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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího letošního čísla
našeho zpravodaje.
Tentokrát budu na tomto místě
děkovat, protože se to po dobře
odvedené práci sluší.
Děkuji Vám všem, kteří jste se zúčastnili brigády na úklid kulturáku. Byly to
dva dny hnusné, úmorné a špinavé
práce, během níž se nám podařilo
připravit prostory pro další etapu
rekonstrukce. Chlapci vyklízeli suterén
hospody a vyhazovali do kontejneru
všelijaké věci pamatující ještě doby, kdy
se pivo skladovalo a naráželo ve sklepě.
Kontejner se naplnil velice rychle
a nakonec se odvezly bezmála čtyři tuny
odpadu. Celý sklepní prostor následně
absolvoval ještě očistnou kůru v podobě
vysokotlakého čištění vodou. Děvčata
pak s hadry v ruce věnovala čas tomu,
aby vrátila oknům jejich přirozenou
vlastnost, kterou je průhlednost.
Zároveň provedla úklid sálu i prostoru
výčepu, který tak již přestal připomínat
čínskou čtvrť. I když se někteří mohou
na takové brigády tvářit přezíravě,
tvrdíce při tom, že doba akcí „Z“ je již
dávno pryč, já jsem rád, že jsme se sešli
v tak hojném počtu, neboť to svědčí
o tom, že si to nemyslí všichni. Díky
těmto akcím totiž u nás vznikla většina
staveb, které užíváme do dnes.
Přestože nezmiňuji žádná jména
u jedné osoby, učiním výjimku a tou je
paní Marie Matoušková, která spontánně zareagovala na sms, jíž jsem
svolával k úklidu kulturáku, a přišla nám
na pomoc.
Ještě jednou Vám všem mnohokrát
děkuji a těším se na další pokračování
společného, bohulibého záměru, jímž
obnova kulturáku bezesporu je.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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Ve sn i ce ro k u
Vážení obyvatelé Kunratic, z minulého vydání
našeho zpravodaje již víte, že jsme se přihlásili
do soutěže Vesnice roku 2016.
Cílem této soutěže je povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova,
ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice
a zapojují se do společenského života v obci.
Do letošního již 22. ročníku se celkem přihlásilo 251 obcí z celé České republiky.
Z Libereckého kraje se letos uchází o titul 17 obcí a zastoupení mají všechny okresy. Šest
obcí je z Liberecka, po čtyřech z Českolipska a Semilska a tři z Jablonecka. Liberecko
v tomto ročníku soutěže kromě nás zastupují obce Dlouhý Most, Osečná, Svijany,
Heřmanice a Kobyly. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech:
společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice,
občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie
obce a koncepční dokumenty. Nejdůležitějším okamžikem soutěže je návštěva hodnotící
komise, která je složená z odborných posuzovatelů a ze zástupců obcí, jež byly úspěšné
v předchozích ročnících. Návštěvy probíhají od května do konce června. Pro naši obec je
proto nejdůležitějším termínem úterý 28. června 2016 mezi 13:00 až 15:00 hodinou.
V Libereckém kraji budeme tou vůbec nejposlednější navštívenou obcí, kdy hodnotící
komise tento den nejprve navštíví Osečnou, po té Heřmanice a následně nás. Vážení
spoluobčané, tento den, kdy nás navštíví hodnotitelská komise, by měl být pro naši obec
svátkem a měli bychom si jej užít. Nejde ani tak o to, abychom se předváděli, dělali se
lepšími, či stavěli „Potěmkinovy vesničky“ nebo malovali kulisy. Návštěva by neměla
vypadat ani jako známá scéna z komedie Slunce, seno…, když přijedou Italové do Hoštic.
Dokonce se nemusíte obávat ani scény s rozvážením kýblů s vápnem a štětkou na obílení
fasád přivrácených do silnice. Cílem je představit naši obec, takovou jaká je a jak funguje.
U přípravy představení obce, které proběhne ve výše uvedeném termínu, bychom uvítali
i pomoc od Vás, našich občanů. Budeme rádi, za každou pomocnou ruku, protože chystání
prezentace bude náročné. Prozatím se sešla přípravná skupina tvořená zastupiteli a členy
výborů, kde jsme si ve zkratce řekli, jak bude návštěva komise probíhat. Každý má za úkol
přemýšlet o tom, co a jak bychom měli hodnotitelům ukázat. Budeme rádi, za jakýkoli
dobrý nápad i od Vás. V současnosti se domlouváme na představení jednotlivých spolků
působících v obci a tipujeme místa, která bychom měli společně během návštěvy projít.
Přestože si uvědomuji, že ne všechno je u nás růžové, jsem rád, že jsme se do soutěže
přihlásili, protože účast je pro nás nejen motivací ke zlepšení vzhledu obce, ale dá se říci,
že ovlivnila i vztah mnoha občanů ke svému domovu. Velká část z Vás se začala kolem sebe
rozhlížet a uvědomovat si, že není třeba něco v pořádku. Jindy by Vás to nenapadlo, ale
v souvislosti se soutěží se na mě obracíte s různými podněty, které by bylo dobré vyřešit.
Setkání tak skoro vždycky začíná slovy: „Starosto, když už se hlásíme do té soutěže o titul
Vesnice roku, bylo by potřeba…“. Přestože se mnohdy nejedná o příjemné záležitosti,
považuji tyto podněty za velký přínos, kterého si cením. Vždy je, co zlepšovat a budu rád,
MiG
když nám s tím pomůžete.
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OBECNÍ ÚŘAD
Změna na OÚ. Od 1. 6. pracuje na obecním úřadě paní Hana
Marková, která nahradila paní Kristýnu Štajglovou. Paní Marková
pracovala na obecním úřadě v Dětřichově a její zkušenosti nám
pomohou překlenout dobu, v níž se bude opora našeho úřadu
paní Dana Malečková věnovat mateřským povinnostem. I nadále
platí, že služby CzechPOINT a agendu ověřování kopií a podpisů
vykonává starosta obce v úřední dny, tj. v pondělí a středu.
V případě potřeby je možné dohodnout se na jiném termínu,
buď na telefonu OÚ – 482312156 nebo na mobilním telefonu
starosty 607223258.
POZOR NA SPLATNOST POPLATKU ZA ODPAD DO KONCE ČERVNA

