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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

JAMPARÁDA OPĚT REKORDNÍ

Vážení spoluobčané, právě držíte v ruce
třetí letošní číslo našeho zpravodaje,
v jehož úvodu chci Vám všem jménem
nově zvoleného zastupitelstva obce
vyjádřit poděkování za podporu i důvěru,
které se jeho členkám i členům od Vás
dostalo ve volbách. Všechny nás velice
potěšila volební účast, která byla takřka
dvou třetinová (62,96%).
Všichni zvolení zastupitelé jsme při
ustavujícím zasedání složili slib, že svoji
funkci budeme vykonávat svědomitě,
v zájmu obce Kunratice a jejích občanů.
Já jsem si naprosto jistý, že tento závazek
bude každý z nás po následující období
plnit tak, abychom se Vám na jeho konci
mohli podívat bez obav do očí.
Mě osobně je nesmírnou ctí, že mi
na ustavujícím zasedání zastupitelstva
byla opět dána důvěra spravovat naši
krásnou obec po další čtyři roky ve funkci
starosty. Všem Vám děkuji za podporu a
budu se velice snažit, abych Vaše
očekávání i důvěru nezklamal.
Na druhou stranu však doufám, že mě
v tom nenecháte samotného, neboť,
jak jsem již jednou psal, starosta obce bez
pomoci spoluobčanů zůstane pouhým
zasmušilým strejdou na úřadě, z něhož
se postupem času stane ouřada bez vize
o rozvoji obce hrabající se v papírech.
Bez Vás, spoluobčanů, to zkrátka nejde
a já pevně věřím, že mi pomůžete
se takovým ouřadou nestát, protože
máte o své Kunratice zájem.
Závěrem bych chtěl ještě vzpomenout
na jednu významnou událost, jíž byla
oslava 100 let od vzniku Československa.
Každý jsme si ji prožili po svém, ale přesto
všichni pospolu. Já přeji naší vlasti ještě
desetkrát více takových výročí a mnoho
spokojených a hrdých občanů, jež
v ní budou žít blaze a v míru.

Vážení spoluobčané a příznivci sladkého mámení, uzávěrka Kunratické JamParády
ukončila příjem vzorků marmelád do letošního ročníku soutěže. Po zaregistrování všech
došlých zásilek a přinesených marmelád jsme zjistili, že byl opět pokořen předchozí ročník.
V řeči čísel je to 536 vzorků, rozdělených do 35 kategorií od 162 soutěžících z více jak 80
míst nejen České republiky. Letos bude k ochutnání opět nepřeberné množství kombinací
nejen tradičních ovocných marmelád, džemů a povidel, ale budete se moci seznámit
i s chutěmi na první pohled zcela neobvyklými, protože se nám vytvořila opět i kategorie
"exotika zelenina". Nyní se již intenzivně připravujeme na slavnostní vyhlášení výsledků,
které proběhne první listopadovou sobotu (3.11.) na sále našeho Kulturního domu. S touto
slávou je každoročně spojené velké úsilí, aby se zde návštěvníkům líbilo a my jsme rádi, že
nám v tom pomáháte i Vy. Rádi bychom Vás tedy i letos požádali o Vaši pomoc. S ohledem
na množství vzorků musíme poupravit tradiční průběh hodnocení marmelád. V týdnu před
vyhlášením proběhne ochutnávání a hodnocení vzorků porotou již ve středu a ve čtvrtek.
V pátek 2. 11. bude nutné připravit samotný sál, kdy dojde k rozmístění stolů a osazení
reklam partnerů. V sobotu dopoledne pak budeme připravovat na stoly vzorky k veřejné
ochutnávce. Pokud byste již nyní věděli, s čím byste nám byli ochotni pomoci, prosím,
ozvěte se nám. Svou pomoc můžete nabídnout buď na OÚ, nebo některému
z organizátorů. Uvítáme každou pomocnou ruku, které se nám dostane. Samostatnou
kapitolou bude příprava občerstvení na slavnostní vyhlášení výsledků, z něhož jsou
návštěvníci každoročně uneseni. Můžete-li nám i v tomto ohledu pomoci, budeme velice
rádi. Tento druh pomoci a její nabídky, prosím směřujte na hostinskou paní Lídu Götzovou.
Soutěž se i letos koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty
a členky rady kraje, pověřené řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
paní Květy Vinklátové, čehož si nesmírně vážíme. VELICE DĚKUJEME všem našim
sponzorům a partnerům bez jejichž podpory bychom se neobešli.
Máme obrovskou radost, že nám zachováváte svou přízeň. Marmeládám ZDAR! MiG

