letním
obdobím. Přestože nám meteorologové
slibují ještě babí léto, budeme si muset
pomalu zvykat na sychravé počasí. Myslím
si však, že každý z nás máme v sobě uložen
dostatek hřejivých vzpomínek z letních
dobrodružství, které nám pomohou blížící
se podzimní chmury rozptýlit, abychom
se mohli opět radovat z obyčejných věcí
v našich životech.
Doufám, že jsme i my drobně přispěli
do mozaiky Vašich hezkých vzpomínek,
jež jste si mohli odnést z některé z našich
akcí uspořádaných během léta. Velikou
zásluhu na tom mají především dobrovolníci, kteří obci s pořádáním kulturních
akcí pomáhají. Jsou to nejen členové
místních spolků - hasičů, fotbalistů
a myslivců, ale i ochotní občané Kunratic
a dokonce i někteří chalupáři, kteří se
zapojují do kulturního života naší vesničky
a pomáhají nám uspořádat neobyčejné
akce, které nám občas závidí i lidé
z širokého okolí. Díky této práci dobrovolníků jsme si tak v létě vychutnali nejen
výjimečnou hudební událost v podobě
vzpomínkového koncertu Sólo pro Josefa,
ale užili jsme si i legraci při Kunratické kose,
jež měla být spíše zábavou než soutěžním
kláním. Bylo by krásné, kdyby se obě
události stali pevnou součástí našeho
kulturního kalendáře, přičemž by se zařadili
po bok takových stálic, jako je Stopa,
JamPráda, nohejbalový Merlin, hasičská
soutěž nebo Tongrund.
U všech uvedených akcí (i mnoha dalších)
jsou kromě návštěvníků těmi nejdůležitějšími aktéry zmiňovaní dobrovolníci,
jímž patří obrovský dík, neboť bez jejich
práce by se nic z toho nekonalo. Takže ještě
jednou Díky Vám všem za krásné zážitky
nejen o letních prázdninách. Těším se na
další společné akce.

Debaty o dolu turów
Ve středu 28. srpna 2019 se ve Varšavě uskutečnilo společné setkání zástupců české
a polské vlády. Na v pořadí už šestém setkání jednaly kabinety v čele s premiéry Andrejem Babišem
a Mateuszem Morawieckim. Premiéři hovořili i o situaci ohledně rozšiřování těžby v polském dole
Turów, které se může dotknout i českých občanů, či může dojít k případné ztrátě podzemních vod.
Z toho důvodu by premiér uvítal užší spolupráci s polskou stranou.
V uplynulých týdnech jsme se společně s kolegy z okolních obcí účastnili dvou koordinačních
schůzek na ministerstvu životního prostředí, kde se diskutovala témata, která se budou řešit
ve čtvrtek 19. 9. od 10 hodin v Bogatyni na veřejném projednávání záměru rozšíření dolu Turów.
Poslední taková schůzka nás čeká ještě v pondělí 16. září, kdy se budou finalizovat námitky, s nimiž
bude česká strana vystupovat i v polské Vratislavi na mezistátní konzultaci ve dnech 3. a 4. října. MiG

Veřejné projednání k dolu Turów bude i v Česku
TISKOVÁ ZPRÁVA (zkráceno – vynechán polský překlad)
Liberec, 02. 09. 2019
Dne 31.08.2019 se na radnici v Hrádku nad Nisou konalo pracovní setkání hejtmana Libereckého
kraje pana Martina Půty, starosty města Hrádku nad Nisou pana Josefa Horinky, Starosty Powiatu
Zgorzelec pana Artura Bielińského, ředitele závodu KWB Turów firmy PGE GiEK S.A. pana Sławomira
Wochny. Na jednání byl dohodnut termín pro informativní setkání s veřejností na území České
republiky. Cílem tohoto veřejného setkání je představení záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého
uhlí Turów” ze strany investora, a to v českém jazyce a na českém území. Toto informativní setkání se
uskuteční dne 17.09.2019 od 15:00 hodin ve sportovní hale Sokolovna, č. p. 132 v Chotyni.
Výše uvedené setkání bude uspořádáno na základě dohod uzavřených během Polsko-české
mezivládní konzultace dne 28.08.2019 za účasti Ministra životního prostředí pana Henryka
Kowalczyka, pana ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce a Generálního ředitele ochrany
životního prostředí pana Andrzeja Szweda – Lewandowského.
Veřejné projednání dokumentace vlivu záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów”
na životní prostředí se pak bude konat v původně dohodnutém termínu, tedy 19.09.2019 od 10:00
hodin v kulturním domě v polské Bogatyni.
Mgr. Filip Trdla, tiskový mluvčí, Liberecký kraj

