Slovo starosty
Milí čtenáři, přiznám se, že takhle dlouho jsem obecní
zpravodaj ještě rozepsaný neměl. Je začátek října a já
teprve dopisuji úvodník pro první letošní číslo. Původně
jsem Vám připravoval Kurýra již na počátku letošního
roku, do něhož jsem vám chtěl popřát vše nejlepší, neboť
letopočet s dvojkami na konci měl být plný naděje. Po tíživém covidovém období jsem chtěl konečně lákat na chystané akce. Zároveň jsem vás chtěl zpravit o dění v obci od
loňského října, kdy vyšel Kurýr naposledy. Některé články
již byly hotové a u jiných stačilo dopsat pár vět, ale psaní
se nějak táhlo, čímž texty pozbývaly aktuálnost až nakonec ztratily význam úplně. Vše se rozplizlo do mlhavého
neurčita a nebyla kloudná příležitost sednout si za klávesnici a něco smysluplného sepsat. Pravda je, milí čtenáři, že
na mě dolehla jakási tvůrčí krize. Současně však na svou
obhajobu musím uvést, že v mém rozhodnutí pozdržet
vydání zpravodaje sehrála významnou roli předvolební
doba. Nechtěl jsem, aby si někdo nevykládal zveřejněné informace ve zpravodaji, jako předvolební kampaň
starosty. To by mě mrzelo. Nyní je po volbách a zprávy
o dění v obci již rozhodování voličů neovlivní. Letošní rok
je opravdu podivný. Jedna událost přebíjí druhou. Leden
utekl neskutečně rychle a následoval nešťastný únor, po
jehož čtyřiadvacátém dni v pořadí již není nic, jako bylo
před ním. Válka. Obrovský šok následovaný nebývalou
vlnou solidarity, která se však s ubíhajícím časem přelila
v celospolečenský marast, v němž mnozí přešlapujeme
do teď a nevíme kudy kam. Má to na nás všechny neblahý vliv a bohužel je více než zřejmé, že nás to duševní
a v mnoha případech i tělesné nepohodlí ještě nějakou
chvíli potrápí. My však vydržíme, lidé! Nic netrvá věčně.
Zítra vyjde slunce a s novým dnem přijde něco povzbuzujícího. V tomhle jsem optimista a věřím v dobro mezi
lidmi. I z tvůrčí krize se musí člověk vypsat, a proto vám
nynější číslo kurýra přináší mnoho písmenek poskládaných do slov a textů, jež vás zpraví o životě v Kunraticích
i nejbližší budoucnosti. Přeji příjemné čtení a pamatujte:
Vše dopadne dobře!
		S pozdravem
		
Milan Götz, starosta obce
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První krok na dlouhé cestě
- Jednička je obecní
Několikaletá snaha došla svého cíle. Areál „Jedničky“ je obce. Jak mnozí
z vás již vědí, povedlo se během srpna dokončit jednání o největší majetkoprávní operaci v novodobé historii obce, jejímž cílem byla směna
obecních zemědělských pozemků za areál kolem budov čp. 1 a čp. 100.
Jedná se opravdu o významný počin, který ve vás všech vzbuzuje oprávněný zájem, proto si zde dovolím uvést několik dost důležitých faktů či
odpovědí na otázky, které jsem kolem této události zaznamenal.

Jak obec Jedničku získala?
Nejednalo se o koupi ani bezúplatný převod. Areál s objekty čp. 1
a čp. 100 obec směnila za zemědělské pozemky.
Co vlastně obec vlastní?
Areál Jedničky se sestává ze souboru několika budov a pozemků.
Rozkládá se na šesti pozemcích a jeho výměra činí 15.049 m2. Slovní popis by zněl, že obec vlastní jeden a půl hektarový prostor mezi
hřbitovní zdí a Kunratickou tůní, který z východu ohraničuje hlavní
silnice a ze západu bývalý teletník.
Čeho se obec kvůli jedničce vzdala?
Obec směnila areál Jedničky za zemědělské pozemky pronajímané
společnosti AGROFANDA. Směněno bylo 25 z původních 26 pronajímaných pozemků o celkové výměře 29,4 ha. Jeden pozemek jsme
ze směny vyjmuli, a sice louku na Hartě za obecní kompostárnou,
protože bychom rádi obnovili třešňový sad nacházející se na tomto
pozemku. Navíc zde máme dlouhodobý záměr vybudovat cyklostezku přes řeku Smědou vedoucí do Frýdlantu.
Není směna 29 hektarů za 1,5 hektaru nevýhodná?
Ještě před projednáváním záměru směny nechala obec zpracovat
znalecké posudky na ocenění dotčených nemovitostí, protože se
zde porovnávali zcela jiné majetky. Pro účely této majetkoprávní
operace máme k dispozici jak ocenění „Jedničky“, tak dotčených
zemědělských pozemků obce. Cena areálu „Jedničky“ zjištěná dle
cenového předpisu, činí: 6.434.210 Kč. Obvyklá cena obecních zemědělských pozemků byla určena ve výši: 6.360.000 Kč. Hodnota
směňovaných majetků je tedy přibližně stejná a dle směnné smlouvy si žádná ze smluvních stran neklade nároky na dodatečné dorovnání.

Není to pro obec velké sousto?
Ano, JE to velké sousto! Pojďme si otevřeně říct, že budovy v areálu
nejsou úplně v nejlepší kondici. To vidíme všichni. Je však potřeba
vnímat, že 1,5 hektaru uprostřed obce má pro rozvoj obce jiný potenciál, než 25 pozemků rozesetých po katastru mimo zastavitelné
území. A ano, zároveň je nutné si na rovinu říci, že se nejedná pouze
o velkou příležitost, ale jde i o velký závazek, kdy je před obcí, resp.
jejími zástupci, hodně práce ve smyslu hledání a získávání finančních prostředků na revitalizaci. Naštěstí je „Jednička“ vedena jako
tzv. plocha brownfield, na níž se dotační peníze dají lépe shánět. Na
závěr musím ještě dodat, že jsme o tento areál usilovali i na základě
přání našich spoluobčanů, kteří se ve veřejné debatě pro tento cíl
vyslovili před 10 lety.
Nyní pár stručných slov k historii…
Dům čp. 1, mezi místními zvaný též „Zámeček“, byl sídlem zdejšího
rychtáře France Simona a jeho rodiny. Jedná se o zdejší nejstarší dvůr.
To, že to byl po kostele nejvýznamnější objekt v Kunraticích svědčí,
nejen číslo popisné, ale i jeho umístění uprostřed obce. Kolem tohoto domu se rozkládala v letech 1883–1916 také kunratická Simonova cihelna a v roce 1935 se sem přestěhovala z Nového Města pod
Smrkem baronka Arabella Klingerová se svým manželem Oskarem.
Po druhé světové válce a odsunu německy hovořícího obyvatelstva
byly budovy upraveny pro potřeby JZD a později státního statku, aby
byly v 90. letech privatizovány a sloužily soukromé zemědělské společnosti. K minulosti areálu se budeme ještě mnohokrát vracet, takže
uveden je jen lehký přehled toku času, přičemž na získání informací
o budovách spolupracujeme s Národním památkovým ústavem.
Budoucnost???
Ta bude záležet na zastupitelstvu obce a především na vás, milí spoluobčané. Rádi bychom vás zapojili do celého procesu, který právě
nyní započal. Bude to dlouhá cesta. Nejprve půjde o dobrovolnickou
činnost zaměřenou na vyklízení budov a postupné zvelebování zanedbaných zákoutí areálu. Plánujeme totiž DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, při
němž bychom rádi vyklidili vše, co do objektů nepatří. Ideálním termínem se jeví prodloužený víkend se státním svátkem 28. října 2022, ale
nic není ještě přesně stanovené. V další fázi chceme veřejnost zapojit
do plánování využití celého areálu. I když nás z počátku čeká podrobné mapování kondice staveb, již nyní je potřeba se zamyslet, co nám
v Kunraticích chybí a k čemu se dá nově získaný prostor využít. Nějaké úvahy již samozřejmě vyřčeny byly, ale jde o to zjistit, zdali jsou to
dobré nápady nebo špatné nápady nebo jaké to jsou vlastně nápady,
proto budeme rádi za zpětnou vazbu od našich obyvatel.
Milí spoluobčané, věřím, že nás nenecháte na holičkách, a že nám
v naší snaze zachránit a využít zajímavé stavby v centru obce pomůžete. Pokud pomoci nemůžete, prosím, držte naší snaze alespoň pěsti a třeba i trochu fanděte. Předem díky.
MiG
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Obec má nové internetové stránky
Prvního června jsme spustili nové internetové stránky obce. Přestože
je webová prezentace zbrusu nová, naleznete ji stále na původní adrese www.obeckunratice.cz, kterou běžně používáte a jste na i zvyklí.
Web pro nás od uvedeného data zajišťuje společnost Galileo, která
zároveň spravuje i informační systém, o němž píšeme níže.
Nové stránky již splňují všechny zákonem stanovené parametry. Obsahují tzv. SSL certifikát pro zabezpečené připojení. Jsou plně responzivní, což znamená, že se správně zobrazují na různých zařízeních, ať
už v počítači, tabletu či mobilním telefonu. Umožňují snadný přístup
uživatelům se zrakovým postižením. Mají moderní a zjednodušený
vzhled. Ústředním motivem hlavní stránky je malovaný obraz Kunratic z roku 1965 od malíře Ludvíka Jilemnického, který visí v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Záhlaví stránky obsahuje ikony s přístupem na sociální sítě, které obec
využívá a dále je zde ikona pro zobrazení mapy stránek i pro vyhledávání. Pod nimi jsou tlačítka skrývající jednotlivé položky menu, přes
které se dostanete na informace o obci, úřadu, naší škole i volnočase.
Na středu domovské stránky se zobrazují aktuality a vpravo naleznete dokumenty zveřejněné na elektronické úřední desce. V dolní části
najdete ve sloupcích rychlý přístup na sociální sítě, odkazy na mapové aplikace, kalendář akcí a registrační formulář do obecního informačního systému. Pod těmito sloupci se nacházejí kontaktní údaje,
včetně otevíracích hodin našeho úřadu.
Celkový vzhled stránek je nyní přehledný a neruší jej přehnaná barevná
grafika. Stránky obsahují informace nejen o současném dění, ale najdete na nich například i kroniku obce. Dozvíte se na nich s kým obec
spolupracuje či jaké dotací podpořené projekty jsme v minulosti realizovali. Obsah stránek průběžně doplňujeme a již nyní obsahují podstatně více informací, než jich bylo zveřejněno na stránkách starých,
proto neváhejte a navštivte je na adrese www.obeckunratice.cz.
Budou-li se vám líbit nebo naopak bude-li vám na nich něco chybět,
prosím, nebojte se nám dát zpětnou vazbu, protože jen podle ní se
dozvíme, že není něco v pořádku a budeme se moci zlepšit. Předem
za to děkujeme.