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD
Složení zastupitelstva zvoleného na období 2018 - 2022:
Milan Götz – starosta obce
Zdeněk Liška – místostarosta obce
Mgr. Jana Runkasová – předsedkyně Kontrolního výboru
Luděk Pažout – předseda Finančního výboru
Miroslava Farská
Milan Franc
Miloslav Götz
Jiřina Lukášová
Miroslav Liška
Zřízení a personální obsazení ostatních výborů zastupitelstva
obce proběhne na nejbližším řádném zasedání zastupitelstva.

SPLATNOST POPELNIC
Platba komunálního odpadu za poslední čtvrtletí musí být
uhrazena do konce listopadu. Lze ji uhradit v hotovosti na OÚ
nebo převodem na níže uvedený bankovní účet obce.
Číslo bankovního spojení: 19-7522610297/0100
Variabilní symbol: ČÍSLO NÁDOBY

Dárky se znakem obce
Potěšte své blízké některým z dárků
se znakem obce. Můžete zakoupit žetonky
do nákupních košíků, otvírák na lahve,
magnetku nebo hrníček. Veškeré předměty
jsou k zakoupení buď na obecním úřadě
nebo v místním obchodě u Inči a Mirči. MiG

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

10. listopadu 2018
od 9 do 11 hodin
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

VÍTĚZNÉ KUNRATICKÉ ŽENY
Do třetice všeho nejlepšího, dalo by se říci. V posledním vydání
našeho zpravodaje jsme Vás zvali do sousední Vísky na okresní
výstavu chovatelů, jejíž součástí byla soutěž "Posvícení po našem,
aneb pečeme na svátky i na neděli", kam již potřetí byly pozvány
kunratické ženy. Naše děvčata (a jeden muž) neponechala nic
náhodě a pořádně se do toho obula. Jejich odhodlání se nadmíru
vyplatilo, neboť svou prezentací zaujaly nejen návštěvníky
výstavy, ale především porotu, která jejich snahu ocenila příčkou
nejvyšší. Letošním tématem soutěže byl podzim a našim ženám
se podařilo zadání splnit do puntíku. Jinými slovy dokázaly
přenést návštěvníka do podzimní přírody k lesní studánce
s průzračnou tekoucí vodou, u níž bylo prostřeno k báječné
hostině. A to už nemluvím o lesních žínkách, jež dodali celé tabuli
pohádkovou atmosféru. Děkujeme všem zapojeným za skvělou
reprezentaci naší obce. JSME NA VÁS HRDÍ.
MiG

Žádáme občany, aby odpad předávali přímo svozové firmě,

není možné zanechávat na stanovišti odpad předem!!!
Děkujeme za pochopení.

Kontejnery budou dle potřeby vyměňovány
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Domácí
Krásný Les
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Kunratice
Jindřichovice p. Sm.
Kunratice
Mníšek B
Kunratice
Víska
Nové Město p. Sm. B
Kunratice

Hosté
Kunratice
HORNÍ ŘASNICE
Kunratice
Frýdlant C
Dětřichov
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Habartice
Kunratice
Kunratice
HEJNICE

Termín a čas
18. 08. 2018 17:00
25. 08. 2018 17:00
01. 09. 2018 17:00
08. 09. 2018 17:00
15. 09. 2018 16:30
23. 09. 2018 16:00
30. 09. 2018 14:00
06. 10. 2018 15:30
13. 10. 2018 15:00
20. 10. 2018 15:00
04. 11. 2018 13:30
10. 11. 2018 13:30

