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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTy
Vážení spoluobčané, je mi
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 snažit, abych
Vaši důvěru a očekávání nezklamal.
Opět Vás tedy mohu zdravit
prostřednictvím úvodníčku našeho
zpravodaje a věřte mi, že to dělám
opravdu rád. Ještě více mě však baví
společná setkání, jako například při
slavnostním rozsvícení vánočního
stromu, nyní již s více jak dvanácti
sty světýlky.
A I když nás svatý Martin opět
malinko odbývá se sněhovou
nadílkou, nezoufejme. Možná, že
svého bělouše nechal ve stáji ještě
chvíli odpočívat, aby ho mohl o to
více provětrat na Vánoce ☺
Za pár hodin totiž zapálíme na
adventním věnci první ze čtyř
svíček, jimiž budeme odpočítávat
čas zbývající do Štědrého dne.
Avšak do té doby, než se dostaví
první hysterák z vánočního shonu,
máme pro Vás ještě několik akcí, jež
mohou být opět příležitostí ke
společnému potkání se.
Ať už je to Mikulášská besídka,
vypouštění
balónků
s přáníčky
k Ježíškovi,
procházka
do
Heřmanické sklárny či Vánoční
besídka mateřské a základní školy
spojená s jarmarkem, rádi se s Vámi
při nich uvidíme.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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Druhá listopadová sobota se nesla v duchu marmelády. Právě 8. listopadu proběhlo
slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže JamParáda. Vyhlášení spojené
s ochutnávkou všech přihlášených vzorků přilákalo na sál Kulturního domu přes dvě stovky
návštěvníků dorazivších z okolí i z dáli, včetně zástupců Libereckého kraje a médií.
A jak to všechno dopadlo, se můžete dozvědět níže.
Kategorie Bobuloviny:
1. Jaruška Tomanová, Andělka
2. Jindřiška Kolárová, Frýdlant
3. Jaruška Tomanová, Andělka
Kategorie Borůvkové:
1. Lenka Šarounová, Liberec
2. Tereza Poděbradská, Kunratice
3. Monika Pochylá, Kunratice
Kategorie Jahodové:
1. Lenka Dočekalová, Frýdlant
2. Ilona Zítková, Mníšek
3. Lenka Kutílková, Višňová
Kategorie Jahodové směsi:
1. Lenka Roubínková, Kunratice
2. Alena Kolačná, Minkovice
3. Dana Sluková, Praha 5

Kategorie Hruškové:
1. Andrea Froňková, Frýdlant
2. Lucie Klimešová, Šindelová
3. Lucie Klimešová, Šindelová
Kategorie Peckoviny:
1. Lucie Klimešová, Šindelová
2. Václav Kuncl, Frýdlant
3. Hana Sokolová, Hejnice
Kategorie Meruňkové:
1. Alena Kolačná, Minkovice
2. Lenka Kutílková, Višňová
3. Jitka Šulcová, Frýdlant
Kategorie Mirabelky:
1. Šárka Čapková, Hlavenec
2. Lenka Aschenbrennerová, Víska
3. Andrea Netolická, Pardubice
Kategorie Třešňové:
Kategorie Malinové:
1. Miluše Lachmanová, Kunratice
1. Marcela Becker, Hohendubrau
2. Václav Kuncl, Frýdlant
2. Věra Pospíchalová, Kunratice
3. Marcela Dudová, Štěpánkovice
3. Ivana Šabaková, Liberec
3. Dagmar Skalická, Kunratice
Kategorie Ostružinové:
Kategorie Exotika ovoce:
1. Jana Žáková st., Višňová
1. Božena Smržová, Kunratice
2. Eva Novotná, Heřmanice
2. Romana Mostecká, Raspenava
3. Dagmar Skalická, Kunratice
3. Jana Žáková ml., Višňová
Kategorie Rybízové:
Kategorie Exotika zelenina:
1. Dagmar Skalická, Kunratice
1. Věra Pospíchalová, Kunratice
2. Věra Blažková, Kružberk
2. Marie Poděbradská, Dolní Beřkovice
3. Jaroslava Veselá, Frýdlant
3. Marie Poděbradská, Dolní Beřkovice
Kategorie Jablečné:
Kategorie Rebarborové:
1. Kateřina Andrýsková, Habartice
1. Pavlína Vyhlasová, Habartice
2. Lenka Kutílková, Višňová
2. Eva Švarcová, Kunratice
3. Kateřina Andrýsková, Habartice
3. Božena Smržová, Kunratice
Kategorie Cena publika: Kokosová s Malibu a citronem – Jana Žáková ml., Višňová
Kategorie Nejvíce soutěžních vzorků: 9 soutěžních marmelád – Jaroslava Veselá, Frýdlant
Kategorie Nejvzdálenější marmeláda: 3404 km – Jana Nováková - Lanzarote

