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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

K O MP OSTÉR D O K AŽDÉ HO D OM U

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího letošního
čísla našeho zpravodaje.
Na březnovém zasedání zastupitelstva obce jsme mimo jiných důležitých bodů projednávali i účast
v letošním ročníku soutěže Vesnice
roku, kterou jsme nakonec odsouhlasili. Tou nejzásadnější otázkou
v prvopočátku bylo, zdali máme hodnotící komisi co ukázat. Je pravda,
že jsem již jednou na toto téma
v našem zpravodaji psal. Mimochodem včera (16. 4.) tomu bylo na
den přesně čtyři roky, kdy jsem se
o účasti v soutěži zmiňoval ve třetím
vydání K.K.. Tehdy se mi v hlavě
také honila myšlenka, zdali se máme
čím chlubit a do soutěže jsme se
nepřihlásili. Před čtyřmi lety jsem
napsal, že věřím, že to jednou půjde.
Dnes už si myslím, že nastal čas, kdy
se přihlásit můžeme. A je to hlavně
díky Vám, našim občanům, neboť
jsme společně ušli již hezký kus
cesty. Přestože není všechno pouze
sluníčkově krásné, všímám si, jak se
snažíte zapojovat do dění v obci
nebo jak si zvelebujete své domovy,
jak Vám není lhostejný vzhled
veřejných prostranství a těší mě
i Váš zájem o budoucnost. A protože
soutěž Vesnice roku není jen o práci
Obce a Obecního úřadu, ale je
především o snaze a spolupráci Vás
(nás) spoluobčanů, berte letošní
přihlášení do soutěže, jako poděkování za Vaši pomoc, činnost
a zájem o společný život v
malé obci zvané Kunratice.
S pozdravem

Vážení obyvatelé Kunratic, obracíme se na vás s anketou, v níž zjišťujeme, zdali
byste měli zájem o zahradní kompostér zdarma. Jde o průzkum, který
v současnosti probíhá skoro ve všech obcích Frýdlantska.
Rádi bychom zkvalitňovali systém nakládání s komunálním odpadem, který by
zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Protože biologicky
rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60%) z celkového komunálního
odpadu, který po vyhození do popelnice končí na skládce, rozhodli jsme se
podporovat systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. Nejlepší odpad je totiž ten,
který ani nevznikne. Kompostování je totiž předcházení vzniku odpadu.
V rámci podpory předcházení vzniku komunálních odpadů (jehož podstatnou
složkou je i ten biologicky rozložitelný) bychom rádi každému zájemci poskytli
ZDARMA kvalitní zahradní kompostér, který bude zakoupen z finančních
prostředků z Operačního programu životního prostředí. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry. Anketa proběhne pomocí anketních
lístků, které jsou přílohou tohoto vydání Kunratického kurýra. Zájemci nechť
vyplněný lístek přinesou na obecní úřad nebo jej vhodí do schránky umístěné
na plotě OÚ. Termín je do 22. dubna 2016.
Kompostér (na obrázku) si můžete osobně
prohlédnout na Obecním úřadě. Jedná se
o ideálního pomocníka při kompostování,
ze kterého můžete už během jediné sezóny
získat kvalitní kompost. Bioodpad v něm
nepáchne a kompostér působí esteticky.
V případě zájmu o doplňující informace se
můžete obrátit na OÚ.
Mezi vhodné suroviny do kompostu patří
zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové
slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené
dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad Kompostér 1050 litrů (Ø 136 2cm)
vhodný pro zahrady do 1500 m .
(káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel),
zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček),
exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené
zbytky, popel ze dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů. Vyvarovat bychom se
naopak měli ukládání kostí, zbytků masa nebo plesnivé zeleniny a ovoce.
Kompost lze založit kdekoli na zahradě. Je nutno zajistit kontakt s půdou,
doporučuje se polostín. Dno zásobníku vysypeme hrubším materiálem (např.
posekané větve) a dále ukládáme materiál nejlépe ve vrstvách. Kompost
udržujeme vlhký. Pokud se objeví zápach (vyšší vrstva posekané trávy),
promícháme nebo alespoň překryjeme zeminou. Kombinujeme dusíkaté (zelené)
a uhlíkaté (hnědé) materiály. Po vyzrání je nutno kompost přesít a nerozložené
zbytky vložit zpět na kompost. Pokud se kompost hned nezdaří, nemusíme vůbec
truchlit, protože materiál lze vrátit znovu do kompostu. Rozloží se později.
Důležité je vytrvat a snížit tak množství produkovaného odpadu. Odměnou vám
bude kvalitní hnojivo pro vaše květiny a zahradu.
MiG

