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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

letní bouřka

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího letošního
čísla našeho zpravodaje.
Vstupujeme do posledního týdne
letních prázdnin a dětičky školou
povinné si již pomalinku ořezávají
pastelky ve svých penálech.
Letošní, skoro končící, léto zprvu
nenaznačovalo nic výjimečného.
Příroda se však rozhodla, že nám
prostřednictvím
počasí
opět
předvede něco ze svého repertoáru.
V minulém vydání K.K. jsem se
o občasné nepřívětivosti letního
počasí zmínil v souvislosti s
povodněmi. Ve snu by mě při tom
nenapadlo, že se přesně o týden
později budeme vzpamatovávat z
řádění jiného živlu. Stejně jako
voda, tak i vzduch dokáže během
chvilky změnit vzhled obce k
nepoznání.
Několikaminutové větrné řádění
způsobilo několikadenní uklízení
a škody jak na obecním tak
i soukromém majetku. Obrovským
štěstím bylo to, že se vše obešlo bez
zranění, za což jsem velice vděčný.
Šťastný konec měl i příběh se
zraněnou kravičkou, kdy se ukázalo,
že krvavé stopy nejsou od zranění,
ale od telení. Kravička i telátko jsou
podle informací v pořádku.
Konec dobrý, všechno dobré,
chtělo by se říct, ale po zkušenosti
z minulého vydání si raději dovolím
vyjádřit jiné přání, než aby se nic
podobného neopakovalo. Přeji si, ať
při nás stojí stejné štěstí jako
v tu ufoukanou neděli.
S pozdravem

V neděli 19. července naši obec postihla velice
silná bouřka, kterou dle svědectví několika
obyvatel paneláků doprovodilo i tornádo.
Bouře v tento podvečer zasáhla celou oblast
Frýdlantska. Největší škody napáchala u nás,
ve Višňové a v Raspenavě.
Ani orkány Kyrill a Emma nenapáchaly v naší obci tolik škod, jako tato letní
bouřka, přičemž si vybrala spodní část obce od kostela k Hartě. Shozeno bylo přes
půl kilometru vedení veřejného osvětlení, padající stromy poničily veřejný rozhlas i
oplocení a budovu školní jídelny a škody jsou i v obecních lesích. Polovina obce
byla 3 dny bez elektrické energie, neboť se na několika místech přerušilo vedení
jak nízkého, tak i vysokého napětí.
Několika minutové řádění živlů zaměstnalo na několik dnů naše hasiče, kteří se
podíleli na likvidaci následků. Během prvotního zásahu pracovali v obci kromě naší
jednotky ještě dobrovolní hasiči z Heřmanic, Frýdlantu a Višňové, kteří
zprůjezdňovali přístupové komunikace do obce. Následující den ukázal spoušť
v celém svém rozsahu. Členové naší jednotky ráno znovu vyjeli a absolvovali
náročný celodenní zásah, při němž odstraňovali popadané stromy. Těžký zásah,
pak museli provézt i profesionální hasiči z Raspenavy s dobrovolnými kolegy
z Frýdlantu za pomoci výškové techniky, kdy postupně odřezávali poškozené
javory v bezprostřední blízkosti domu manželů Krausových.
Dobrá spolupráce byla s pracovníky ČEZu, kteří dělali vše pro rychlé obnovení
elektrické energie. Bohužel to samé se nedá říci o společnosti O2, která zde vlastní
a provozuje telefonní linky. Jejich lhostejný přístup se změnil až po intervenci naší
obchodní zástupkyně, která vše zkoordinovala přes vedoucí pracovníky.
Velice důležité bylo, že společné
neštěstí semklo lidi, kteří si byli
ochotni pomáhat. Na mnoha místech
si dokázali pomoci občané sami nebo
jim pomáhali sousedé. Posilou
v odstraňování následků bouřky byl
i SAT Liberec (Special Airsoft team),
jehož zástupce Václav „Konopník“
Kulhavý povolal své kolegy na
víkendovou brigádu, při níž vyměnili
airsoftové zbraně za motorové pily
a pomohli odklidit popadané stromy
u Maglenových.
Závěrem bych chtěl všem zasahujícím složkám vyjádřit své poděkování za jejich
nasazení a dobrovolníkům z řad spoluobčanů a klukům ze SAT Liberec děkuji za
ochotu a pomoc s úklidem. Ještě jednou připomínáme, že jsme v rámci
likvidačních prací pořizovali dokumentační fotografie, které jsou umístěné ve
fotogalerii na webových stránkách obce, odkud si je lze stáhnout. Popřípadě Vám
je můžeme poskytnout na OÚ.
MiG