Obecní informační systém
V souvislosti se spuštěním nového webu obce byl spuštěn i elektronický informační systém, který je určen nejen pro naše občany, ale
i pro přespolní příznivce naší vesničky.
Naše obec Vám nabízí možnost bezplatné služby Smart Info na příjem důležitých informací a zpráv z obce přímo do Vašich mobilů pomocí SMS nebo na váš email. Registrace k odběru informací je velice
snadná. Na obecním webu je odkaz na registrační formulář, na který
se můžete dostat i naskenováním tohoto QR kódu. Následují 4 kroky:

Vyřizujeme žádosti na příspěvek
5 tisíc korun
Náš obecní úřad je místem, kde si mohou rodiny s dětmi požádat
o jednorázový státní příspěvek 5 000 korun. Na příspěvek mají
nárok rodiče (nebo rodič), se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije a kteří měli v roce 2021 příjmy do 1 milionu Kč
hrubého. Dítě musí mít trvalý pobyt a bydliště v ČR. Příspěvek se
vyplácí na děti, které k 1. srpnu 2022 nedovršily 18 let věku. Při podávání žádosti budete potřebovat rodné číslo dítěte (pro které žádáte) a partnera, s nímž žijete ve společné domácnosti. Tyto údaje
společně se jménem poslouží k jejich identifikaci. Podání žádosti
bezplatné.
MiG

Zloději katalyzátorů
Prosím, pozor! Spatříte-li na území obce tmavé Audi s registrační
značkou DZG 49587, volejte bezodkladně linku 158. Policie se potřebuje dvoučlenné posádky zeptat na okolnosti zmizení důležitých součástí výfukového potrubí několika vozidel.
MiG

1. výběr webu sledované obce
2. výběr kategorií
(nejlépe ponechat předvybrané)
3. vyplnit kontaktní údaje
4. dokončit registraci
Registraci dokončíte buď potvrzením zprávy došlé na váš e-mail,
nebo odpovědí ANO na SMS zprávu, která vám dorazí na mobil,
když e-mail nemáte. Nebudete-li si s registrací vědět rady, nebo vyskytne-li se nějaký problém, prosíme, obraťte se na obecní úřad, kde
vám rádi pomůžeme.
Zároveň vás žádáme, registrujte i své rodinné příslušníky či známé,
neboť jiným elektronickým nástrojem, než prostřednictvím Smart
Info, již nebudeme moci naše spoluobčany a příznivce informovat.
Kunratický kurýr / Říjen 2022
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Hasičská ročenka
Vážení spoluobčané, přinášíme vám tradiční ročenku o naší činnosti
v uplynulém roce. Za rok 2021 vyjela místní jednotka požární ochrany
k celkem 13 zásahům, což bylo o 1 zásah více než v roce předloňském.
Rozdělíme-li naše výjezdy podle typu události, tak jsme byli vysláni ke
třem požárům, šestkrát na technickou pomoc, jednou jsme monitorovali vodní toky. Jednou jsme byli povoláni k dopravní nehodě, přičemž
se jednalo o vyproštění sanitního vozu, který s pacientem uvízl v blátě
a stalo se tak na první svátek vánoční.
Do výčtu zásahů rovněž spadá účast na dvou taktických cvičeních, kdy
byla jejich konání po roční pauze opět umožněna. Jednalo se o mezinárodní cvičení v česko-polském projetu. V říjnu jsme na polské straně
prověřili naše schopnosti při požáru školy, kdy naše jednotka společně
s Dětřichovskou zajišťovala zázemí pro ošetření zraněných. V listopadu
2021 proběhlo cvičení u nás, a sice na státním hradu a zámku Frýdlant.
Námětem cvičení byl požár v Rytířském sále, kde se nacházeli návštěvníci. Naše jednotka vedla druhý úsek, v němž bylo hlavním úkolem prvotní ošetření a transport raněných figurantů.

né revize. Jeden komplet složený ze zádového nosiče, tlakové lahve,
plicní automatiky a obličejové masky vyšel na 31 tisíc a celkem byly
zakoupeny 4 komplety. Částku 124 tisíc korun se rozhodl na výroční
valné hromadě uvolnit náš Sbor dobrovolných hasičů. Ten přístroje
také pořídil a následně je pro potřeby jednotky požární ochrany daroval obci. Za obec bylo členům i členkám sboru za dar poděkováno,
neboť by obec takový nákup realizovat nemohla.
Finanční dar na hodiny – na výroční valné hromadě členky i členové sboru krom zmíněného nákupu dýchacích přístrojů pro jednotku požární ochrany rovněž rozhodli o podpoře veřejné finanční
sbírky „Probuzení hlasu kostelního času“, do níž věnovali 50 tisíc
korun.
Poděkování za kovošrot – milí spoluobčané, rádi bychom vám touto cestou poděkovali za odevzdaný kovošrot, který jste nám věnovali
při letošní železné sobotě. Celkem jsme od vás odvezli 4,2 tuny železa, což vyneslo 16.264 Kč. Získané peníze poslouží k nákupu nových
pneumatik na naši cisternu.