NABÍDKA DOPRAVY NA JEDNÁNÍ V CHOTYNI
Díky obci Heřmanice můžete využít dopravu hasičským autobusem na informativní setkání,
které se uskuteční dne 17. září od 15 hodin ve sportovní hale Sokolovna, čp. 132 v Chotyni.

Odjezd z kunratické návsi před KD je ve 13:30 h. Návrat závisí na délce jednání.
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BLÍŽÍ SE SPLATNOST POPELNIC
Platbu komunálního odpadu za třetí čtvrtletí je nutné provézt do
konce měsíce září. Za poslední čtvrtletí musí být částka uhrazena do
konce listopadu. Platbu lze uhradit v hotovosti na OÚ nebo převodem
na níže uvedený bankovní účet obce.
Číslo bankovního spojení: 19-7522610297/0100
Variabilní symbol: ČÍSLO NÁDOBY

KOMP OSTÁ RNA NE NÍ SME ŤÁ K
Vážení uživatelé naší kompostárny, tento nadpis opakuji již podruhé,
neboť se nám opakuje stejný nešvar 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.
To, že tady takový bordel nemá co dělat, naštěstí cítí většina zdravě
uvažující populace, ale ono i ukládání bio odpadu má svá úskalí.
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, za což Vám
touto cestou zároveň i předem děkujeme.

TRÁVA, LISTÍ

DŘEVINY

KUNRATICKÁ STOPA 2019 – Děkujeme za pomoc i za účast.
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UTKÁNÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZONY 2019 - 2020
Domácí
Kunratice
Víska
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Hejnice B
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Kunratice
Mníšek B

Hosté
Habartice
Kunratice
Bulovka
Kunratice
Jindřichovice
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Frýdlant C
JOKERS
Kunratice

Termín a čas
10. 08. / 17:00
26. 10. / 14:00
24. 08. / 17:00
31. 08. / 17:00
07. 09. / 17:00
15. 09. / 15:00
21. 09. / 16:30
28. 09. / 16:00
05. 10. / 16:00
12. 10. / 15:30
19. 10. / 15:30