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

Výsledek
2:2
0:4
3:4
0:5
0:3
2:1
0:2
0:0
1:1
2:2

Body
1
0
3
0
0
0
0
1
1
1

KOMPOSTÁRNA NENÍ SMEŤÁK!
Vážení spoluobčané, podzimní měsíce jsou spojené s pracemi na zahradách
i zahrádkách. Mnozí z vás uklízí spadané listí, odstraňují rostliny, které splnili svůj úkol
a podarovali Vás svou úrodou, pročež skončil jejich životní cyklus. Pro Vás všechny
je podzim spojený s otázkou, kam s rostlinným materiálem. Odpovědí je již tři roky
komunitní kompostárna. Zde mohou místní ukládat odpad rostlinného původu, ať se jedná
o trávu, listí, zbytky rostlin nebo větve. Kompostárna se nachází na zbořeništi usedlosti
čp. 13 a jde o upravenou plochu, kam se dá zajet vozidlem s vlekem. Rostlinný odpad se zde
může odkládat bezplatně. Bohužel se mezi námi najde několik jedinců, kteří si kompostárnu
pletou se smeťákem, takže se mezi listím a trávou najdou pneumatiky nebo stavební
odpad. Upozorňuji každého, že je kompostárna monitorována a může se stát, že Vám
darovaný bordel vrátíme zpátky. Dalším nešvarem uživatelů je tvorba hromádek
na několika místech, zejména u vjezdu na plochu. O tom, že jsou lidé schopni naházet větve
a trávu na jednu hromadu ani nemluvě. Prosím, snažte se přijet vždy k té největší hromadě
a až zde svůj náklad vyložte. Nezaškodí si při tom vzít s sebou vidle, kterými svůj náklad
vyházíte na vršek hromady. Ano, i na kompostárně je třeba třídit materiál. Tráva s listím
na jednu hromadu a ořezané větve a keře na druhou. Dřeviny se totiž ještě zpracovávají
štěpkovačem, aby se rozložily rychleji. Není nic horšího, než z hromady polo zetlelé trávy
tahat větve, které potřebujete seštěpkovat. Proto Vám předem děkujeme za uvědomělé
užívání naší kompostárny, aby mohla co nejlépe sloužit nám všem.
MiG

ČEZ PORUCHY

800 850 860

JUBILEA
Svá krásná životní jubilea
v letošním roce slaví:
LED EN
Nováková Marie
Samotná Jarmila
Bažatová Jaroslava
ÚN O R
Drápalíková Květuše
Veselý Vladimír
B ŘE ZE N
Koutný Josef
Šulcová Miluše
Bílková Jiřina
Krause Gerold
Herdová Drahomíra
Laušman Jan
Götzová Miloslava
DU BE N
Vilhelm Petr
Slepitschková Petra
KV Ě TE N
Farský Milouš
Provazníková Hana
Stráník Milan
ČE RV E N
Špínová Helena
Pleskačová Emilie
ČE RV E NE C
Černý Oldřich
Krausová Miloslava
Málková Jana
S R PE N
Součková Pavlína
Zajac Irena
ZÁ ŘÍ
Špína František
Kupková Jaroslava
Švehla Karel
ŘÍJ E N
Valo Pavel
Götzová Marcela
Pažoutová Růžena
Švarc Štefan
LIS T O PA D
Málek Karel
P R O SIN EC
Pulec Karel
Maglenová Jana
Němec Pavel
Vychtera Zdeněk
Götz Miloslav

Zde uvádíme jubilea spoluobčanů 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.

utkání PODZIMNÍ části sezony 2017/2018

ZAPIŠ SI MĚ DO MOBILU !!!
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kunratické DRAKOVÁNÍ

Výsadba stromu míru

Tradiční podzimní událost navštívilo bezmála třicet
účastníků, kteří se říjnovou neděli sešli na Kopáku, kde pouštěli
draky nejrůznějších velikostí, tvarů a barev. Po vydovádění
se s nebeskými příšerami mnozí zasedli k rozdělanému ohni,
na němž si připravili nějakou dobrotu do žaludku. Krásné, větrné
nedělní dopoledne bylo pro nejednoho dospěláka návratem
do dětských let, což se na mnohých z nich projevovalo silným
zaujetím, s nímž svého draka pouštěli. Zde se roky mezi rodiči
a dětmi stíraly a všichni si užívali společné chvíle. Všem
děkujeme za účast a speciální poděkování patří paní Ladislavě
Liškové a paní Denise Podobské za upečené moučníky, které
nám k občerstvení donesly. Za rok na kopci na shledanou. MiG