Na závěr je nutné ještě jednou poděkovat všem sponzorům a podporovatelům soutěže.
Současně taktéž děkujeme naší porotě, jež předvedla heroický výkon, když ochutnala přes
150 marmelád během jednoho odpoledne. Děkujeme i našim Keliškám, které se postaraly
o občerstvení návštěvníků.
Zároveň děkujeme za účast všem soutěžícím a druhým dechem
dodáváme, že budeme rádi za jejich účast i v příštím ročníku JamParády.
Ze své pozice pak velice děkuji všem organizátorům, kteří se postarali o
přípravu soutěže, díky níž znají Kunratice v celé naší zemi.
MiG
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OBECNÍ ÚRAD
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Poplatek za komunální odpad
za poslední čtvrtletí roku je splatný
do 30. 11. 2014
Žádáme spoluobčany o dodržení lhůty splatnosti.

POZVÁNKy
Srdečně zveme všechny rodiče společně s dětmi na
mikulášskou besídku, jež proběhne v sobotu 06. 12.
2014 od 15:00 hodin na sále kulturního domu.

Složení zastupitelstva obce
Po ustavujícím a následném řádném zasedání ZO jsou již
zřízeny všechny orgány obce včetně výborů. Níže Vám
přinášíme nové složení zastupitelstva.
Milan Götz – starosta obce
Zdeněk Liška – místostarosta obce
Mgr. Jana Runkasová – předsedkyně kontrolního výboru
Marcela Pažoutová – předsedkyně finančního výboru
Jiřina Lukášová – členka finančního výboru
Miroslav Liška – předseda kulturního výboru
Milan Franc – předseda stavebního výboru
Miroslava Mervová – předsedkyně sociálního výboru
Miloslav Götz – předseda výboru životního prostředí
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2014
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

AKCE
--zájezd do planetária (1.), Hasičský ples (22.),
Lékař radí (28.)
Maškarní karneval (22.),
Hodina Země a veřejné pozorování noční oblohy (29.)
Den Země (13.), Lampionový průvod a pálení vatry (30.)
Malování na chodník (8.), zájezd do divadla (10.),
VI. Propagační jízda SH ČMS (17.), Dětský den (31.)
Myslivecké hody (14.), Zábava pro důchodce (20.),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (28.)
Merlin nohejbal (5.), Letní hasičská tancovačka (19.),
Kinematograf Pavla Čadíka (22.)
Výstava ke 100. výročí vypuknutí I. světové války (2.)
Kunratická stopa (6.), Zájezd na Zahradu Čech (13.)
Kunratické Drakování (28.)
Václavská zábava (11.), Lékař radí – cukrovka (21.),
Hřbitovní aktovky – divadlo (31.)
Kunratická Jamparáda (8.), Myslivecký bál (15.),
Rozsvícení Vánočního stromu (28.)
Mikulášská besídka (6.), Vypouštění balónků s přáníčky k
Ježíškovi (12.), procházka do Heřmanic (13.), Vánoční
besídka s jarmarkem (18.)

KDY: Pátek 12. 12. 2014 od 14:30 hodin
KDE: Fotbalové hřiště TJ Sokol Kunratice
Stejně jako v roce 2012 se účastníme
celorepublikového pokusu o rekord ve vypouštění
balónků. Sejdeme se na místním hřišti, kde obdržíte
balónky s přáníčkem Ježíškovi. Na pokyn Rádia Impuls
je v 15:15 hodin najednou vypustíme. Máme k
dispozici 180 balónků a doufáme, že tentokrát rekord
padne. Pomůžete nám?

V sobotu 13. 12. 2014 se uskuteční procházka do
sousedních Heřmanic na tradiční sklářské trhy do sklárny
Spiderglass pana Novotného.
Vycházíme ve 13:30 hodin od OÚ. Přidejte se k nám ☺.