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

Výsledek
1:4
PŘELOŽENO
1:4
5:3
2:4

Body
0
0
0
0

KUNRATICKÁ KOSA 2019
V sobotu 17. srpna jsme uspořádali nultý ročník soutěže v ručním kosení trávy „Kunratická
kosa 2019“. Na obecní louce za fotbalovým hřištěm se v 17 hodin sešlo celkem 16 ženců
a 3 žnečky, kteří před početným publikem předvedli své umění s ruční kosou. Krásné počasí
a vysoká divácká účast vytvořily pro akci ideální podmínky. Přestože v létě panovalo suché
období, dokázali jsme pro účastníky připravit bezmála 100 metrů čtverečných travnaté plochy,
na níž se souboj s otavou uskutečnil. Soutěžní prostor byl obsekán, aby mohli být diváci takřka
u toho. Výstavku závodních nástrojů doplnily i zapůjčené historické pomůcky, které sekáči kdysi
používali. Díky panu Jiřímu Novákovi si mohli návštěvníci prohlédnout například kozlík
s babkami na nakutí kosy nebo toulec na brousek z kravského rohu.
Před zahájením klání si soutěžící vylosovali pořadí, v němž nastupovali pod bedlivým
dohledem pětičlenné poroty na připravené kolbiště. Nejprve nastoupily ženy a po nich své umění
předvedli muži. Každý ze sekáčů měl pokosit na jeden záběr 3 m dlouhý pruh trávy, přičemž
musel alespoň jednou svou kosu nabrousit, neboť to bylo jedno z hodnocených hledisek. Podle
pravidel, s nimiž nám významně pomohl pan František Bartoš, starosta obce Poříčí u Litomyšle,
kde má soutěž v kosení letitou tradici. I díky této pomoci, hodnotila porota soutěžící přidělováním
bodů na škále od jedné do desíti celkem v pěti kritériích. Bodováno bylo oblečení a výbava
sekáče, styl sekání, způsob broušení, kvalita strniště a řádku a konečně i šíře záběru. Nejlepší
z nejlepších tak mohl získat 250 bodů. Všichni sekáči přistoupili ke klání se vší odpovědností
a podali mimořádné výkony, které byly náležitě oceněny potleskem přihlížejících. Porota
ve složení Vladimír Reiber, Václav Kerda, Jiří Novák, Josef Vojta a Marcel Moldaschl měla
nesnadný úkol, aby jednotlivé soutěžící spravedlivě ohodnotila. Někdy tak opravdu hrály roli
i maličkosti ve výstroji a výbavě sekáčů, přičemž o konečném umístění někdy rozhodoval i rozdíl
jediného bodu. Nutno podotknout, že ti, kteří letos skončili na chvostu výsledkové listiny,
se nemusí za svůj výkon rozhodně stydět, protože si ostudu v žádném případě neudělali. Vítězové
jsou tak vlastně všichni zúčastnění, neboť našli odvahu předvést své umění před ostatními. Přeci
jen to však byla soutěž, a tak Vám její konečné výsledky přinášíme níže. Všichni zúčastnění
obdrželi od obce pamětní list s drobnostmi, jako poděkování za jejich sportovní výkony. Trojice s
nejvyšším bodovým ohodnocením v mužské a ženské kategorii, pak převzala mimo zmíněných
pamětních listů ještě diplomy a trofeje v podobě zlaté, stříbrné a bronzové kosy.
Děkujeme Všem soutěžícím za účast a předvedenou práci s kosou i návštěvníkům za vytvoření
skvělé divácké kulisy. Věříme, že si sekáči z letošního zkušebního ročníku odnesli cenné
zkušenosti, které jim pomohou ke zlepšení svých výkonů v příštím roce. Budeme rovněž rádi, když
najdou odvahu soutěžit i další příznivci ručního kosení, zejména z řad něžného pohlaví, aby i zde
panovala větší konkurence stejně, jako v mužské kategorii. Velice příjemně nás překvapila hojná
účast obecenstva i nálada, jež celou soutěž doprovázela. Ještě jednou, Díky Vám všem.
Atmosféru ze samotného kosení Vám přinášíme na poslední straně našeho zpravodaje
prostřednictvím několika fotografií, které pro nás pořídil Petr Bíma, Freedlantsko.eu.
Kompletní fotogalerie je ke zhlédnutí na níže uvedené internetové adrese, popřípadě pro její
zobrazení využijte zveřejněný QR kód, který stačí naskenovat přes aplikaci v chytrém telefonu.
https://www.flickr.com/photos/142308951@N04/albums/72157710445180142
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miloslav Götz
(233) 11.
Matěj Horák
Jiří Machatý
(227) 12.
Jaroslav Špína, st.
Milan Götz
(223) 13.
Jan Špína
Josef Machatý
(219) 14.
Josef Harant
Alexandr Hejduk (201) 15.
Adam Balcar
Zdeněk Průša
(185) 16.
Václav Kulhavý
Jiří Poděbradský (183)
Jiří Vlasák
(182) 1.
Jiřina Lukášová
Vladimír Maděra (181) 2.
Denisa Podobská
Martin Klečka
(175) 3.
Edita Balcarová
V závorkách jsou uvedeny počty dosažených bodů.
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(153)
(150)
(148)
(146)
(141)
(140)

JUBILEA
Svá životní jubilea oslavili nebo oslaví
spoluobčané:

ZÁŘÍ
pan Richtr Petr
paní Vilhelmová Marie
paní Kupková Jaroslava

ŘÍJEN
pan Málek Karel

LISTOPAD
pan Gonda Pavel
pan Rudolf Karel
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.