Vážení spoluobčané, v letošním roce si nepřipomínáme pouze
významná jubilea naší vlasti a našeho národa. Brzy si připomeneme dějinný milník s celosvětovým významem, který měl dopad
na uspořádání tehdejšího světa.
Tímto mezníkem, od něhož v listopadu uplyne 100 let,
je konec první světové války (před r. 1939 zvané Velké války).
Za konec světové války se totiž pokládá a ve světě oslavuje
11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách
příměří, podepsané téhož dne v 5.05 hodin ráno německou
generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových
vojsk, francouzského maršála Ferdinanda Foche v Compiègne.
Stoleté jubileum si jistě zaslouží hmatatelnou připomínku,
proto jsme se rozhodli pro výsadbu stromu míru, jenž nalezne
své místo u pomníku padlým v první světové válce, nacházející se
v předzahrádce u hřbitova. Za strom míru je zvolen dub letní,
který svou dlouhověkostí (může se dožít i 2000 let) bude
vyjadřovat přání nás všech, aby se mír mezi národy udržel
alespoň ta dvě tisíciletí jeho růstu.
Vážení spoluobčané a přátelé naší
obce, výsadba, k níž Vás tímto srdečně
zveme, proběhne více než symbolicky
v neděli 11. 11. 2018 v 11 hodin.
Věříme, že si najdete čas a stejně, jako
Lípě republiky před pěti lety, přijdete
i stromu míru přihrnout ke kořínkům
kousek hlíny, aby dlouho a krásně rostl a dělal nám radost. MiG

Topná sezona ZAHÁJENA, VZPOMEŇTE SI NA KOMÍN
Vážení spoluobčané, topná sezona je plném proudu, proto si Vás dovolujeme upozornit
na povinnost související s provozem spotřebičů na tuhá paliva (kotlů). Tou je kontrola spalinové cesty,
kterou si musíte nechat provézt odborně způsobilou osobou (kominíkem) v závislosti na výkonu kotle
alespoň jednou za rok. Po každé kontrole Vám musí být předán protokol o jejím provedení.
Pozor neplést si revizi s kontrolou. Rozdíl je nejen v provedení, ale i v ceně. Máte-li zájem o více
informací, neváhejte se obrátit na naše preventisty PO, kteří Vám dokáží poradit.
Hasiči Kunratice

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2018
AKCE

Leden
Únor
Březen

Duben

MĚSÍC
Červenec

Hasičský ples (17.)
Lékař radí – Úzkosti a deprese (9.)
Hasiči radí, aneb co shoří to neshnije (9.)
Maškarní karneval pro děti (10.)
Maškarní karneval pro dospělé (24.)
Den Země, aneb kunratické gruntování (22.)
Lampionový průvod a pálení vatry (30.)

Srpen
Září

Říjen

Květen

Malování na chodník (8.)
Zájezd do divadla – muzikál IAGO (12.)
Vítání občánků (19.)

Listopad

Červen

Dětský den (2.)
Odhalení Zastaveníčka u Svatého Huberta (9.)
Myslivecké hody, aneb slavnosti sněženek (23.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (30.)

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 (7.), Pozorování zatmění Měsíce (27.)
Tongrundská šarvátka 1813 + 25 let samostatnosti obce (28.)
Kinematograf Pavla Čadíka (31. 7. – 2. 8.)
Kunratická stopa (8.)
Zájezd na Zahradu Čech (15.)
Václavská zábava (28.)
Posezení pro dříve narozené (12.)
Kunratické Drakování (14.)
Kunratická JamParáda (3.)
Výsadba stromu míru (11.)
Myslivecký bál (17.)
Rozsvícení Vánočního stromu (30.)
Mikulášská besídka (1.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Procházka do heřmanické sklárny (15.)
Vánoční besídka s jarmarkem (18.)
Vánoční turnaj ve stolním tenise (29.)
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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