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Slovo starosty

rekonstrukce vedení nn

Milí spoluobčané, počtvrté Vás letos
zdravím prostřednictvím našeho obecního zpravodaje.
Uplynulé dva dny patřily jednoznačně
volbám a s nimi spojenou kampaní,
kdy jsme se mohli dozvědět, co kdo pro
nás v uplynulých letech vykonal a kdo co
v následujících čtyřech letech pro nás
zase udělá. Hesla typu pusťte nás na ně,
chce to změnu, prosadíme to či ono,
zrušíme to či ono, ti kradou, ti nekradou
- ale co kdyby, a podobně. Každé volby
je to stejné... A přece to bylo letos jiné.
S volbami jsou spojeny krom zmíněného
i úkoly zajišťující jejich přípravu i zdárný
průběh. Málokdo si umí představit, kolik
úsilí je k jejich uskutečnění v každém
volebním okrsku naší krásné země
zapotřebí. V letošním roce to bylo
obzvlášť náročné, neboť na všechny
volební obvody dolehla protiepidemická
opatření. Vše se nakonec podařilo doladit a připravit tak, že volby jako obvykle
proběhly bez problémů.
Na tomto místě bych rád poděkoval
za činnost naší okrskové volební komisi
a především mé drahé kolegyni Daně
Malečkové, která se opět na jedničku
zhostila náročné funkce zapisovatelky.
Přiznám se, že i když mám z přípravy
i průběhu voleb, včetně jejich výsledku
příjemný pocit, trochu mě zamrzela
nízká účast voličů v naší obci. Volební
účast 33,79 % je opravdu nízká. Bohužel
známe jeden případ, kdy účast u voleb
zmařila nařízená karanténa, ale většina
voličů přijít mohla. Dvě třetiny z nich se
však rozhodly jinak. Je to škoda. Snad
jim konečný výsledek vyhovuje a jsou
s ním spokojení. A pokud náhodou ne,
dobře jim tak. Stěžovat si mohou na
lampárně. Vám hlasujícím velice
děkuji a zároveň přeji, abyste ze
své volby měli radost.
S pozdravem

Vážení spoluobčané jižní části naší obce (myšleno od kostela směrem na Dětřichov),
tento článek je určen především Vám, neboť se týká rekonstrukce vrchního vedení nízkého
napětí, které se v současnosti projektuje. V minulých dnech jste do svých schránek obdrželi
dopis obsahující návrh nového řešení připojení elektrické energie k vaší nemovitosti.
Oslovila vás projekční kancelář ELEKTRO KALCŮ i s pozvánkou na veřejné projednání
stavebního záměru, které proběhne v pátek 9. října od 16 hodin na sále Kulturního domu.
Veřejné projednání bylo domluveno a proběhne ve spolupráci s obcí. Termín setkání byl
bohužel naplánován již v době, kdy neplatila žádná protiepidemická opatření. Přestože
budou od pondělka vyhlášena nová nařízení v rámci nouzového stavu, nemůžeme termín
tohoto jednání přesouvat na jindy. Žádáme proto všechny pozvané, aby na jednání dorazili
s ochranou dýchacích cest (jednorázové ústenky budou k dispozici i na sále KD, včetně
desinfekce). Nemusíte se tak bát o své zdraví. Pokud se nemůžete projednání z jakýchkoli
důvodů účastnit osobně, prosím, kontaktujte pana projektanta Tomáše Kafku uvedeného
v zaslaném dopise. Zaslaný situační nákres k vašemu domu je pouze návrh. Pokud budete
potřebovat umístit pilíř s pojistkami jinam, dá se to v rámci projektování změnit. Musíte se
však s projektantem domluvit. Po získání stavebního povolení už budou změny takřka
nemožné. Prosím, věnujte svůj čas zaslaným materiálům, neboť jsou pro Vás důležité.
Zároveň sděluji, že jsme s projekční kanceláří ve spojení i my a pokud bude třeba něco
doladit i ve vztahu k obci, jsme připraveni ke spolupráci. Jedná se o velkou investiční akci
financovanou společností ČEZ a je to investice do budoucnosti a do bezproblémového
zásobování elektřinou. Opět připomínám, že veškeré náklady na předělání elektrické
přípojky k vašim nemovitostem jdou na vrub investora stavby. Realizace samotné
rekonstrukce je plánována v horizontu dvou let. Pokud zvažujete výstavbu objektu
k bydlení či jinému účelu nebo prodej stavebního pozemku, je to i zároveň vhodný čas
na přivedení elektřiny na tyto pozemky. Může to být dobrá šance. K tomuto je však zapotřebí podat na ČEZ žádost o vytvoření nového odběrného místa a zaplatit rezervaci příkonu.