Začala škola
V pondělí 2. září jsme v naší škole přivítali
dohromady 14 dětí, mezi nimiž byli dva prvňáčci
Mikuláš a Sandra. Dále se do lavic vrátili tři
druháci, dva třeťáci, čtyři čtvrťáci a tři páťáci.
I v tomto školním roce 2019/20 nás čeká mnoho
povinností a radostí. Společně se budeme těšit
na školu v přírodě, vánoční besídku, bruslení,
společné výlety a pochopitelně i výuku ;-) Děti
mohou navštěvovat kroužek keramiky, vaření a
astronomický kroužek.
Přejeme všem dětem zdárný start do nového
školního roku a mnoho úspěchů 
Rodiče upozorňujeme na změnu bankovního
účtu naší organizace, které je nově vedené
u ČSOB pod číslem 289802417/0300.

Výměna oken
Během letních prázdnin proběhla výměna
všech oken v pavilonu školní jídelny a kuchyně
v celkové hodnotě 307 tisíc korun.
V současnosti nás čekají ještě drobné stavební
úpravy, které zlepší zázemí v kuchyni. Během
podzimu ještě proběhnou úpravy chodníčků
v areálu MŠ.
MiG

(199)
(138)
(120)
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HASIČSKÉ CVIČENÍ
V sobotu 7. září se naši hasiči společně s jednotkami požární ochrany
z Heřmanic, Dětřichova a Frýdlantu zúčastnili cvičení pod názvem VYSOKÁ
VODA, které bylo součástí projektu „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás
spojují (hasičské cvičení – živelné pohromy). Při teoretické přípravě nás polští
kolegové seznámili s průběhem srpnové povodně v roce 2010 na svém území
a s vybavením protipovodňových kontejnerů, kterými disponují státní hasiči.
Při praktickém výcviku jsme si vyzkoušeli několik metod výstavby protipovodňových hrázek pomocí pytlování písku nebo plněním protipovodňových
rukávů vodou. Velice zajímavým způsobem pytlování se ukázalo využití stroje
TRRIO, které je velice efektivní a nabízí zrychlení přípravy protipovodňových
hrázek. Kolegové z Frýdlantu měli jedinečnou možnost vyzkoušení si svého
motorového člunu, neboť se praktická část cvičení odehrávala na zatopené
štěrkovně v Żarkach nad Nysou. Součástí cvičení byl i výcvik záchrany osoby
z vodní plochy. Dobrovolní polští kolegové zde dokonce před komisaři státních
hasičů vykonali závěrečné zkoušky výcviku práce na vodě. Mohli jsme tak vidět,
jak tuto činnost provádějí v jiné zemi. Nakonec jsme si vyzkoušeli i jízdu
na motorovém člunu, což byl pro nás všechny skvělý zážitek, protože se na
našem území podobně velká vodní plocha nenachází. I přes mírně deštivé
počasí bylo cvičení pro všechny zúčastněné velkým přínosem a výborně
doplnilo červnové cvičení VICHR na našem území.
Po závěrečném vyhodnocení jsme stihli probrat i námět cvičení, které by se
mělo v příštím roce uskutečnit ve Frýdlantě.
MiG

Pytlovací stroj TRRIO

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2019
AKCE

Leden

MĚSÍC
Červenec

Únor

Maškarní karneval pro děti (23.)

Srpen

Březen

Lékař radí – Zrádnosti alkoholu (1.)
Hasičský ples (9.)

Září

Duben

Den Země, aneb kunratické gruntování (20.)

Říjen

Květen

Testovací jízdy Rally klubu (4.)
Malování na chodník (11.)

Listopad

Červen

Dětský den (1.)
VICHR – hasičské cvičení CZ-PL (8.)
Myslivecké hody (15.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (29.)

Prosinec

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

AKCE

MERLIN nohejbal (6.)
TONGRUNDSKÁ šarvátka 1813 (27.),
Letní hasičská tancovačka (27.)
Kunratická kosa 2019 (17.)
Sólo pro Josefa (23.) /hudební vzpomínka na Josefa Sehnoutku/
Kunratická stopa (8.),
Zájezd na Zahradu Čech (14.)
Václavská zábava (28.)
Posezení pro dříve narozené (11.), Kunratické Drakování (13.)
Vítání občánků (19.)
Kunratická JamParáda (2.)
Myslivecký bál (23.)
Rozsvícení Vánočního stromu (29.), Mikulášská besídka (30.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Procházka do heřmanické sklárny (14.)
Vánoční besídka s jarmarkem (17.)

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

MĚSÍC
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