Nové lavičky

POZVÁNKY
Srdečně Vás zveme na tradiční soutěž v požárním sportu
„O pohár obce Kunratice“, která se uskuteční poslední
červnovou sobotu 25. června 2016 od 15:00 hodin.
Přijďte, prosím, podpořit místní hasiče, kteří poměří síly
s kolegy ze širokého okolí.
Místem konání je fotbalové hřiště, na němž opět
očekáváme skvělou atmosféru podpořenou dobrým
občerstvením.
Těší se a zdraví Vás kunratičtí hasiči.

Ve druhém červnovém týdnu nám dorazily objednané
lavičky, které nahradily dřevěné lavice u fotbalového hřiště
a zároveň doplnily veřejná prostranství. Konkrétně ke hřišti
přišly tři a ze zbylých tří jsme vždy po jednom kuse umístili do
parků u mostu, na návsi a u koupaliště. S jejich rozvozem po
obci nám pomohla AGROFANDA, za což touto cestou děkujeme.
Dřevěné lavice od hřiště nezůstanou ladem, neboť jednu
přemístíme pod kaštany u křížku a druhou nahradíme ukradenou lavici z kraje lesa u závory. Pro nové lavičky bych si moc
přál jiný osud, i když se na jedné z nich už během prvního dne
nějaký trouba podepsal vyrytým nápisem. Bylo by hezké, kdyby
nám vydržely co nejdéle a poskytovaly nám příjemný odpočinek
MiG
při procházkách obcí nebo při čekání na autobus.