Milan Götz
starosta obce
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Rekonstrukcí dotčené území je patrné z výše uvedeného obrázku. Všechny domy by
měly být přepojeny na přípojky uložené v zemi. Pouze ve výjimečných případech by mělo
dojít k zachování vrchního vedení, což bude záležet na jednání s projektanty, proto je účast
na veřejném jednání důležitá.
MiG
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Výsledky voleb

SRDEČNÁ POZVÁNKA

Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

290

98

33,79

98

96

97,96

Kandidátní listina
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

5

Demokratická strana zelených

0

10

Str.pro otevřenou společnost

0

0

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

4

4,16

19

Česká pirátská strana

8

8,33

20

Starostové pro Liberecký kraj

42

43,75

33

Občanská demokratická strana

2

2,08

38

Dělnic.str.sociální spravedl.

0

0

45

Česká str.sociálně demokrat.

4

4,16

50

ANO 2011

28

29,16

55

Soukromníci a Svobodní

1

1,04

59

Společně pro Liberecký kraj

1

1,04

63

Komunistická str.Čech a Moravy

6

6,25

70

Trikolóra hnutí občanů

0

0

78

Změna pro lidi a pro krajinu

0

0

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

0

0

85

Pro KRAJinu

0

0

Zveme vás na HURÁ akci, jejímž hlavním smyslem je: Sejít se a vrátit
se do dob našeho dětství, kdy jsme na podzim pouštěli draky, pekli
brambory v popelu a lítali po loukách.
Dejme do těchto dob nahlédnout i našim dětem. Draka své výroby
nebo kupovaného s sebou! Na sebe oblečení do přírody (holínky).
Do kapsy si přiberte bramboru, jablko nebo buřtíka. Oheň zařídíme my!
Sejdeme se v neděli 11. října 2020 v 10 hodin před obecním úřadem
v Kunraticích nebo po desáté hodině na „Kopáku“ (kopec za paneláky).

0

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Kontejnery na nebezpečný a objemný odpad
budou přistaveny na návsi před KD v sobotu

31. 10. 20 / 9 - 11 h
Objemný odpad:
starý nábytek, matrace, linoleum, koberce
Nebezpečné odpady:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky, vyjeté motorové
oleje, plechovky od barev, tonery do tiskáren, staré léky
Elektrozařízení:
chladničky a mrazničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné
trouby, myčky, žehličky, televize, elektrické nářadí
Žádáme občany, aby odpad předávali přímo svozové firmě,

není možné zanechávat na stanovišti odpad předem!!!
Děkujeme za pochopení.

Kontejnery budou dle
potřeby vyměňovány
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UTKÁNÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZONY 2020 - 2021
Domácí
Bulovka
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Krásný Les
Frýdlant C
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Mníšek B
Kunratice

Hosté
Kunratice
Habartice
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Kunratice
Víska
Kunratice
Jindřichovice P.S.
Kunratice
HEJNICE B

Termín a čas
22.08. / 17:00
29.08. / 17:00
06.09. / 15:00
12.09. / 17:00
19.09. / 16:30
25.09. / 18:00
03.10. / 16:00
10.10. / 16:00
17.10. / 15:30
24.10. / 14:30
31.10. / 14:00

Den
SO
SO
NE
SO
SO
PÁ
SO
SO
SO
SO
SO

Výsledek
4:0
4:1
10 : 0
1:3
2:1
1:1
2:2
:
:
:
:

Body
0
0
0
0
0
1
1

První bod a k tomu z Frýdlantu, PARÁDA!!!. Zápas se vyvíjel podle očekávání, první
poločas měli domácí navrch, ale bez větších šancí a zakončení na obou stranách skončil
poločas bez branek. Povzbuzeni pohledem na výsledkovou tabuli jsme se vrhli s chutí
do druhé půle, bohužel v 50. minutě se ujali domácí vedení gólem z penalty.
I přes nepříznivé skóre jsme nepřestali hrát a v 82. minutě přišla odměna v podobě
gólu Špagyho a srovnání na 1:1. V 88. minutě jsme ještě skórovali, bohužel byl odmáván
těsný ofsajd a skóre se již nezměnilo. Díky všem za předvedený výkon.
MiF

JUBILEA
Svá životní jubilea v letošním roce oslaví:

ŘÍJEN
paní Vítková Věra
paní Králová Ivana

LISTOPAD
pan Slepitschka Martin
paní Černá Jana
paní Pospíchalová Věra

PROSINEC
paní Tomášová Verona
paní Rudolfová Eva
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.