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD

POZVÁNKY

Radostná událost…
Opora našeho obecního úřadu,
paní Dana Malečková, přivedla
v pátek 8. dubna na svět dceru
Terezku. Obě jsou již v pořádku
doma a těší se dobrému zdraví.
Gratulujeme rodičům Daně a Markovi a malé Terezce
Malečkové přejeme krásné a bezstarostné dětství.

Nová posila OÚ…
Vzhledem k výše uvedenému Vás na obecním úřadě bude
od poloviny dubna vítat v úřední hodiny nová posila, paní
Kristýna Štajglová, která nám pomůže s jeho chodem.

BUDOUCNOST KULTURÁKU
Vážení spoluobčané, mám radost, že Vám osud kulturního domu
není lhostejný, což mi dokázala účast na prvním setkání pracovní
skupiny dne 11. března. Sešlo se nás celkem devatenáct, včetně
Ing. arch. Lumíra Paška, který debatu vedl po odborné stránce.
První setkání bylo o tom, seznámit se alespoň zevrubně se
stavem objektu a ujasnit si některé otázky budoucího využívání
a provozu, neboť na to budou navazovat etapy rekonstrukce.
Od tohoto setkání již proběhlo geodetické zaměření objektu
a začal se zpracovávat pasport stavby, jenž bude sloužit pro
projektovou přípravu rekonstrukce. Zároveň jsme na poslední
chvíli využili možnost podat žádost o dotaci z Programu obnovy
venkova na rekonstrukci střechy, komínu a odvodnění objektu.
Výsledek posuzování žádosti o dotaci budeme znát na konci
května a do této doby musíme provézt úklid a sanaci suterénu
a opravit část vnitřní kanalizace, kterou nám do sklepa teče
voda. I další setkání pracovní skupiny, která bude opět otevřena
všem, jež se chtějí na budoucnosti „Kulturáku“ podílet, by mělo
proběhnout na konci května. Věřím, že už budeme mít možnost
sedět nad rozpracovanou studií a že se nás opět sejde dostatek,
abychom se v plánování posunuli dále.
MiG

Šachový turnaj se vydařil
V sobotu 12. března se u nás uskutečnilo druhé šachové setkání dětí
a mládeže v rámci seriálu Po stopách
Heřmaničky 2016. Celkem k nám
přijelo 22 malých šachistů a šachistek
nejen z Frýdlantska, ale i z nedaleké
polské Bogatynii. V silné konkurenci
hájil barvy naší obce mladý šachista
Martin Poděbradský.
MiG
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Vážení spoluobčané, po roce si Vás dovolujeme opět
oslovit a požádat o pomoc při úklidu obce a jejího
okolí, kterým bychom společně oslavili Den Země,
který připadá na 22. dubna.
Oslavme Den Země činem,
který pomůže přírodě a zlepší
životní prostředí v naší obci.
Sejdeme se u OÚ v sobotu 23. dubna v 10:00 hodin.
Zde si rozdáme igelitové pytle a rukavice, rozdělíme se
a projdeme obec a lesy, kde budeme sbírat vše,
co do přírody nepatří. V případě špatného počasí proběhne
akce v náhradním termínu.