koupaliště připraveno
V sobotu 11. června proběhla brigáda, při níž dobrovolníci
natřeli koupaliště. V následujících dnech započneme s jeho
napouštěním a údržbou areálu, tak aby bylo připraveno na letní
prázdniny. Novinkou je nahrazení nevzhledných modrých sudů
zelenými plastovými popelnicemi, které snad budou lépe
motivovat návštěvníky k udržování pořádku.
MiG

kdy: 5. 7. 2014 od 8:30 hodin
kde: Fotbalové hřiště TJ Sokol
Soutěž trojic
startovné 50,- Kč/osobu
občerstvení zajištěno
Více na:
www.merlinnohejbal.wbs.cz
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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
11. 6. – 15:00

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

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

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

Druhou červnovou sobotu skončila našim fotbalistům sezona, kteří se s ní loučí
na konečném 7. místě s celkovým počtem 31 bodů a vyrovnaným skóre 39:39.
Po loňské mistrovské sezoně může být pro někoho střed tabulky malým
zklamáním, ale naši borci se po většinu sezony potýkali s vysokou absencí
hráčů, což se na výsledcích nezřídka kdy projevilo. Slabou útěchou, o níž se
nelze nezmínit, tak může být jarní skalp letošního vítěze soutěže Krásného Lesa
na domácí půdě ze 14. května. Kluci si v roce 2016 však ještě užijí úplně jiné
datum… V letošním roce si totiž naši fotbalisté připomenou 50. výročí založení
oddílu kopané v Kunraticích, který funguje od 25. září 1966. Jeho oslava tak
vychází skoro přesně na Václavskou zábavu pořádanou právě našimi borci.
Myslím si, že toto jubileum nezůstane bez povšimnutí a jeho připomenutí
pohladí fotbalové duše všech, kteří se o kopanou v Kunraticích zasloužili. MiG

Vítání občánků
Slavnostní chvíle plná dojetí nastala
v sobotu 14. května, kdy jsme se společně
s rodiči sešli v zasedací místnosti obecního
úřadu, abychom přivítali do našich řad pět
nových občánků, mezi nimiž byli tři
chlapečci a dvě holčičky.

JUBILEA
Svá životní jubilea letos oslavili
nebo oslaví spoluobčané:

Cervenec
pan Prchal Petr
pan Houska Jan
paní Smržová Božena
paní Jilemnická Dagmar
pan Drapák Václav

Srpen
pan Hájek Ladislav
paní Čapková Václava
paní Zajac Irena
pan Jonáš Jaroslav

Zárí
paní Brynychová Ludmila
paní Kupková Jaroslava

Ríjen
pan Gajdáček Břetislav

Listopad
pan Judl Jiří
pan Provazník Oldřich
pan Machatý Jiří
pan Špína Jaroslav

Prosinec
paní Davidová Květoslava
Zde uvádíme jubilea od 50 let po pěti
letech a od 80. roku po roce.
Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší
a do dalších let hodně
zdraví a štěstí.
Rodiny a blízcí mají
možnost nechat svým
oslavencům zahrát a
popřát prostřednictvím
veřejného rozhlasu.

KRÁTCE

Fotografie jsou již v současnosti pro rodiče k mání na OÚ, kde si je mohou
nechat stáhnout na flashdisk či nechat vytisknout.
MiG
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Odpad u kontejnerů:
V poslední době se u kontejnerů na tříděný
odpad naproti zastávce „U koupaliště“
objevují pytle s komunálním odpadem. Svědci
zde pozorovali cizí auto, jehož osádka zde
bordel nelegálně odkládá. Žádáme naše
občany o pomoc s vystopováním těchto
bídáků, za což předem děkujeme.
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.
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Pozorování Merkuru