VEŘEJNÁ FINANČNÍ SBÍRKA JE POVOLENA
V minulém čísle jsme vás informovali o připravované veřejné finanční sbírce, jejíž výtěžek bychom rádi využili na opravu kostelních hodin.
Dlouho jsme si lámali hlavu nad kratším názvem této iniciativy, až se nám podařilo vymyslet čtyř slovné heslo "Probuzení hlasu kostelního času",
jež zcela vystihuje podstatu sbírky a které ji bude doprovázet. Před několika lety utichl pravidelný tikot věžních hodin našeho kostela Všech Svatých.
Příčinou strnutí hodinového stroje je celkové opotřebení všech soukolí
usilovně pracujících v předchozích mnoha desetiletích. Mohlo by se zdát, že
nejde o nic dramatického, ale opak je pravdou. Čas jakoby se od té doby
zastavil v celé obci. Lidé po léta zvyklí letmo pohlédnout na věž, aby se
ujistili, že stíhají autobus nebo, že již mají v místním obchodě otevřeno,
náhle přišli o svou jistotu. Umlklé hodiny ovlivnili i místní kopanou, neboť
naši hráči během domácích utkání podle této časomíry řídili svůj výkon,
přičemž jej rozkládali podle polohy hodinových ruček. Místní borci
z nenadání ztratili svůj opěrný bod a od té doby na domácím trávníku
tápou, což se na výsledcích neblaze podepisuje. Přestože i stojící hodiny
ukazují dvakrát denně správný čas, rozhodli jsme se, že to tak nemůžeme
nechat a chceme prastarý časostroj probudit z jeho nedobrovolného
spánku. Velice nás těší, že jsme se již domluvili na spolupráci s frýdlantskou
Římskokatolickou farností, které kostel Všech Svatých v Kunraticích patří
a budeme dále postupovat společně. Známé rčení, že čas jsou peníze,
získává v tomto případě úplně nový význam, neboť renovace věžních hodin
vyjde na 333 tisíc korun, přičemž by měl být opraven nejenom jicí stroj
samotných hodin, ale i odbíjecí ústrojí, které by po dlouhých desetiletích
mlčení opět oznamovalo aktuální čas svým bimbáním. S ohledem na výši
celkových nákladů se chceme obrátit s prosbou o finanční pomoc k široké
veřejnosti, a proto jsme pod zmíněným názvem "Probuzení hlasu
kostelního času" na krajském úřadě zaregistrovali veřejnou finanční sbírku,
která odstartuje v polovině letošního října a potrvá do doby získání
potřebné částky. Doufáme, že se nám to podaří v co možná nejkratší době,
Foto: Petr Bíma, Freedlantsko.eu
neboť málo co je dražší než ztracený čas.
Ve čtvrtek 15. října zveřejníme číslo transparentního bankovního účtu, kam lze zasílat finanční příspěvky bezhotovostně. Na obecním úřadě,
v místním obchodě a v našem Hostinci U Marvana budou umístěné pokladničky pro vybírání finančních darů v hotovosti. Dále chystáme výrobu
drobných upomínkových předmětů, jejichž koupí bude rovněž sbírka podpořena. Jsme rádi, že se nám již řada z Vás přihlásila, že do sbírky přispějí.
Někteří tak již chtěli učinit, ale bohužel dříve než 15. října to být nemůže. Veřejné finanční sbírky podléhají přísné kontrole a podrobnému vyúčtování.
Mají jasně stanovená pravidla a jsou hlídána správním odborem příslušného krajského úřadu podle místa konání. Ta naše byla oznámena v řádném
termínu a je osvědčena pod značkou KULK 65608/2020 a zároveň se nachází v databázi veřejných sbírek evidovaných ministerstvem vnitra.
MiG

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY NA POŠTĚ I KATASTRU!
Vážení spoluobčané, podle sdělení ředitelky frýdlantského pracoviště Ing. Bc. Jany Skalické, změnil od 1. 10. 2020 Katastrální úřad pro Liberecký kraj
na všech svých pracovištích, tedy i na Katastrálním pracovišti Frýdlant, úřední hodiny. Po změně funguje úřad takto:
Podatelna, poskytování údajů z KN Pondělí 8:00 – 17:00 | Úterý 8:00 – 14:00| Středa 8:00 – 17:00 | Čtvrtek 8:00 – 14:00 | Pátek 8:00 – 12:00
Vážení spoluobčané, dále Vás informujeme o zásadní změně otevírací doby České pošty ve Frýdlantu, která se od 1. října 2020 změnila následovně:
pondělí a středa: 10:00-12:00 a 13:00-18:00, úterý, čtvrtek a pátek: 8:00-12:00 a 13:00-16:00, sobota: 8:00-12:00. Více na: www.ceskaposta.cz
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OBNOVA ALEJE