Obec Vás společně s místními hasiči srdečně zve na

Start lampionového průvodu je v 19:30 od zastávky
na Marmeládce. Vatra vyroste pod křížkem a vzplane
po příchodu lampioňáku. Součástí budou soutěže pro děti
a hledání Miss čarodějnice.
Občerstvení a přistávací plocha zajištěny.
Srdečně zveme všechny a zvláště pak čarodějnice.
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TJ Sokol – Rozpis a výsledky utkání
Domácí
Kunratice
Pertoltice
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice
Mníšek
Kunratice
FC JOKERS z.s.
Dolní Řasnice
Kunratice
Nové Město B

Hosté
Bulovka
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Habartice
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Kunratice
Víska
Kunratice

Termín
02. 4. – 16:30
09. 4. – 16:30
16. 4. – 17:00
23. 4. – 17:00
30. 4. – 17:00
07. 5. – 17:00
14. 5. – 17:00
22. 5. – 15:00
28. 5. – 17:00
04. 6. – 17:00
12. 6. – 15:00

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

Výsledek
1:2
3:0
4:1

Body
0
0
3

N AB ÍD KA CI B UL OVI N
CARLTON

AAFKE

CROCUS
GRAND
MAITRE
(fialový)

ICE FOLIES

FLAIR

GROSE
GELBE
(žlutý)

DICK
WILDEN

PARPLE
PRINCE

FLAVER
RECORD

GERANIUM

JULIUS
CESAR

JEANA
D´ARC

CZAAR
PETER

PICKVIK

BANTAM

MANLY
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Duben
pan Skalický Vladimír
pan Pospíchal Bohumil
paní Švarcová Eva
paní Paceltová Jana

Vážení spoluobčané, po dvou letech se do
obce vrátí těžká technika a dokončí opravu
zbylé části silnice III/0353 Kunratice – Víska.
Tyto práce s sebou přinesou i drobné
nepohodlí v podobě úplné uzavírky silnice
a objízdné trasy pro osobní dopravu vedoucí
kolem paneláků. Termín realizace je od
18. 4. do 20. 5. 2016. Během uzavírky bude
provoz na objízdné trase kyvadlově řídit
semafor, proto žádáme naše občany, jichž
se provoz bude dotýkat, o respektování
právě spuštěného směru jízdy. V neposlední
řadě Vás nabádáme k opatrnosti, neboť zde zároveň dojde i ke zvýšení provozu.
Vážení spoluobčané dotčení stavbou i objížďkou, dovolujeme si Vás požádat
o shovívavost a pochopení, protože budete muset strpět určitá omezení, která
však jsou dočasná. I proto věříme, že tuto situaci všichni ustojíme a odměnou
nám za to bude opravená vozovka.
MiG

TULIPAN

Svá životní jubilea letos oslavili
nebo oslaví spoluobčané:

Kveten

UZAVÍRKA A OPRAVA SILNICE

NARCIS

JUBILEA

(modrý)

(bílý)

(žíhaný)

V současnosti přijímáme dílčí závazné objednávky
a po té proběhne hromadný nákup. V případě zájmu
se zastavte na OÚ nejdéle do konce měsíce dubna.

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
JamParáda 2016 startuje:
Právě tento měsíc nám startuje další ročník
soutěže ve vaření marmelády JamParáda
2016. Její pravidla oproti loňsku doznala
drobných změn, ale podstata zůstala stejná.
Více na www.jamparada.cz
Palivové dřevo na prodej:
Na ploše u rybníka se stále nachází palivové
dřevo, které je na prodej. Cena je stanovena
3
podle druhu hmoty na 900 – 1.200,- Kč/m
(určeno jen občanům naší obce). Info na OÚ.
Nové lavičky:
Na sklonku minulého roku zakoupila obec
čtyři lavičky, které jsou od nynějška rozmístěné na hřbitově. Přes zimu jsme
ponechali jeden kus před hřbitovní branou,
abychom zjistili, zdali nedostane nožičky
a přes noc někam nezmizí. Jsme rádi, že test
dopadl dobře a můžeme v pořizování laviček
do obce dále pokračovat.
Úspěšné žádosti o dotace:
Obec na počátku roku požádala Ministerstvo
pro místní rozvoj o dvě dotace. Jedna se týká
víceúčelového hřiště a druhá opravy místní
komunikace 13c kolem Brynychových. Máme
radost, neboť byly doporučeny ke schválení.
Nové webové stránky školy:
Naše ZŠ a MŠ má nové webové stránky, které
naleznete na adrese: zsams.obeckunratice.cz
nebo se na ně dostanete přes odkaz v menu
obecních stránek.
Kompletní vydání kurýra 2015:
Fanouškům našeho zpravodaje opět nabízíme
jeho úplné vydání ročníku 2015. Cena
kompletu je 50,- Kč a objednat jej lze na OÚ.
Obecní trička:
Na OÚ jsou stále ještě nevyzvednutá trička
s logem obce.
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ZÁJEZD NA TEREZÍNSKOU TRYZNU