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD

Pozvánky

POZOR – POZOR – POZOR
Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne
v pondělí dne 7. září 2015 od 16:00 do 16:30 hodin
u obecního úřadu.
Očkování jednoho psa
proti vzteklině s imunitou
na tři roky stojí 100,- Kč
a hradí jej majitel.
Pejskův očkovací průkaz
a pejska s sebou ☺

Prosba o pomoc
V souvislosti s konáním Kunratické stopy se na Vás opět
obracíme se žádostí o pomoc. Hledáme dobrovolníky na
kontrolní stanoviště, kde účastníci plní disciplíny.
Pomocníci se mohou hlásit buď na OÚ nebo členům
Kulturního výboru – Miroslavu a Ladislavě Liškovým, Jiřímu
Poděbradskému a Boženě Smržové.
Předem děkujeme za ochotu ☺

POČET VZORKŮ

32
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2015
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

Prosinec

AKCE
--Hasičský ples (21.), Lékař radí (27.)
Maškarní karneval (21.),
Hodina Země a veřejné pozorování noční oblohy (28.)
Den Země (26.), Lampionový průvod a pálení vatry (30.)
Malování na chodník (8.), Dětský den (30.)
Zábava pro dříve narozené (19.), Myslivecké hody (20.),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (27.)
Merlin nohejbal (4.), Letní hasičská tancovačka (18.),
Kinematograf Pavla Čadíka (29.)
Připomínka 70. výročí konce II. světové války (1.)
Zájezd na Zahradu Čech (12.), Kunratická stopa (13.),
Václavská zábava (26.)
Kunratické Drakování (???), Lékař radí (???),
Kunratická Jamparáda (7.), Myslivecký bál (21),
Rozsvícení Vánočního stromu (27.), Zájezd do Národního
divadla – Strakonický dudák (28.)
Mikulášská besídka (???), Vypouštění balónků s přáníčky k
Ježíškovi (???), procházka do Heřmanic (???), Vánoční
besídka s jarmarkem (???)

Plán akcí budeme stejně jako v loňském roce průběžně
doplňovat a upřesňovat. Přeškrtnuté akce již proběhly.
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Tradiční zájezd do Litoměřic
na výstavu Zahrada Čech se
uskuteční v SOBOTU dne
12. září 2015.
Autobus odjíždí z návsi
před Kulturním domem
v Kunraticích v 7:00 hodin.
Odjezd z Litoměřic se plánuje v 15:00 hodin
(čas odjezdu lze upravit po vzájemné dohodě výletníků
s řidičem autobusu).

Cena zájezdu je 150,- Kč na osobu
a zájemci se závazně přihlásí na OÚ.

KUNRATICKÁ
KUNRATICKÁ STOPA
Srdečně zveme Vás i Vaše ratolesti na další
ročník tradičního pochoďáku, který proběhne
v NEDĚLI, dne 13. září 2015, v naší krásné obci.
Po trase pochodu budete plnit zábavné úkoly
a po jejich zvládnutí Vás v cíli odměníme.

Start je od 9:00 do 10:30
hodin od OÚ Kunratice
Těšíme se na Vás

VÁCLAVSKÁ
ZÁBAVA
TJ Sokol Kunratice a obec Kunratice
srdečně zvou na taneční zábavu pořádanou
v sobotu dne 26. září 2015 od 20:00 hodin
v Kulturním domě v Kunraticích.
Vstupné činí 50,- Kč

V sobotu 28. listopadu 2015 se uskuteční
zájezd do Národního divadla na divadelní hru
Strakonický dudák.
Cena zájezdu včetně vstupenky je 300,- Kč.
Kultury chtiví zájemci nechť se dostaví na OÚ,
kde byl zahájen prodej vstupenek ☺
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utkání podzimní části sezony 2015 - 2016
Domácí
Bulovka B
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Habartice
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Kunratice
Víska
Kunratice

Hosté
Kunratice
Pertoltice
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice
Mníšek
Kunratice
FC JOKERS
Dolní Řasnice
Kunratice
Nové Město B