JAMPARÁDA BUDE!
Vážení čtenáři, naše tradiční soutěž ve vaření marmelády
probíhá i přes znovuzavedení nouzového stavu. Do 15. října
přijímáme na obvyklých místech soutěžní vzorky a v současnosti
jich máme registrovaných 123. Věříme, že se výsledné číslo ještě
o trochu zvýší a budeme tak moci o naší soutěži dále hovořit,
jako o největším marmeládovém klání ve střední Evropě.
To, co však bude v letošním roce jiné, je vyhlášení výsledků.
S ohledem na veškeré koronavirové dění kolem nás budeme
muset pro letošek vypustit veřejnou ochutnávku všech vzorků,
protože zřejmě nedokážeme zajistit všechna hygienická nařízení.
Samotné vyhlašování výsledků, které se uskuteční v sobotu
7. listopadu, rovněž připravujeme se zřetelem na současné dění
a tak plánujeme dvě varianty. Jedna by byla omezená verze
tradičního vyhlašování s alespoň nějakým povoleným počtem
návštěvníků. Druhá varianta, v tuto chvíli asi pravděpodobnější,
bude probíhat prostřednictvím kamer a internetového přenosu.
Na této online verzi bychom spolupracovali s Libereckým krajem,
jehož záštitu opět naše soutěž získala a současně ji řešíme
s naším mediálním partnerem, kterým je informační portál
Freedlantsko.eu. Sledujte stránky soutěže www.jamparada.cz.
Ať to v listopadu bude tak, či tak, nyní soutěžní vzorky
přijímáme a můžete je přinášet až do zmíněného data uzávěrky.

V následujících týdnech započne další etapa revitalizace
silničních alejí na Frýdlantsku. Součástí této etapy je i výsadba
aleje podél komunikace III/0353 z naší obce do sousední Vísky.
Tento projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie
realizuje Liberecký kraj prostřednictvím Agentury regionálního
rozvoje (ARR), která byla pro podobné účely založena. Důležitým
partnerem výsadeb je další krajská instituce, a sice Krajská správa
silnic LK, která se bude o aleje následně starat.
Podle informace jednatele ARR Petra Dobrovského se v této
etapě jedná o zásahy do zeleně na bezmála 39 kilometrech silnic,
v rámci kterých bude ošetřeno 798 stromů a nově vysázeno
celkem 717 ovocných a jiných vzrostlých stromů. Hotovo by mělo
být do konce tohoto roku. Konkrétně u nás bude vysazeno celkem
175 stromů, z nichž bude převážná většina švestek.
Na projekt se Libereckému kraji, resp. ARR opět podařilo
získat dotaci z Operačního programu životního prostředí (OPŽP),
čímž si drží i nadále 100% úspěšnost. Na Frýdlantsku bylo
v posledních letech jen v 35 dílčích projektech celkem ošetřeno
2.500 stromů a nově vysázeno více než 1.600 stromů.
Doufáme, že se i v následujících letech podaří udržet tento
dobře rozjetý vlak, a že bude o silniční zeleň postaráno s náležitou
péčí, přičemž nám švestky i jablka mohou být sladkou odměnou.
Alej na „zkratce“ ošetřena v roce 2019

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2020
AKCE

MĚSÍC

Leden
Únor
Březen
Duben

Červenec

Hasičský ples (22.)
Maškarní karneval pro děti (7.)
Lékař radí – astma a rozedma plic (20.) - ODLOŽENO
Moravanka veze jaro (21.) [KD Heřmanice] - ZRUŠENO
Den Země, aneb kunratické gruntování (18.) - ZRUŠENO

Srpen
Září
Říjen

Květen

Malování na chodník (2.) - ZRUŠENO
Jízda historických vojenských vozidel „Łużyce 1945“ (9.) - ZRUŠENO
Dětský den (30.) - ZRUŠENO

Listopad

Červen

Myslivecké hody (6.) - ZRUŠENO
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (20.) - ZRUŠENO

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 (4.)
TONGRUNDSKÁ šarvátka 1813 (25.)
Letní hasičská tancovačka (25.)
Kunratická kosa (22.), Sólo pro Josefa (28.)
Kunratická stopa (5.)
Zájezd na Zahradu Čech (19.)
Václavská zábava (26.) - ZRUŠENO
Kunratické Drakování (11.)
Kunratická JamParáda (7.)
Myslivecký bál (21.)
Rozsvícení Vánočního stromu (27.)
Mikulášská besídka (28.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Vánoce v poli 1914 – 1918 (13.)
Vánoční besídka s jarmarkem (17.)

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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