Zásahová činnost v roce 2021 započala třemi požáry, kdy tím prvním byl
31. ledna požár bývalé celnice na hraničním přechodu Kunratice - Bogatynia. Pak následovaly dva březnové požáry automobilů. Při těchto zásazích jsme ještě nemohli naší cisternu využít plnohodnotně, jelikož jsme
stále neměli zateplený přístřešek a cisterna byla přes zimu bez vody.
Zásahy s označením technická pomoc v sobě ukrývají činnosti spojené
s odklízením spadlých stromů na komunikaci, přes zajištění uvolněných
plechů na střeše, až po odchyt býka, který se pohyboval v kolejišti.
Milí spoluobčané, cisterna bez vody je dnes již minulostí, neboť jsme
stání pro zásahový automobil opláštili izolačními panely a vůz je tak
plně připraven na výjezd k jakékoli události. Jediné, co nás však i nadále trápí, je občasné parkování vozidel před vraty garáže, proto prosíme všechny řidiče, aby byli ohleduplní a před vraty s velkým nápisem
NEPARKTOVAT VÝJEZD HASIČŮ své plechové miláčky neponechávali.
Rozezní-li se nám na věži siréna, věřte, že opravdu nemáme čas hledat
majitele špatně parkujících vozidel.
Topná sezona začala – vážení spoluobčané, rádi bychom vás oslovili
ještě s jednou aktuální záležitostí. Začala nám topná sezona, 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 požární ochrany, kteří vám dokáží poradit.
Nové dýchací přístroje – v polovině prázdnin dorazily do hasičské
zbrojnice nové izolační dýchací přístroje. Jedná se o specifické hasičské prostředky sloužící k ochraně dýchacích cest zasahujících hasičů.
Nové přístroje od společnosti Dräeger nahradí vysloužilé „dýcháky“
Saturn od Mevy, na nichž z důvodu stáří již není možné udělat povin-
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Na dálku jsme pomohli našim kolegům na Ukrajině i ve Hřensku
– po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině potřebovali pomoci
nejen prchající lidé, ale i hasiči, kteří zachraňovali své spoluobčany
ze sutin rozbombardovaných domů. Častokrát tihle stateční kolegové zasahovali v bezprostředním ohrožení svého života, kdy se ocitali
pod palbou nepřítele. Od začátku ozbrojeného konfliktu se hasiči
potýkali s nedostatkem ochranných prostředků. Zasahovali v čem se
dalo, přičemž do slova a do písmene naplňovali hasičské heslo Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě, sobě ku cti. Nedostatek hasičského
vybavení se snažilo řešit několik iniciativ. Do jedné z nich jsme se
zapojili i my. Přidali jsme se k materiální sbírce organizované hasiči
z Horního Maršova. Dne 5. března jsme dovezli 7 přileb, 3 kompletní zásahové oděvy a 2 zásahové kabáty k našim kolegům do Krásné
Studánky, kteří vybavení o den později odvezli do Horního Maršova.
Věnované prostředky od všech zapojených sborů se zde zkompletovaly, aby 18. března dorazily na Ukrajinu.
Další materiální pomocí, do níž se naši hasiči zapojili, byla akce „Hadice pro Hřensko a Markvartice“, kterou v našem výběžku organizovali
hasiči ze sousedních Heřmanic. Na ně se s žádostí o pomoc obrátilo
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z Ústí nad Labem.
Obě zmiňované jednotky přišly o své vybavení během zásahu u největšího přírodního požáru v historii naší země. Při boji s ohněm byly
zničeny či poškozeny stovky hadic, které bylo potřeba rychle nahrazovat, proto se spontánně rozjely sbírky napříč republikou. Naše
jednotka věnovala 2 hadice „B“ a 2 hadice „C“. Z Frýdlantska nakonec
do Českého Švýcarska putovalo 18 „béček“ a 13 „céček“, přičemž bylo
toto vybavení okamžitě přerozděleno a zapojeno do akce.
Závěrem dodáváme, že věnováním uvedeného vybavení nedošlo
k oslabení akceschopnosti naší jednotky, neboť šlo o starší odepsaný
materiál, který jsme v hasičské zbrojnici měly pro strýčka příhodu.
Hasiči Kunratice

Zlaté kosy putují opět do Vamberka
V sobotu 20. srpna u nás proběhl v pořadí již 4. ročník soutěže
v ručním kosení trávy. Letos se zápolení v této tradiční vesnické
disciplíně účastnilo celkem 18 závodníků, přičemž se do křížku
s otavou pustilo 5 žen a 13 mužů.
Zelené kolbiště organizátoři opět připravili na obecní louce pod
paneláky, kam i přes nepříliš příznivou předpověď počasí dorazila
bezmála stovka diváků, jež mocně povzbuzovali všechny sekáče.
Milým zpestřením Kunratické kosy 2022 byla účast závodníka z Německa, čímž soutěž získala punc mezinárodního klání.
Letošní ročník získal na atraktivitě účastí dvou zasloužilých ženců
ze Spolku sekáčů a kosců České republiky Josefa Morávka a Vlastimila Sýkory. Oba jmenovaní si pro přihlášená děvčata i chlapce
připravili malý kurz v naklepávání soutěžních nástrojů i v jejich seřízení. Ano, čtete správně. Přestože ruční kosa nemá motor, musí se
umět dobře seřídit, tj. správně upevnit na kosiště. V sekáčské hantýrce by měla být kosa mírně „do háku“, což znamená, že svírá s kosištěm menší než pravý úhel, tedy zjednodušeně řečeno. Těchto
pravidel a zvyklostí je celá řada a jedno odpoledne nestačí k tomu,
aby je člověk dostal pod kůži a řídil se jimi.

Slavnostní vyhodnocení soutěže s předáváním cen, diplomů a pamětních listů proběhlo ihned po zpracování výsledků a neslo se ve
veselém duchu. Ukázalo se, že oba zástupci Spolku sekáčů a kosců
ČR nejsou jeho členy nadarmo, neboť oba opanovali mužské stupně vítězů, přičemž Josef Morávek obhájil loňské prvenství. Nutno
dodat, že i Jana Lesáková je mezi ženami obhájkyní loňského vítězství. Pikantností ovšem je, že vítězové jsou sourozenci, kteří do
Kunratic přijeli z východočeského Vamberka a oba se loňského ročníku Kunratické kosy účastnili poprvé.
Pozitivem letošního klání byla účast zástupce mladé generace, jejíž barvy hájil 12 letý Matouš Petrášek. Na poprvé si nevedl vůbec
špatně a svůj soutěžní pokus zvládl se ctí. Po předání všech ocenění a pamětních listů všem účastníkům proběhlo společné focení
všech závodníků pod taktovkou Petra Bímy, které udělalo pomyslnou tečku za 4. ročníkem Kunratické kosy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem soutěžícím za krásné
sportovní zážitky a početnému publiku za skvělou atmosféru. V neposlední řadě děkujeme našim sponzorům, kteří do soutěže věnovali věcné ceny. Jmenovitě se jedná o Řeznictví a uzenářství Karla
Kloučka, Nápoje Šípek, pivovar Svijany a pana Matěje Horáka, který
nám opět věnoval pamětní tužky. Děkujeme mnohokrát.
Celkové výsledky (v závorce je šíře záběru soutěžícího):
Ženy

Po úvodním rozlosování, které určilo startovní pořadí závodníků,
proběhla instruktáž, během níž se nejen sekáči, ale i obecenstvo
dozvědělo, co bude ze strany rozhodčích hodnoceno. Každý soutěžící předvedl kosení trávy na jeden záběr o délce přibližně pět
metrů, přičemž měl za úkol provézt během pokusu alespoň jedno
broušení kosy. Pětičlenná jury pak všem žencům i žnečkám přidělovala body na škále od jedné do deseti za oblečení a vybavení,
za styl sekání trávy, za způsob broušení kosy, za výšku strniště
a vzhled řádku a na konec také za šíři záběru seče. Hodnocení rozhodčích určilo, že stupně vítězů letošního ročníku Kunratické kosy
vypadaly následovně:
ŽENY: 1. Jana Lesáková, 2. Martina Petrášková a 3. Anežka Stecová
MUŽI: 1. Josef Morávek, 2. Vlastimil Sýkora a 3. Josef Harant
Komise rozhodčích letos pracovala ve složení Václav Kerda, Karel Brynych, Jiří Novák, Vladimír Skalický a Josef Vojta. Parťačky - zapisovatelky porotcům dělaly dámy Edita Balcarová, Jana Runkasová, Monika
Chyšková, Kateřina Kutílková a slečna Elča Podobská. Celé téhle partě
patří velké poděkování, neboť se jedná o zodpovědnou činnost.