Termín a čas
16. 08. 2015 - 15:00
22. 08. 2015 - 17:00
29. 08. 2015 - 17:00
05. 09. 2015 - 17:00
12. 09. 2015 - 17:30
19. 09. 2015 - 16:30
26. 09. 2015 - 16:30
03. 10. 2015 - 16:00
10. 10. 2015 - 16:00
17. 10. 2015 - 15:30
24. 10. 2015 - 14:30

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

Výsledek
1:5
0:1

Body
3
0

Vítězové obou fotbalových III. tříd
převzali na OFS v Liberci poháry a míč
Liberec - Fotbaloví zástupci vítězů nejnižších fotbalových soutěží
na Liberecku Kunratic (III. třída Sever) a Žibřidic (III. třída Jih) byli oceněni
ve fotbalovém sekretariátu OFS Liberec.
Žibřidice šly za postupem a soutěž zaslouženě
vyhrály, takže trenér Petr Zimák se radoval spolu
s hráči z okresního přeboru, předseda Kunratic Milan
Franc a jeho vítězná parta postup odmítli. Nakonec ze
severní skupiny postoupila až sedmá v pořadí Horní
Řasnice. Jiná situace byla v jižní skupině, odkud spolu
s Žibřidicemi jdou do okresu ještě Stráž B a Vesec.
Předseda klubu Milan Franc s trofejí
Zdroj: Liberecký deník 8. 8. 2015

Pár slov k nové sezoně…
Po oslavách titulu jsme se poprvé sešli na turnaji ve Vísce, kde jsme ve finále
prohráli na penalty, a skončili druzí. Další přípravný zápas jsme sehráli v Dolní
Řasnici a prohráli 1:2, ale po nevalné přípravě zaviněné dovolenými jsme měli
ze hry dobrý dojem.
Trenérem zůstává Jura „Bagio“ Berky. Do nové sezony opět naskočí na roční
hostování Jan Lachman a Míra Stejskal. Nově jsme posílili též na rok z Frýdlantu
o staronové tváře Jana Pemla a Jana Rájka a z Krásného Lesa Jirku Ježka.
Do Višňové odchází na rok Jaroslav Lachman. Po půlroční pauze zaviněné
zraněním se vrací Provazník. Bohužel kariéru ukončil Miloš Křiklava. Máme
několik mladých hráčů, které doplní staří matadoři a srdcaři Želonka, Farský.
Po úspěšné sezoně nemůžou být naše ambice jiné než umístění na předních
příčkách. Obavy mám z brzkého zahájení soutěže a tudíž z malého počtu hráčů
z důvodu dovolených. Myslím si, že by se podzim dal dohrávat i v listopadu, kdy
je stále přijatelné počasí. V soutěži, kde je 12 mužstev nás poté čeká pauza delší
jak 5 měsíců. Ale to je pouze má domněnka. Po loňské sezoně si ani netroufnu
odhadovat výsledky ostatních týmů, natož kandidáta na postup.
Také bych chtěl poděkovat vedení obce Kunratice za pořízení technického
vybavení pro informační systém FAČRu, který, podotýkám po seznámení s ním,
bude přínosem pro klub jak po časové tak i finanční stránce.
Tímto zvu stávající i nové fanoušky, aby nás v hojném počtu chodili podpořit,
a ostatním týmům přeji úspěšnou sezonu a radost ze hry.
Milan Franc
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JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2015 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Srpen
pan Belín Ivan
pan Götz Pavel
paní Zajac Irena
paní Matoušková Marie

Září
Zá
pan Tomáš Milan
paní Kupková Jaroslava
pan Kerda Václav
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
Pronájem rodinného domku:
Nabídka pronájmu rodinného domku E91
(poslední dům před „čtrnáctkou). Podrobnější
informace poskytne majitel Filip Vojáček na
telefonu 777697198.
Palivové dřevo:
Na ploše u rybníka se nachází další 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.
Testovací jízdy závodních automobilů:
V sobotu 12. září proběhnou testovací jízdy
závodních automobilů. Jezdit se bude na cestě
k tržnici mezi „suškou“ a lesem od 10:00
do 15:00 hodin.
Moštárna v Dětřichově opět v provozu:
Moštárna zahajuje provoz od 1. září po
telefonické domluvě na čísle 728 413 999 nebo
606 035 034. Moštuje se od minimálního
množství ovoce 30 kg.

P ORU CH OVÉ LI NKY
ČEZ – 840 850 860
FVS – 721 852 404
O 2 – 800 02 02 02
FDLnet – 774 335 660
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HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ!!!