Sekání trávy

V pondělí 9. května se u nás, stejně jako na mnoha dalších místech naší
země, konalo veřejné pozorování přechodu planety Merkur přes Slunce,
které svým komentářem doprovodil vedoucí astronomického kroužku pan
Jiří Poděbradský. Pozorování proběhlo u obecního úřadu pomocí
zrcadlového dalekohledu SKY-WATCHER telescope D = 305 mm, F = 1500
mm, který mají naši mladí astronomové ve výbavě. Pro účely bezpečného
pozorování byl vybaven nezbytným slunečním filtrem a návštěvníkům tak
mohl nabídnout nevšední podívanou. Akce probíhala od 14:00 do 18:00
hodin a navštívilo ji celkem 36 osob, včetně dětí z Astrokroužku, což
na všední den nebylo špatné. Z hojné účasti jsme měli velikou radost.
Návštěvníci byli velice zvídavý, a proto byl Jiří v permanenci a odpovídal
na různé otázky. Nejčastěji od lidí zazněla na adresu Merkuru hláška: „Ten
je ale malinký“. A tak Jirka neustále vysvětloval poměr jeho velikosti
k Zemi i k viditelné sluneční skvrně, do které by se mimochodem naše
planeta vešla desetkrát. Všeobecně pak hovořil o vnímání velikostí
objektů ve vesmíru vzhledem k jejich vzájemným vzdálenostem, což bylo
pro obecenstvo zajímavé i poučné. Návštěvníci si pozorování náležitě užili
a akce pořádaná naším astronomickým kroužkem sklízela pozitivní ohlasy.

Vážení spoluobčané, zajisté jste si mnozí všimli,
že letos zaostáváme v sekání trávy. Bohužel nám
ze zdravotních důvodů odpadl náš zkušený sekáč Pavel
Gonda a tráva letos roste, jako smyslů zbavená.
Přestože se snažíme sekat, jak to jen jde, tak zatím ta
zelená potvora vyhrává. Na tomto místě bych chtěl
poděkovat všem pomocníkům, kteří se ke mně aktivně
připojili, když mě někde zahlédli s křoviňákem. Zároveň
děkuji Vám všem, kteří nám pomáháte tím, že si sekáte
před a kolem svých plotů. Moc si Vaší pomoci vážím.
Ostatní prosím o shovívavost.
MiG

ASTROKROUŽEK
Poslední květnový čtvrtek se naposledy před
letními prázdninami sešli členové našeho Astrokroužku, aby si krátce zhodnotili uplynulý ročník
a dozvěděli se výsledky závěrečné zkoušky. Všichni
mladí astronomové byli v testu nakonec úspěšní
a tak jim jejich vedoucí Jiří Poděbradský předal
certifikáty o absolvování ročníku 2015/2016. MiG

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2016
Leden
Únor

Březen

Duben

AKCE
--- !!!

POZOR – AKTUALIZOVÁNO !!!

Hasiči 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.)

MĚSÍC
Červenec
Srpen

Září

Říjen

Květen

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

Listopad

Červen

Myslivecké hody (4.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (25.)
Poznávací výlet do Českého ráje (26.)

Prosinec

Kontakt:
Kunratice 158
464 01 FRÝDLANT
j5fan6y
℡ +420482312156
 www.obeckunratice.cz
obec.kunratice@seznam.cz
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Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Středa
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Pátek
8:00 – 12:00
Bankovní účet: 19-7522610297/0100

AKCE
Merlin nohejbal (2.)
Oslava 140. výročí založení hasičů (16.)
Tongrundská šarvátka 1813 - 2016 (30.)
Kinematograf Pavla Čadíka (???)
Letní hasičská tancovačka (20.)
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.)
Rozsvícení Vánočního stromu (25.)
Divadlo v Kunraticích – Vražda sexem (26.)
Mikulášská besídka (3.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
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 ☺

Kunratický kurýr na webu

MĚSÍC
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