1. Jana Lesáková		
2. Martina Petrášková
3. Anežka Stecová
4. Denisa Podobská
5. Jiřina Lukášová		

(285)
(200)
(210)
(140)
(165)

Muži
1. Josef Morávek		
2. Vlastimil Sýkora
3. Josef Harant		
4. Milan Götz		
5. Vít Kutílek		
6. Adam Balcar		
7. Radek Modráček		
8. Martin Klečka		
9. Miloslav Götz		
10. Ludwig Adolf Neumann
11. Milan Čapek		
12. Bohuslav Křelina
13. Matouš Petrášek

(285)
(255)
(295)
(260)
(260)
(190)
(220)
(215)
(215)
(190)
(160)
(160)
(130)

Atmosféru ze samotného kosení Vám přinášíme prostřednictvím fotografií, které pro nás pořídil Petr Bíma, Freedlantsko.eu.
MiG
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Vítání občánků 2022
Kunratice prožily sobotu 25. června ve slavnostní atmosféře. V zasedací síni místního obecního úřadu totiž uvítali své nové občánky. Pan
starosta společně s členkami sboru pro občanské záležitosti přivítal
v naší obci celkem 5 dětí, dvě holčičky a tři chlapečky z loňského i letošního roku. Slavnostní chvíli zpestřily přítomným rodičům a hostům svým krásným i dojemným vystoupením děti z mateřské školky.
Tímto děkujeme nejen jim, ale i paním učitelkám, jež zdařilou kulturní vložku vymyslely a s dětmi nacvičily.
My z tohoto místa ještě jednou rodičům vítaných dětí ze srdce přejeme při plnění jejich poslání hodně síly, zdraví, důslednosti, trpělivosti a lásky. Ať jim jejich děti vzkvétají, dělají jim radost a vyvíjí se
v poctivé a čestné bytosti. Našim novým občánkům současně všichni
přejeme mnoho radosti ze života a dny prosluněné štěstím, prožité
v láskyplném prostředí.
Foto: Zdeněk Liška

Návrat Kunratické palety
Po dvouleté pauze ožila naše náves opět veselými barvami. Postaraly se o to děti, které dorazily na letošní ročník Kunratické
palety.
Naše tradiční výtvarná akce přilákala celkem 27 umělců, kteří
po sobě zanechali na silnici kolem parku mnoho zajímavých
kreseb. Děti popustily uzdu své fantazii a přivedli k nám řadu
známých filmových postaviček. Nechyběly zde ani fotbalové
hvězdy Messi s Ronaldem a po silnici se pohybovalo i velké
množství zvířátek.

Po skončení tvůrčí činnosti byla diplomem oceněna nejlepší
dílka v kategoriích předškoláků a školáků. Všechny děti si pak
odnesly pamětní medaile v podobě malířské palety.
Malí i velcí umělci si dopoledne náramně užili. Příjemné sobotní počasí se obtisklo i do pohodové atmosféry, kterou vám
zprostředkovaně přinášíme na pořízených fotografiích.
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Kunratickou stopu si letos
prošlo 150 účastníků
V sobotu 10. září 2022 proběhl v Kunraticích tradiční pochoďák, jehož počátky sahají do 80. let minulého století. Letošního ročníku se
zúčastnilo 150 návštěvníků, kteří na celkem 9 kontrolách rozesetých
po pěti kilometrové trase plnili nejrozličnější úkoly.
Asfaltová cesta od obecního úřadu všechny rychle dovedla k lesu,
kde měla stanoviště 1. kontrola s velkou tabulí, kam výletníci nakreslili svoje stopy. Po zahřívacím úkolu si malí i velcí na dalším stanovišti vyzkoušeli úklid lesa. Na sedmi cestách u Zastaveníčka Svatého
Huberta si u myslivců zastříleli ze vzduchovky na plechová prasátka
a naučili se poznávat kožešiny zvířat. U Karkulky s vlkem zkoumali
a hádali obsah tajemné černé krabičky. Místním hasičům všichni pomáhali s hašením hořícího domečku a přiřazovali správná telefonní
čísla k záchranářům, policistům i hasičům. Dále v lese zase závodili
ve skládání puzzle, aby pak u fotbalistů následně poznávali známé
světové hráče a trefovali fotbalovou branku. U čertic skákali v pytli
a přikládali šišky do pekelného ohýnku. Nakonec duhovým vílám
pomáhali roztřídit barvy duhy, které se jim pomíchaly. Všichni návštěvníci byli moc šikovní, takže jim v kartičkách za plnění úkolů přibývalo jedno razítko za druhým a cesta jim náramně rychle utíkala.
Celý pochoďák zakončilo v cíli na louce pod křížkem hromadné opékání buřtů, které rovněž neodmyslitelně ke Kunratické stopě patří.

Akci doprovázelo po celou dobu nádherné počasí, takže v cíli nebyla
o slova chvály a díků z úst návštěvníků nouze, což potěšilo nejednoho organizátora. My za pořadatele děkujeme za hojnou účast a těšíme se zase za rok opět na viděnou. Zároveň posíláme velké poděkování sponzorům, díky nimž si zejména děti odnášely drobné dárky
či pamlsky. Děkujeme také státnímu podniku Lesy České republiky,
který nám konání Kunratické stopy umožnil.
MiG. Pohodu z pochoďáku pro naši obec zachytil Petr Bíma.

Den Země 2022, aneb
kunratické gruntování...
Letošní ročník našeho gruntování se povedl. Rozmrzelost nad
množstvím a rozmanitostí sebraného odpadu naštěstí opět překonala radost z počtu lidí, kteří se tradiční úklidové akce zúčastnili. Celkem se sešlo 35 „uklízečů“ od členů místních spolků, přes
naši mládež až po ubytované maminky s dětmi z Ukrajiny. Letos
poprvé se zapojili i členové mysliveckého spolku Oleška - Větrov,
který má svou honitbu rovněž v našem katastru. Ti s úklidem započali již v týdnu a u hlavní silnice nám nechali úrodu bordelu
sebranou podél úzkokolejky „Heřmaničky“. Počasí vyšlo skvěle
a práce šla hezky od ruky. Kdyby se nejednalo o úklid přírody
po nezbedných lidech, mohli bychom napsat, že šlo o radostnou
událost. Škoda jen, že efekt po úklidu vydrží v řádech dnů, protože se za chvíli opět v příkopech objeví spousta odpadků.
No nic. Jak se říká karma, je zdarma a každý si ji může pokazit
po svém. Karma všech zúčastněných je naopak čistá jak lilium
a nablýskaná jako zrcadlo. Mnohokrát děkujeme všem dobrovolníkům.
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Kunratice i její občané pomáhají
lidem postiženým válkou
Naše obec od počátku ozbrojeného konfliktu na východ od naší
země nestojí stranou celospolečenského dění. Naopak od nástupu
uprchlické vlny jsme prostřednictvím krajského asistenčního centra pro uprchlíky (KACPU) nabízeli možnost ubytování. Již 25. února
jsme se registrovali v KACPU. Zpočátku jsme uvažovali o kapacitě
pro 25 osob s tím, že jich 20 můžeme ubytovat v prostorách vytvořených pro nouzové ubytování v Kulturním domě. Pro 5 osob se
chystalo bydlení ve školním bytě, který byl toho času neobsazen.
Přípravy ubytovacích prostor probíhali velice intenzivně a rychle. Jsem nesmírně rád, že naši obyvatelé nabídli nejen materiální
pomoc, ale i pomocnou ruku při stěhování nábytku. Prakticky do
týdne jsme měli vše připravené a čekali jsme na příjezd prvních potřebných. Na tomto místě bychom chtěli vyjádřit obrovské poděkování všem, kteří se zapojili.
Nutno podotknout, že obec nebyla sama, kdo poskytl přístřeší potřebným. Do této pomoci se zapojili i manželé Anna a František Špínovi,
kteří u sebe ubytovali maminku se dvěma dětmi, které později doplnila dívenka odeslaná svými rodiči z postiženého území. Tato rodina
zde pobývala do poloviny dubna, kdy se opět vrátila zpět na Ukrajinu.
V současnosti obec pomáhá 11 lidem, z nichž je 5 dětí a 6 dospělých.
Maminky si od začátku vzájemně vypomáhají, neboť začaly chodit
do práce a děti navštěvují naši školku i školu, kde se krásně začlenily
do kolektivu našich dětí.
Naše obec je připravena v pomoci ubytovaným rodinám vytrvat do
té doby, dokud to bude potřeba. A nutno dodat, že to není poprvé,
kdy Kunratice pomáhají válečným uprchlíkům, jak se můžeme dozvědět ze zápisku v naší kronice…
Uprchlíci:

V pátek 18. března krátce před půlnocí dorazil z Liberce autobus
s 15 lidmi prchajícími před válkou. Od této chvíle naše obec poskytuje přístřeší ukrajinským maminkám s dětmi a napomáhá jim
zařizovat vše potřebné.