Poděkování

V úterý 1. září bude v naší školičce zahájen nový školní rok, proto Vám
zde přinášíme několik drobných informací od učitelského sboru. Školní
rok 2015/2016 začne v úterý 1. 9. 2015. Za hezkého počasí proběhne
zahájení školního roku v 8.00 na zahradě naší školy, jinak ve třídách. Od
středy 2. 9. 2015 bude v provozu školní družina a školní jídelna. První
školní týden bude vyučování do 11:40. Na oběd děti půjdou ve 12:00.
Ranní družina je od 7:15 do 8:00. Odpolední družina končí v 15:00.
Prvňáčci mají v prvním týdnu školy vyučování ve středu do 10:00,
ve čtvrtek a v pátek do 10:45. Úvodní třídní schůzka pro rodiče bude
v pondělí 21. 9. 2015 v 16.00. Samozřejmostí jsou i mimo školské aktivity,
mezi něž patří kroužek vaření, keramiky, hraní na flétnu nebo astronomie.
Podrobnější informace budou podány v prvním týdnu školy.
V současnosti připravujeme provoz internetových stránek školy, které
budou umístěné na webu obce. Zde byste se měli dozvědět o aktivitách
ve škole i ve školce, termíny prázdnin, důležité kontakty nebo jídelní lístek
školní kuchyně.
MiG

Děkujeme všem účastníkům za návštěvu
letošní „Letní hasičské tancovačky“. Bylo Vás
více jak 120, což je největší dosavadní účast.
Věříme, že jste si akci užili stejně jako my
a těšíme se příští rok na shledanou.
Vaši HASIČI

ZEĎ U HŘIŠTĚ JE OPĚT BEZPEČNÁ

FOTO OD VÁS

Ve čtvrtek 20. srpna byla
dokončena dlouho připravovaná
oprava opěrné zdi na fotbalovém
hřišti, která byla poškozena
přívalovým deštěm v srpnu 2010
a byla tak poslední povodňovou
škodou z roku 2010.
Od roku 2011 se TJ Sokol pokoušel na opravu získat dotaci, což se
nakonec povedlo až na začátku letošního roku. Z Dotačního fondu
Libereckého kraje bylo získáno 52 tisíc korun a 50 tisíci přispěla
i obec. Oprava zdi přišla na 120 tisíc korun, přičemž největší položku
tvořily železné nosníky, které drží betonové panely.
Hřiště se tak po pěti letech stalo
bezpečné a může sloužit nejen
fotbalistům, ale i našim žáčkům při
tělesné
výchově
nebo
míč
prohánějící omladině. Zároveň
věříme, že se zmenší i pohyb
chodců po trávníku, využívajících
hřiště jako zkratky.
MiG

Ohnivý západ slunce od Jiřiny Dorenové.
Vyfotografováno 29. července 2015

Sbírka pro azyl pes
Na našem úřadě je umístěna pokladnička útulku Azyl Pes, do níž lze
přispět a podpořit veřejnou sbírku „POMOC PRO ÚTULEK AZYL PES“, která
je tentokrát určena na nákup kotců, potřeb a materiálu pro psy a kočky,
opravy a rekonstrukce stávajících kotců a sekcí, vystavění nových kotců
pro kočky, vybavení skladu a zázemí pro pracovníky útulku.
Vystavění místa pro veterináře a
teplého karanténního místa pro psy a
kočky, vybavení přijímací kanceláře pro
nové osvojitele, opravy a údržby vozidel,
nákup pneumatik.
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13:00 – 17:00
13:00 – 14:00
13:00 – 17:00
13:00 – 14:00

Kontakt:
Kunratice 158
464 01 FRÝDLANT
j5fan6y
℡ +420482312156
 www.obeckunratice.cz
obec.kunratice@seznam.cz

Dovolujeme si Vás informovat o nové
službě pro občany i případné návštěvníky
naší obce, která spočívá v bezplatné
internetové zóně kolem obecního úřadu.
V okolí OÚ se lze pomocí zařízení
s wifi připojením přihlásit k takzvanému
HotSpotu a „brouzdat“ po internetu.
Je to obdobné jako například v nákupních
centrech a jejich free wifi zónách. Název
připojení je Kunratice|HotSpot a připojit
se lze bez hesla.
Důležité upozornění:
Každé
připojené
zařízení má omezený
čas připojení na jednu
hodinu denně.

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

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 12:00
Úterý 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 12:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00
Pátek 8:00 – 12:00

Volný internet
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