Přeškrtnuté akce již proběhly.

Jamparáda ocima diváka
Vážení organizátoři,
tolik, tolik jsem se těšil na závěrečný ceremoniál II.
JamParády a ač jsem nepřišel vůbec pozdě, sál byl zaplněn.
Nakonec jsem vzal za vděk posledním místem venku za oknem.
Bude-li takto razantně stoupat počet aktérů i návštěvníků,
pak bych se přimlouval, aby se V. ročník již konal na zastřešeném
fotbalovém hřišti.
Dotace z EU by neměla být pro p. starostu žádný problém. Při
předběžném dotazu jsem byl z Bruselu ujištěn o tom, že se tamní
úředníci „třesou“, aby nám bezezbytku vyhověli ☺.
S pozdravem (mile překvapený) občan K.
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Děti z místní mateřské a základní školy Vás srdečně zvou
na VÁNOČNÍ BESÍDKU spojenou s JARMARKEM, kde si
můžete zakoupit drobné dekorativní předměty vyrobené
našimi dětmi. Obě akce proběhnou společně na sále
kulturního domu

ve čtvrtek
18. 12. 2014
od 16:00 hod
28. listopadu 2014
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ROZPIS UTKÁNÍ TJ SOKOL – PODZIM 2014
Domácí
Víska
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Kunratice
Nové Město B
Kunratice
Pertoltice
Dolní Řasnice
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice

Hosté
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Bulovka B
Habartice
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Raspenava B

Termín
16. 08. - 17:00
23. 08. - 17:00
30. 08. - 17:00
06. 09. - 17:00
13. 09. - 17:00
21. 09. - 16:30
27. 09. - 16:30
04. 10. - 16:00
18. 10. - 15:30
25. 10. - 14:30
01. 11. - 14:00
08. 11. - 14:00

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

Výsledek
3:3
1:0
4:2
1:0
3:0
2:3
6:0
4:2
2:4
3:1
1:2
9:0

Body
1
3
0
3
3
3
3
0
3
3
3
3

Kunratický manšaft povstal z popela jako
bájný Fénix a rozdává fotbalovou radost.
Po předposledním místě v předešlé sezóně
je začátek té letošní jako z říše snů.
Ohromnou kanonádou zakončili naši borci podzimní část sezony
soutěže III. třídy Sever. Fotbalové trauma si od nás po devíti brankovém
přídělu odvezlo raspenavské béčko. Naši chlapci si před početným
publikem a za pěkného počasí zahráli exhibici a i díky tomuto výsledku
se vyšvihli do čela tabulky a stali se tak s 28 body podzimními půlmistry.
O významnou herní proměnu týmu se postaral
Lachman Jan
13
návrat
kunratického rodáka Jana Lachmana, jenž
Provazník Jan
7
Bílek Aleš
5 se stará nejen o střeleckou produktivitu, ale i o
Franc Milan
4 rozdávání míčů ostatním „šuterům“, kteří výrazně
Klečka Martin
3 ožili, o čemž svědčí 40 vstřelených gólů do
Pospíchal René
3
soupeřových branek (podzim 2013 – 24 gólů). Za
Želonka Josef
2
Batelka Lukáš
1 podzimním úspěchem pochopitelně nestojí pouze
Čindejev Martin
1 střelci. Mají ho na svědomí i poctivě bránící zadáci,
Pospíchal Jakub
1 včele s hostujícím Miroslavem Stejskalem, jenž byl
v projektu „Kopeme za fotbal“ vyhlášen hráčem týmu.
Zapomenout nesmíme ani na skvělé výkony strážce naší branky Jardu
Špínu, který měl famózní formu a dlouho si držel i domácí
neprůstřelnost, kterou překazila pouze jediná branka od Horní Řasnice.
Přestože si občas vybral slabší chvilku, tak mančaftu některé jeho
důležité zákroky popírající fyzikální zákony významně pomohly
k pěknému podzimnímu skóre 40:17 (podzim 2013 – 24:49).
Podle slov trenéra Jury „Bagiia“ Berkyho zůstává tým pevně nohama na
zemi a v jarní části půjde od zápasu k zápasu. Soupeř naše hráče již
nepodcení a bude se na nás připravovat jako na lídra tabulky.
Postup do okresního přeboru v současnosti není ambicí ani vedení
týmu. To si vytklo za cíl: Porvat se o čelo tabulky a zakončit dobře
rozjetou sezónu do třetího místa.
V případě, že vydrží sehraná parta pohromadě i po zimní přestávce, a
podaří-li se udržet současně hostující hráče, neměl by být tento vytčený
úkol nesplnitelný. Vše se samozřejmě odvíjí i od případných posil a ani
zmiňovaný postup tak není ještě zcela vyloučen.
Pevně věříme, že se vše vydaří podle představ trenéra i vedení týmu a
že si na jaře budeme moci zajít na pěkný fotbal, který přitáhne ještě více
MiG
fanoušků.

JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2014 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Listopad
pan Pavel Gonda
pan Karel Rudolf

Prosinec
pan Věra Gilliamsová Branná
pan Jan Maglen
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
Vánoční jarmark:
Ve školce začal prodej vánoční výzdoby,
který vyvrcholí jarmarkem na vánoční besídce.
Výrobky lze nakupovat již teď v budově MŠ.
Palivové dřevo:
Na ploše u rybníka se stále nachází 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.
Orientační plán obce:
Na pravou stranu vývěsky na návsi byl
nainstalován orientační plán obce, kde
jsou vyznačeny budovy s čísly popisnými. A
současně jsou zde označeny pamětihodnosti
jak v obci, tak v jejím nejbližším okolí.

Foto: Deník – Jaromír Pasecký
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Příběh Jessy

ZASTAVENÍ KRÍZOVÉ CESTy

Foto: kniha NPÚ

Věděli jste, že se u nás nachází zastavení křížové cesty??? Ne? Pak
vězte, že tato památka je součástí ohradní zdi našeho hřbitova. Drobným
zápisem se o ní zmiňuje i obecní kronika, jež nás informuje, že byla
založena v roce 1848 Marií Porschovou z Rückersdorfu (dnešní Dolní
Řasnice). A jejímu popisu se taktéž věnují pracovníci NPÚ Liberec v knize
„Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji“.
Ze 14 zastavení se jich u nás dochovalo 13, neboť desáté chybí.
Jednotlivá zastavení tvoří bíle omítané výklenkové kapličky vrcholící
trojúhelnými štíty. Každý štít nese ve formě římské číslice vytesané
pořadí daného zastavení. V půlkruhově zakončených výklencích se
nacházela patrně malovaná nebo terakotová vyobrazení jednotlivých
výjevů, která se do současnosti nedochovala.
Takže milí čtenáři, příště až navštívíte náš hřbitov, budete vědět, co to
zdobí jižní stranu ohradní zdi.
MiG

SBÍRKA
Na našem úřadě je umístěna
pokladnička útulku AzylPes, 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.

KUNRATICE V PROMĚNÁCH ČASU…
Zde Vám chceme přinášet místa v obci ze starých fotek ve srovnání s dneškem.

Příběh fenky, kterou zachránili Martin
Jilemnický společně s Ondrejem Kovačem při
houbaření a o které jsme Vás informovali
v K.K. s číslem 8/2014, má šťastný konec.
Nová majitelka do útulku AzylPes, kde se
Jessy nějaký čas léčila, zaslala několik
fotografií z jejího nového domova.

Přestože je na jejím čumáku jizva po
izolepě ještě patrná, má se s novým
kamarádem čile k světu a při společných
hrách pomalu zapomíná na prožité strasti.
Letos jsme do krásnolesského útulku
AzylPes poslali již tři pejsky, které jsme
odchytili na území naší obce. Tou prozatím
poslední byla právě výše zmiňovaná fenka.
Věříme, že i ti předešlí pejsci budou mít
takové štěstí jako ona.
MiG

ZNÁTE SVOJI OBEC???
Další fotohádanka…
Zdali pak víte, co je
na obrázku a kde
bychom to v obci našli?
Odpovídat lze obvyklým
způsobem
emailem,
sms nebo do schránky
na OÚ.
Do posledního kola se pravděpodobně nikdo
z hledačů nezapojil, a tudíž jsme neobdrželi
žádnou odpověď.

Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
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13:00 – 17:00
13:00 – 14:00
13:00 – 17:00
13:00 – 14:00

Kontakt:

VYDÁVÁ OBEC KUNRATICE

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

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

Ozdobné zakončení
střechy na domu čp.
1 (je vidět ze dvora).
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