Dalším válečným úkazem také bylo, když dne 3. prosince 1914 přišli do
naší krajiny uprchlíci z bojového pásma u Galicie; bylo to 72 osob a byli
delší čas jako hosté v naší obci. Byli to povětšinou židé. 17 židovských
dětí navštěvovalo do 17. srpna 1915 zdejší školu, až jejich bydliště bylo
opět osvobozeno od nepřítele a rodiny se mohly vrátiti zpět.
MiG

Památník v Tongrundu
podstoupil vysokotlaké wellness
V sobotu 23. července odpoledne proběhla u Tongrundu očistná brigáda. Naši hasiči spojili potřebné s užitečným a v rámci
svého výcviku s požární technikou dorazili k památníku, aby mu
opět vrátili jeho důstojnost.
Práce to nebyla jednoduchá. Na památku nejprve nanesli speciální čistící prostředek na kámen, přičemž následovalo důkladné
vydrbání všech jejích partií. Čas potřebný na působení čistícího
prostředku si zkrátili pletím prostoru kolem kamenného soklu,
aby nakonec památník podrobili vysokotlaké sprše. Efekt se dostavil takřka okamžitě. Již při osychání bylo znát, že očistná kůra
zafungovala bezvadně.
Památníku procedura navrátila jeho majestátní světlý kabát, jenž
dává okázale na odiv všem projíždějícím okolo. Při letošní pietě tak
bude opět středem pozornosti, kterou si oprávněně zaslouží.
Samozřejmě děkujeme našim ohňobijcům za odvedenou práci.
MiG
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Děti oslavily svůj den v suchu
V sobotu 4. června proběhla v naší obci oslava Dne dětí. Organizátoři při přípravě vsadili vše na jednu kartu, a sice na suchou variantu
akce. Nepřipouštěli si, že by se její konání nemělo uskutečnit venku
v areálu mateřské školky a vyplatilo se.

Ráno se sice zdála sázka na odpolední pěkné počasí dosti nejistou,
ale nakonec se šedivá obloha roztrhala a děti si tak mohly užít krásné
odpoledne plné her a dovádění. Malí návštěvníci na deseti stanovištích prověřili své pohybové dovednosti, kreslířské nadání, přesnou
mušku i orientaci v prostoru. Zkusili si minigolf, střelbu z kuše, kreslení křídou na tabuli nebo bloudění labyrintem. Hasičům pomohli
s hašením domečku a nechali se zkrášlit malůvkami na obličej. Po
úspěšném absolvování všech disciplín následovala odměna v podobě občerstvení a několik drobností na památku i k mlsání.
Akci navštívilo přes 50 dětí a bylo krásné sledovat, jak si své odpoledne náležitě užívají. Děkujeme všem účastníkům za návštěvu a rovněž
děkujeme našim dobrovolníkům, kteří celou akci pomohli zorganizovat.
MiG

Myslivci oslavili měsíc myslivosti
i výročí svého založení
V sobotu 2. července proběhla v Kunraticích tradiční Oslava
měsíce myslivosti, kterou si nenechaly ujít desítky návštěvníků.
Událost, kterou místní lidé překřtili podle známého českého
filmu na Slavnosti sněženek, v obci pořádá Myslivecký spolek
Kunratice – Zahrady již několik let. Letošní slavnosti byly hned
dvojité, neboť si místní myslivci připomínají 30 letou historii
svého spolku, píšící se od 27. července 1992. K tomuto slavnému výročí vzniklo nové logo, jež bude v budoucnu využíváno
k prezentaci spolku a jeho činnosti.

Oslava června, co by měsíce myslivosti, patří mezi mladší
tradice Hubertova cechu, kterou se jeho členové snaží svou
práci a myslivost všeobecně přiblížit veřejnosti. Návštěvníci
si tak mohli prohlédnout nejen lovecké zbraně a trofeje, ale
především se dozvěděli, jak se mají a naopak nemají v přírodě
chovat. Jednou z důležitých informací, kterou si s sebou odnesli, byla ta, že nemají sahat na zdánlivě opuštěná mláďata
srstnaté zvěře, jejichž maminka se vzdálila pro potravu a určitě se ke svým potomkům vrátí. Malí i velcí vyzkoušeli své oko
při střelbě na plechová prasátka nebo si ověřili své znalosti
při poznávačce lesní zvěře. Zájemci si mohli zalistovat v myslivecké kronice i jiné lovecké literatuře. Samostatnou kapitolou této příjemné události je myslivecká kuchyně, která nikdy
nezklame. Letos tomu nebylo jinak. Myslivecký gulášek, uzený
divočák, zvěřinové klobásky a vyhlášené masové placičky paní
nadlesní provoněly celý areál mateřské školky a opět dodaly
akci punc jedinečnosti.
Příjemnou atmosféru podtrhlo krásné počasí a každý si tak přišel na své. Dospěláci si ve stínu stromů i nachystaných stanů
dopřáli gurmánský zážitek. Děti se po absolvování střelnice
a po prohlídce myslivecké výstavky vydováděly na prolézačkách i ve vodním mlhovišti. Myslivci z okolních spolků mezi
sebou probrali nejdůležitější události posledních měsíců.
A všichni tak společně strávili příjemné sobotní odpoledne.

Kunratický kurýr / Říjen 2022
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JamParáda už klepe na dveře
Milí příznivci marmelády, džemů i povidel, dovolujeme si vás pozvat k účasti v jubilejním 10. ročníku Kunratické JamParády. Mnozí
z vás jsou již zkušenými účastníky a byli bychom rádi, kdybyste nám
i letos zachovali svou přízeň. Někteří jste se naopak zúčastnili pouze jednou a potěšilo by nás, kdybyste se letos rozhodli do soutěže
opět zapojit. Tento apel míří i na vás, milí kunratičtí. Prosím, pojďte
společně s námi ukázat světu, že jsme tou nejmarmeládovější vesnicí ze všech.
Motivací může být hned několik, přičemž spoléháme na vaši přirozenou soutěživost i radost z marmeládového tvoření, kterým se
chcete pochlubit. Lákadlem může být i hlavní cena věnovaná partnerem soutěže cestovní kanceláří Canaria travel CZ s.r.o.. Ano, je to
tak. Po několika letech se nám letos podařilo do soutěže opět získat
jako hlavní cenu zpáteční letenku z Prahy na Kanárské ostrovy. Tu
může získat opravdu kdokoli z účastníků, neboť bude její výherce
vylosován ze všech soutěžících zapojených v letošním jubilejním
ročníku při jeho slavnostním vyhlášení výsledků.
Druhým motivem k účasti může být vaše nezištná pomoc nám organizátorům. Rádi bychom totiž naši soutěž zapsali do České knihy
rekordů, jako největší marmeládovou soutěž v naší zemi. Komisaře
z pelhřimovské Agentury Dobrý den bude zajímat kromě počtu
vzorků především počet soutěžících. Proto vás touto formou nenásilně žádáme o pomoc se splněním našeho skromného přání, přičemž
se stanete tvůrci případného rekordního pokusu.