JEŘÁB POPELAVÝ

Český svaz bojovníků za svobodu pořádá

Vážení milovníci přírody, zajisté jste v posledních
několika měsících zaznamenali poměrně velké
opeřence pohybující se po polích kolem „zkratky“.
Jedná se o Jeřáby Popelavé (Grus Grus), kteří
nás již v minulosti několikrát navštěvovali. Užívejte
si jejich přítomnost, dokud můžete, neboť již začal
jejich pověstný namlouvací rituál tvořený úklony
a výskoky do výšky a doprovázený charakteristickým troubením. Brzy tak k nám přestanou
létat, protože budou mít úplně jiné starosti.

v neděli 15. 5. 2016
ZÁJEZD DO TEREZÍNA NA TEREZÍNSKOU TRYZNU
Program:
od 10 hodin pietní akt za účasti
předních státních představitelů
prohlídka Malé pevnosti

Odjezd z Kunratic v 6:45 hodin
z návsi před Kulturákem.
Předpokládaný návrat mezi
16 a 17 hodinou.

Doprava a vstupné zdarma. Zájemci se mohou hlásit na OÚ Kunratice

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ…
Jak jsme v minulém čísle slíbili, přinášíme Vám fotografii z karnevalu
pro dospělé. Děkujeme Všem maskám za účast a těšíme se na příští rok.

ČLOVĚK V TÍSNI
Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni
poskytuje službu:
Terénní programy, v nichž nabízí poradenství v oblasti dluhů, bydlení, zaměstnání,
nebo vzdělávání dětí a pomoc při prosazování
práv a oprávněných zájmů.
Služba je poskytována zdarma a osobní
schůzku si je nutné domluvit telefonicky
předem. (Pondělí 9:00 – 13:00)
Kontakt:
Vladimíra Prošková, tel. 734 428 385
vladimira.proskova@clovekvtisni.cz

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2016
Leden

Únor

Březen

Duben

AKCE
--- !!!

POZOR – AKTUALIZOVÁNO !!!

Hasič radí, aneb „Co shoří, to neshnije“ (12.)
Hasičský ples (20.)
Lékař radí - Alzheimer (26.)
Maškarní karneval pro děti (5.)
Šachový turnaj (12.)
Maškarní karneval pro dospělé (12.)
Hodina Země (19.)
Testovací jízdy soutěžních automobilů (2.)
Den Země, aneb kunratické gruntování (23.)
Lampionový průvod a pálení vatry (30.)

Květen

Malování na chodník (7.)
Vítání občánků (14.)
Dětský den (28.)

Červen

Myslivecké hody (4.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (25.)

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

MĚSÍC
Červenec

AKCE
Merlin nohejbal (2.)
Oslava 140. výročí založení hasičů (16.)
Tongrundská šarvátka 1813 - 2016 (30.)

Srpen

Kinematograf Pavla Čadíka (???)
Letní hasičská tancovačka (20.)

Září

Kunratická stopa (3.)
Zájezd na Zahradu Čech (10.)
Václavská zábava (24.)

Kunratické Drakování (???)
Zábava pro dříve narozené (14.)
Oslava dne vzniku Československa (28.)
Kunratická Jamparáda (5.)
Myslivecký bál (12.)
Listopad
Rozsvícení Vánočního stromu (27.)
Zájezd do divadla (???)
Mikulášská besídka (3.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Prosinec
Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi (???)
Procházka do Heřmanic (???)
Vánoční besídka s jarmarkem (???)
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 ☺
Říjen

Kunratický kurýr na webu

MĚSÍC
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