Prosba o pomoc s občerstvením
na letošní JamParádu
Milé hospodyňky, milí hospodáři, po roce se na vás opět obracíme s žádostí o pomoc při organizaci slavnostního vyhlášení
výsledků Kunratické JamParády, které se uskuteční v sobotu
5. listopadu od 15 hodin na sále našeho Kulturního domu. Jak
je při této události zvykem, prosíme rovněž o výrobu drobného občerstvení, které je protipólem sladkého mlsání marmelád a slouží našim návštěvníkům ke srovnání chutí.
Každoročně se sejde skvělá parta lidí, pro které je naše tradiční soutěž srdeční záležitostí a doufáme, že se tak stane i při
letošním jubilejním 10. ročníku.
Pokud již nyní víte, že nám budete moci pomoct, prosíme,
dejte nám to vědět. Termín vhodný pro přinesení občerstvení
a pomoc na sále kulturáčku je 5. 11. do 13 hodin. Na přípravě
sálu se bude pracovat i v týdnu před slavnostním vyhlášení.
Prosíme, přidejte se k nám. Věříme, že nás v tom opět nenecháte, za což předem děkujeme.
JMP

Ať se rozhodnete zapojit do soutěže z jakéhokoli důvodu, prosíme,
zapište si datum 15. října, kdy je uzávěrka příjmu soutěžních vzorků.
Rovněž věnujte pozornost správnému vyplnění přihlášek a pečlivému zabalení svých vzorků do zásilek, které k nám hodláte posílat.
Více informací o soutěži, včetně aktualizovaných pravidel najdete na
internetových stránkách www.jamparada.cz. Kunratickou JamParádu můžete sledovat na Facebooku nebo na Instagramu.
Milí marmeládníci, budeme velmi rádi za šíření informace o Kunratické JamParádě mezi vaše přátele a známé. Těšíme se na setkání
5. 11. 2022 na slavnostním vyhlášení výsledků!
JMP
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Výsledky komunálních voleb
2022 v obci Kunratice

2. SNK SOK – Spolek Občanů Kunratic (č. 1) 2 zastupitelé
1. Mgr. Martin Klečka

53 hl. 		

13,91 %

Počet voličů evidovaných v seznamu: 283
Počet vydaných/odevzdaných obálek: 181
Počet platných hlasů: 		
1437

2. Miloslav Šejna

51 hl. 		

13,38 %

Výsledky senátních voleb 2022

Počet hlasů a získaných mandátů pro sdružení nezávislých kandidátů
KUNRATICE: 			

1 056 hlasů (73,48 %)

SOK – Spolek Občanů Kunratic:

381 hlasů (26,51 %)

Seznam zvolených zastupitelů v obci Kunratice (voleno 9 zastupitelů)
1. SNK KUNRATICE (č. 2) 7 zastupitelů
1. Milan Götz 		

139 hl. 		

13,16 %

2. Milan Franc 		

125 hl. 		

11,83 %

3. Matěj Horák 		

119 hl. 		

11,26 %

4. Miroslav Liška

118 hl. 		

11,17 %

5. Jiřina Lukášová

114 hl. 		

10,79 %

6. Luděk Pažout 		

108 hl. 		

10,22 %

7. Josef Harant 		

107 hl. 		

10,13 %

Volební účast I. kolo 54,26 %, volební účast II. kolo 21,63 %
I. kolo voleb
Počet voličů evidovaných v seznamu: 		
Počet vydaných/odevzdaných obálek: 		
Počet platných hlasů: 			

282
153/149
144

II. kolo voleb
Počet voličů evidovaných v seznamu: 		
Počet vydaných/odevzdaných obálek: 		
Počet platných hlasů: 			

282
61
61
Počty hlasů

% hlasů

příjmení, jméno, tituly

1.
kolo

2.
kolo

1. kolo

2. kolo

1

Holata Svatopluk

17

X

11,80

X

2

Motshagen Martina

2

X

1,38

X

*3

Canov Michael Ing.

85

40

59,02

65,57

+4

Loučková Kotasová Radka Ing.

40

21

27,77

34,42

+) postupující kandidát, *) zvolený kandidát

Fotbal · Taková byla sezona 2021/2022
# KLUB

Z

V

R

P

SKÓRE

BODY

1. Krásný Les

22

20

1

1

119:24

61

2. BULOVKA

22

16

0

6

101:35

48

3. RASPENAVA

22

14

2

6

81:34

44

4. Habartice

22

13

4

5

74:42

43

5. HEJNICE

22

12

5

5

71:40

41

6. HORNÍ ŘASNICE

22

9

5

8

57:49

32

7. Víska

22

8

6

8

51:58

30

8. Frýdlant C

22

8

4

10

64:69

28

9. Jindřichovice p.S.

22

7

2

13

40:59

23

10. Mníšek B

22

6

3

13

41:67

21

11. Bílý Potok

22

2

2

18

32:133

8

12. Kunratice

22

0

0

22

14:135

0

Na uplynulou sezonu se u nás nebude vzpomínat lehce. Já vám však něco řeknu, milí čtenáři. Já jsem na ty naše kluky z TJ Sokol Kunratice stejně
hrdej! Jsem moc rád, že to nevzdali a i když dostávali strašný dardy, tak tu sezónu dokopali. Nejen, že to kluci nezabalili nebo se nerozutekli do
úspěšnějších klubů, ale přilákali mezi sebe mladší následovníky, které nechávají sbírat zkušenosti. Pro mě jsou to borci, kteří ten fotbal dělají
srdcem. Daří-li se, je to hračka, ale až s neúspěchy se ukáže morál týmu. Občas je potřeba dostat se až na dno,
protože je od čeho se odrazit a stoupat vzhůru. Díky, kluci! Poděkování starosty obce na Facebooku.
Sezona 2022/2023 bude bez kunratických…
Bohužel se ukázalo, že během letních prázdnin opustilo TJ Sokol Kunratice více hráčů, než byl náš kádr
schopen unést. Ve vedení spolku tak padlo velice těžké rozhodnutí o odstoupení z letošního ročníku
fotbalové soutěže. Věříme, že to není labutí píseň kunratické kopané a že po roční pauze povstane náš
tým z popela, jako bájný fénix. Nemilou přestávku se pokusíme vyplnit zlepšením fotbalového zázemí,
aby se měli naši borci kam vrátit. Pomoci vzkřísit náš fotbalový Sokol můžete i vy. Máte-li zájem o fotbal,
prosím, ozvěte se předsedovi spolku Milanu Francovi, který vás může zaregistrovat. Za každého fotbalového srdcaře budeme rádi.

MiG
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Merlin nohejbal 22 proběhl
v minimalistické podobě
21. ročník se pyšní jedním NEJ. Byl to ročník s nejmenším počtem zúčastněných týmů. Dorazilo celkem 6 trojic, ale na kvalitě turnaje to nebylo vůbec znát.
Čert ví, co způsobilo tuhle slabou účast. Možná to byla předpověď špatného počasí, která se nakonec nevyplnila nebo sportovní akce v okolí. Ať tak, či tak, jedno je jisté. Všichni si turnaj
náramně užili, neboť hrál každý s každým a ještě k tomu dvoukolově, takže si týmy užily nohejbalu do sytosti.
Díky vám všem, kteří jste dneska do Kunratic dorazili. Pro nás
jste vítězové všichni a těšíme se na vás v příštím roce. Velké poděkování patří pořadatelům Jarušce, Honzovi, Karlovi a jejich
pomocníkům.
www.merlinnohejbal.wbs.cz

Stupně vítězů po posledním finálovém zápase vypadaly následovně:
1. Veselí potápěči
2. SLOVAN
3. Brutální draci
Nejlepší hráč - Tomáš Nohejl

Hřbitov
Dne 14. dubna se stala naše obec vlastníkem místního hřbitova. Pozemek p.p.č. 570 v k.ú. Kunratice u Frýdlantu, na němž se veřejné pohřebiště nachází nám darovala Římskokatolická církev. V současnosti na
hřbitově probíhají udržovací práce, které by měly celý areál zvelebit,
přičemž zavedení vodovodu na plochu hřbitova byl jen začátek.
Zásadní změnou, kterou již můžete zaznamenat, prochází odpadové hospodářství. Po léta byli návštěvníci zvyklý na velký plechový
kontejner, který stál u zadní brány. Ten je již minulostí a k odkládání
zašlé hrobové výzdoby nově slouží plastová černá nádoba na kolečkách. Ve velice blízké budoucnosti dojde ještě k jedné změně, a sice
že bude kontejner stát za hřbitovní zdí a návštěvníci k němu budou
chodit znovuobnovenou brankou. Po té bude prostor, kde plechový
kontejner stával upraven a připraven k využití pro případné zájemce
o hrobová místa.
S údržbou areálu hřbitova souvisí naše dvě velké prosby. Za prvé bychom chtěli požádat návštěvníky, aby nenechávali za hroby žádné
předměty (zejména skleněné), jako například sklenice, vázy či květináče. Pokud rychle povyroste tráva, stává se taková věc snadno přehlédnutelná, čímž hrozí její rozbití, nebo poškození sekačky, k čemuž
již v minulosti několikrát došlo. Druhým apelem je žádost spojená se
stojanem na vodu. Prosíme, nevěšte konev na kohout ani při plnění
konve, natož pak při jejím odkládání při odchodu. Konev je z plastu
a vydrží stát i na samotné zemi vedle stojanu. Stojan na vodu slouží
všem uživatelům a bylo by nemilé, vyřadit jej z provozu ulomením
kohoutu. Věříme, že naše prosby vyslyšíte, za což předem děkujeme.
Další záležitostí, která se nyní připravuje k realizaci je zřízení obecní hrobky. Prosím, neberte to nikterak morbidně, ale ne všichni mají
možnost volby, kde spočinou, až se jejich životní příběh uzavře, proto
jsme se inspirovali v Jindřichovicích pod Smrkem, kde se tímto způsobem o své obyvatele postarali. Půjde o pietní místo, kam budou
ukládány ostatky kunratických obyvatel, kteří již nemají nikoho, kdo
by jim přišel zapálit svíčku. V tuto chvíli je opravena zeď hrobky s číslem 39 na severní straně hřbitova, která ponese jednoduché heslo
„Kunratice byly naším domovem“ a za nedlouho přivítá i své první
tři uživatele.
V současnosti probíhá uzavírání nových nájemních smluv na desetileté období. Mnoho těchto smluv byla uzavřena v letech 2011
a 2012, takže nyní již nejsou platné. Prosíme, zkontrolujte si, zdali
se končící platnost nájemní smlouvy netýká i vás. V případě, že ano,
kontaktujte či navštivte náš obecní úřad, kde s vámi bude uzavřena
nájemní smlouva nová. Toto se týká rovněž nájemců hrobových míst
doposud nepronajatých nebo nových.
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S nájemními smlouvami souvisí číslování hrobů a hrobových míst.
Obec má připraveny cedulky s čísly, kterými budou jednotlivé hroby a hrobová místa označena, aby bylo vše v souladu se smlouvami
i provozním řádem pohřebiště.
Dalším dílkem z pestrobarevné historické mozaiky obce je kunratická křížová cesta. Že o ní slyšíte poprvé. Není divu. Po celá desetiletí
je opomíjenou součástí jižní ohradní zdi hřbitova. Jak se dovídáme
z obecní kroniky, byla založena v roce 1848 paní Marií Porschovou
z Rückerdorfu (dnes Dolní Řasnice). Jednotlivá zastavení křížové cesty, kterých je celkem 14, jsou umístěna na pilířích samotné zdi. Jsou
velice nenápadná, ale při bližším pohledu je na mnohých z nich ještě
dnes k přečtení římská číslice označující jejich pořadí. V současnosti
jednáme s restaurátorkou kamenných předmětů, jak by se jí dala vrátit opět její podoba, čímž by došlo k záchraně další cenné kunratické
památky, které bude příští rok 175 let.
MiG

Novinky ze školy a školky
Škola a školka mají nové webovky…
Současně s novým webem obce byly vytvořeny i internetové stránky naší příspěvkové organizace. Původní školní web byl součástí
starých obecních stránek a byl problém s jejich údržbou a aktualizací. Nové stránky si již plně spravují sami paní učitelky, takže se
o jejich činnosti můžete dozvědět aktuálnější informace.

První školní den...
1. září se neslo ve škole ve slavnostním duchu. Přivítání prvňáčků
a žáků naší školy proběhlo tradičně ve školní zahradě. Poprvé v životě usednou do školních lavic Barborka Šulcová a Péťa Vilhelm. Oba se
podle svých slov do školy těšili a nemohli dospat čtvrtečního rána.
Naši prvňáčci doplnili své starší spolužáky, s nimiž se vydali na svou
cestu za poznáním. Všem našim 13 žáčkům přejeme správné vykročení do nového školního roku a mnoho krásných společných zážitků
při získávání nových vědomostí. Letos mělo přivítání i sladkou tečku
v podobě dortu, za který děkujeme mamince Anně.
Natírací brigáda…

Stránky naší školy a školky naleznete ve svém prohlížeči na adrese
www.skola-kunratice.cz nebo se na ně dostanete z obecních stránek přes tlačítko v horním menu.
Na krásných barevných stránkách si můžete přečíst, čemu se v obou
školních zařízeních věnují, nebo co je v dohledné době čeká. Obsáhlá
je i fotogalerie obsahující obrázky z různých aktivit i výletů naší školky.

Přibližně v polovině srpna proběhla na zahradě ve školce brigáda, která
vrátila lesk a šmrnc herním prvkům, které zde působí radost dětem již od
roku 2008. V pátek 12. srpna se dopoledne sešla skvělá parta omladiny
i dříve narozených, kteří se parádně opřeli do oprýskaných prolézaček
nejprve ocelovými kartáči a smirkovými papíry, aby je následně šimrali
do barvy namočenými štětci. Výsledkem několika hodinového snažení
je nejen krásný vzhled natřeného dřeva, ale především jeho ochrana
a tím i prodloužení životnosti herních prvků na několik let dopředu.

Nová kůlna ve školce…
Od letošního března slouží pro potřeby školky nová kůlna pro ukládání venkovních hraček a zahradního náčiní. Její stavba započala při
rekonstrukci chodníčků v roce 2019, kdy byly postaveny její boční zdi
ze štípaných betonových bloků. Letos se Josef Harant postaral o její
přední stěnu a střešní konstrukci a Mirek Liška na ní zhotovil plechovou střechu. Dokončená stavbička nahradí stařičký sklad materiálu
přilepený na hasičskou zbrojnici, který bude muset ustoupit při její
rekonstrukci někdy v budoucnosti.
Kunratický kurýr / Říjen 2022
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Změny v odpadech
Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území obce, jak jsme již
avizovali, k 31. 12. 2021 skončil současný systém odpadového hospodářství. Změnu bylo nutné zavést v souvislosti s novým zákonem
o odpadech a stanoví ji dvě nové obecně závazné vyhlášky obce.
Pro rok 2022 je cena místního poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci stanovena na 60 haléřů za litr odpadu. Minimální množství je stanoveno na 60 l za 1 bydlící osobu (poplatníka)
za měsíc.
Pro obec i občany samotné je tedy řešením jednak omezení produkce odpadu, jednak i nadále odpad co nejvíce třídit, přičemž obec
objednala četnější výsyp kontejnerů na separovaný odpad, aby byla
zajištěna dostatečná kapacita pro tříděný odpad od občanů. I nadále platí, že občané budou za odkládání komunálního odpadu platit
podle toho, jakou frekvenci svozu si zvolí.

Brigáda na Jedničce
Obracíme se na všechny, jimž není lhostejný osud Jedničky. V pátek 28. října od 10 hodin proběhne první veřejná
brigáda spojená se dnem otevřených dveří na „Jedničce“. Rádi bychom v rámci brigády vyklidili prostory čp. 1
a čp. 100, kde jsou ladem ponechány nejrůznější věci. Na
uvedený datum budeme mít u budov přistaveny kontejnery a potřebujeme dobrovolníky, kteří nám je pomohou
naplnit. Termín jsme vybrali záměrně, neboť půjde, díky
státnímu svátku, o prodloužený víkend. Kdo se nebude
moci zapojit v pátek, může přijít v sobotu i v neděli vždy
od 10 hodin. Práce bude dosti pro všechny. Odměnou vám
bude prohlídka dříve nepřístupných prostor, skvělý pocit
z dobře vykonané práce a občerstvení na ohni. Prosím, nenechte nás v tom. Předem díky!
MiG

Ohlašovací povinnost
Všechny osoby (fyzické i právnické), které vlastní na území obce
Kunratice nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, chatu, byt
apod.) bez ohledu na to, zda mají v obci trvalý pobyt či sídlo, budou
povinni splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře ohlášení k místnímu poplatku.
Formulář „Ohlášení plátce poplatku“, který je přílohou tohoto dopisu, naleznete i na webu obce. Vyplněná OHLÁŠENÍ prosím podejte
na Obecní úřad Kunratice do 31. 10. 2022 osobně nebo elektronicky:
ucetni.kunratice@seznam.cz. Informace na tel.: 482 312 156.

Platby za komunální odpad
Frekvence svozu

Placeno ročně

Placeno pololetně

Týdenní 52x

3 432 Kč

1 716 Kč

Kombinovaný 38x 2 508 Kč

1 254 Kč

Čtrnáctidenní 26x 1 716 Kč

858, Kč

Termíny splatnosti:
I.pololetí: úhrada do 30. června
II.pololetí : úhrada do 31. prosince

QR platba

Bezhotovostní platba:
Číslo bank. účtu: 19-7522610297/0100
Variabilní číslo: číslo nádoby

Na transparentním bankovním
účtu č. 123-2340720257/0100,
zřízeném pro účely veřejné sbírky
Probuzení hlasu kostelního času,
evidujeme k dnešnímu dni
zůstatek ve výši

265.794 Kč
Tímto děkujeme
současným
i budoucím
dárcům.
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Hodiny se dočkají I. etapy opravy
Milí dobrodinci, máme radostnou zprávu. Ve veřejné sbírce se již nastřádala částka potřebná pro první etapu opravy kostelních hodin.
Přibližně 270 tisíc korun postačí na to, aby byl zprovozněn tzv. jicí
mechanismus, který uvede hodinový stroj do chodu. V současnosti
je již nachystán hodinář Jan Marek k zahájení restaurátorského procesu, kdy dojde nejprve k rozebrání stroje a snesení jeho součástí
z kostelní věže. Následovat bude jejich přesun do restaurátorské dílny do Turnova, kde jednotlivé součásti podstoupí očistu, podrobný
průzkum a opravu. Přibližně v polovině příštího roku by se měl již
restaurovaný stroj vrátit zpět na své místo a měl by být uveden do
chodu. Sbírka však i nadále pokračuje, neboť jsme si vytkli cíl, jímž je
zprovoznění odbíjení. Na tuto konečnou fázi je ještě potřeba vybrat
přibližně 200 tisíc korun. Děkujeme všem přispěvatelům, že nám pomáháte v probuzení hlasu kostelního času.

Zavzpomínali jsme na Pepíka
V sobotu 27. srpna proběhl na kunratickém fotbalovém hřišti
vzpomínkový koncert Sólo pro Josefa, věnovaný památce Josefa
Sehnoutky. Několik desítek návštěvníků si vychutnalo venkovní
vystoupení dixielandové kapely OLD STARS a dechové hudby Valdštejnky. Po čtvrté v řadě tak v Kunraticích zazněly hudební tóny, jež
Pepu Sehnoutku provázely po celý život.
Pepík byl nejen dlouholetým kunratickým chalupářem, který zde
společně s manželkou Jiřinou pravidelně trávil svůj volný čas, ale
i vynikající muzikant a skvělý kamarád místních sousedů. Snažil se
s kamerou v ruce nevynechat žádnou zdejší větší akci a stal se tak
trochu kunratickým dokumentaristou, jehož videoklipy zachytily
například pálení čarodějnic, znovuodhalení Památníku v Tongrundu nebo oslavu 130. výročí založení místního hasičského sboru.
I záběry ze srpna 2010 zachycující průběh bleskových povodní jsou
dneska pro kunratické důležitou součástí obecního archivu.

Pro všechny to byla bolestivá ztráta a mnoho lidí na Pepu rádo
vzpomínalo. To také zapříčinilo, že se pět let po jeho odchodu do
hudebního nebe, smluvila parta muzikantů okolo Jiřího Maršíka,
který je posledním, do dnes hrajícím, zakládajícím členem OLD
STARS, na uspořádání prvního ročníku memoriálu, nesoucího název Sólo pro Josefa. Slovo dalo slovo a jak bylo zmíněno v úvodu,
letos se Pepíkovi hudební kamarádi sešli a zavzpomínali na něho
tímto způsobem po čtvrté za sebou a dle vyjádření všech zúčastněných, včetně Josefovi rodiny, budou-li živi a zdrávi, nebylo to rozhodně naposledy.
Píšeme-li o jeho muzikantském umu, musíme zmínit, že letos uplynulo 64 let od vzniku Libereckého dixielandu OLD STARS, jehož byl
Pepík v roce 1958 zakládajícím členem. V dixielandu pak s pozounem na rtech prožil více než 55 let, než jej v roce 2014 vzala ze světa
zákeřná nemoc, přičemž měl od roku založení kapely na svědomí
většinu aranží.

My tedy přejeme všem muzikantům mnoho zdraví a budeme se
velice těšit na příští rok, kdybychom si při pátém ročníku memoriálu mohli připomenout i 65. výročí založení Josefova milovaného
Libereckého dixielandu.
Foto z koncertu přináší Petr Bíma, Freedlantsko.eu

Skauti v Kunraticích
Louka na Hartě byla v červenci dějištěm skautského tábora. Holky a kluci z libereckého střediska Ještěd, spadající pod zapsaný
spolek Junák – český skaut si užívali zdejší přírody od poloviny do
konce července. Pár slov o náplni i průběhu tábora nám věnovala
vedoucí 5. roje světlušek Poletušky paní Tereza Stará.
Letošní tábor skautského střediska Ještěd Liberec se nesl v duchu
Tří mušketýrů. Athos, Porthos, Aramis a D‘Artagnan požádali děti
o pomoc se získáním královniných diamantových přívěsků a děti
ve věku 6 - 16 let se této výzvy zhostily hrdě a čestně.
Cestou se ale musely poprat s nástrahami Červeného vévody,
v přestrojení proniknout na anglický dvůr a setkat se s Vévodou
s Buckinghamu a přechytračit Mylady DeWinter. Mezitím samozřejmě procházely náročným výcvikem mušketýrů, poznávaly
přírodu, zapojovaly se do příprav jídel v táborové polní kuchyni
a zdokonalovaly se v zacházení s nožem, sekerou, pilou, ale i v lukostřelbě nebo střelbě ze vzduchovky. Nechyběly ani výlety do
okolí, pozorování raků (některé děti viděly živé raky poprvé v životě) a koupání v báječné říčce Smědé.
Všichni jsme si tábor moc užili a těšíme se na příští rok.
Tereza Stará (Veverka), Junák - český skaut, středisko Ještěd Liberec
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Společenská rubrika
Svá životní jubilea letos
oslavili či oslaví:
Leden		
Lišková Marie
		Lachman Jaroslav
		Klečka Martin
Únor		

Kutílková Jitka

Březen		
Götzová Miloslava
		Novák Jiří
		Křížová Věra
		Kutílek Miroslav
		Krausová Jana
		Táborský Jiří
		Šejna Luboš
Duben		
Belínová Miloslava
		Bugajny Stanislaw
		Ota Petr
		Pažoutová Marcela
		Modráček Radek
Květen		

Tomášová Oľga

Červen		
Mecner Emanuel
		Vojta Josef
		Kováč Roman
		Doren Radim
		Čapková Marcela
Červenec
Křelina Jindřich
		Franc Josef
		Liška Antonín
		Laušmanová Jaroslava
		Mach Petr
Srpen		
Kraus Arnošt
		Baudyš Miroslav
Září		
Květ Václav
		Špínová Anna
		Janouch Jindřich
Říjen		
Vrátný František
		Hýblová Marie
		Hrdinová Miroslava
Listopad		
Kříž Jiří
		Judlová Eva
		Mojena Jorge
		Valová Hana
		Tater Miloslav

Narození 2021
Andrea Götzová
Rozálie Vilhelmová
Marie Šejnová
Miroslav Belín
Zdeněk Liška
Tomáš Navrátil
Kristýna Tomášová
Tereza Šubrtová
Viktorie Gorolová
Dominika Čapková

Zemřelí 2021
Ivan Belín
Josef Uher
Verona Tomášová
Anna Gomolová
Lukáš Vilhelm
Irena Zajac
Oldřich Černý
Karel Švehla
Růžena Pažoutová

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Oznámení o svolání veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunratice, které
se uskuteční v úterý 18. října 2022 od 18 h 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 č. 128/2000 Sb., 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
		
• volba členů finančního a kontrolního výboru
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva obce
5. Pověření zástupce obce na valné hromady FVS, a.s. a do dozorčí rady FVS, a.s.
6. Pověření zástupce obce jako člena DSO Mikroregionu Frýdlantsko
7. Pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření
8. Diskuse

Pokud budete chtít přispět článkem, oznámením či jinak, využijte uvedené kontakty. Děkujeme všem přispěvatelům.
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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8.00–12.00 h a 13.00–17.00 h
8.00–12.00 h a 13.00–14.00 h
8.00–12.00 h a 13.00–17.00 h
8.00–12.00 h a 13.00–14.00 h
8.00–12.00 h

