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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty
Milí spoluobčané, počtvrté Vás v letošním
roce zdravím prostřednictvím našeho
obecního zpravodaje.
Letní měsíce se často považují za období
takzvané okurkové sezony, kdy se ze
zpravodajského pohledu děje minimum
významných událostí. Já si to rozhodně
nemyslím. Z mého skromného pohledu
se naopak jedná o zvláštní a na zajímavé
události bohaté období, o čemž se Vás
na následujících čtyřech stranách kurýra
pokusíme přesvědčit.
Především děti školou povinné letní
měsíce přímo velebí, protože mají své
oblíbené prázdniny, během nichž zažívají
nejrůznější dobrodružství a i mnozí dospělí
k těmto měsícům vzhlíží po celý rok, neboť
je čeká jejich vytoužená dovolená.
Přestože se letní prázdniny a s nimi
spojené období dovolených pozvolna
posouvá do své druhé poloviny, chtěl bych
Vám všem popřát příjemný zbytek léta plný
krásných okamžiků, jež můžete třeba zažít
při některé z akcí, které pro Vás do konce
prázdnin chystáme a na něž Vás prostřednictvím zpravodaje srdečně zveme.
Můžete se těšit na letní tancovačku,
uctít památku válečných obětí nebo si při
koncertu můžete připomenout našeho
milého chalupáře Pepíka Sehnoutku. Výběr
pochopitelně ponechám zcela na Vašem
uvážení a budu se těšit na případné
společné setkání.
Další událostí, na kterou se velice těším,
bude právě se rodící soutěž v sekání trávy
„O zlatou kosu“. S myšlenkou na její uspořádání si v hlavě pohrávám již několik let.
Ale až setkání s panem Machatým, který mě
oslovil s kosou v ruce během mé roznášky
posledního kurýra, bylo tím okamžikem, kdy
padla kosa na kámen. Od té chvíle již
domlouváme vše potřebné. Vybíráme
vhodný termín a s ohledem na sucho
a pomalu rostoucí otavu i vhodnou louku,
která se stane dějištěm soutěžního klání.
A protože se většina z výše zmiňovaného
probírá v Hostinci U Marvana,
bude se opravdu na co těšit.

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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Sousedské setkání
Ve středu 24. července 2019 se uskutečnilo v pořadí již druhé oficiální setkání s panem
starostou města Bogatynia panem Wojciechem Błasiakem. Přestože naše první krátké
setkání proběhlo u nás již během hasičského cvičení VICHR, na první oficiální schůzku jsme
byli pozváni společně s heřmanickým panem starostou Vladimírem Stříbrným na městský
úřad do Bogatynii v úterý 11. června, kde jsme se seznámili rovněž s paní místostarostkou
města paní Bożenou Wojciechowskou i se zástupci městského úřadu paní Monikou
Sawickou a panem Mirosławem Drewniackim, kteří mají na starosti vnější vztahy.
Červencové setkání se za účasti třech
starostů a překladatelky paní Anny Hanušové
uskutečnilo na české straně hranice. Začalo
procházkou Heřmanic a pokračovalo projížďkou
naší obcí. V Heřmanicích jsme navštívili obecní
úřad a pokračovali komentovanou prohlídkou
zdejší sklárny, kterou nás provedl její majitel
pan Josef Novotný. V Kunraticích jsme navštívili
Zastaveníčko U Svatého Huberta, k němuž má
pan starosta Błasiak velice blízko, neboť je
myslivost jeho velkou zálibou. Po té jsme se
přesunuli do obce, kde jsme se zastavili
u památného povodňového kamene i u památníku Šarvátky v Tongrundu. Velice příjemné
setkání nebylo pouze o ukázkách pamětihodností, ale stihli jsme diskutovat i nad záměry
jednotlivých obcí a o možné budoucí přesVe sklárně
hraniční spolupráci na společných projektech.
Představili jsme chystanou cyklostezku Heřmaničku, která by mohla pokračovat
i na polském území, kde by po přetrasování mohla navázat na současnou cyklostezku
vedoucí po hlavní silnici. Již od prvního setkání v Bogatynii funguje sdílení pozvánek
na akce pořádané našimi obcemi a pan starosta deklaroval i účast v Kunratické JamParádě,
nebo na adventních trzích v heřmanické sklárně, kde mu učarovaly majitelovy varhany
značky Hammond, na něž mu pan Novotný ochotně rád zahrál. Nebyla to pouze kultura,
o níž jsme při setkání hovořili. Věnovali jsme se i bezpečnosti a možné spolupráci v rámci
krizového řízení. Dotkli jsme se i nepříjemných témat, jako je například přeshraniční
kriminalita a došlo i na palčivou otázku rozšíření dolu Turów a naše obavy o ztrátu zdrojů
pitné vody. Přestože se jedná o těžké téma, na které bohužel jako starostové máme
pramalý vliv, zůstala naše diskuze ve věcné rovině. Vysvětlili jsme si naše obavy i postoje.
Současně jsme se však všichni shodli, že by Turów neměl být překážkou ve spolupráci
a rozhodně by neměl kazit naše dobře se rozvíjející sousedské vztahy.
Obě naše společná setkání se nesla
U Svatého Huberta
v přátelské a uvolněné atmosféře a jsou
dobrým příslibem do budoucnosti. Poněvadž
tomu tak v minulosti z mnoha důvodů nebylo,
vážíme si toho, že se nám nyní daří budovat
dobré sousedské vztahy, neboť se projeví
i na lepším společném soužití, což platí nejen
na vesnici, ale i na mezistátní úrovni. Přestože
nám ve vzájemné komunikaci pár let chybí,
těšíme se na to, co přinese zítřek.
MiG
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POZDRAV DO NEBE
Vážení! Čas plyne neuvěřitelně
rychle, nad tím si povzdychne
každý z nás den co den - a přesně
takovým tempem se blíží i jedno
smutné výročí, které se bohužel
týká i naší milé obce Kunratice.
Letos v září tomu totiž bude už
pět let, kdy nás opustil nejen
významný kunratický chalupář, ale
i člověk, který se aktivně účastnil
života naší obce a obětavě
pomáhal i s jeho mapováním.
Pan Josef Sehnoutka. Díky jeho
skromnosti jsme ho ale znali
především jako souseda, jehož
usedlost i zahrada díky jeho
osobní péči a hlavně péči jeho manželky Jiřinky, dělala a dělá stále čest
naší obci. Někteří z nás ale nevědí, že v případě Pepy Sehnoutky se
jednalo o naprosto mimořádnou osobnost, totiž o skvělého muzikanta,
vynikajícího trombonistu, jazzmana s udivujícími nápady a invencí,
aranžéra a jednoho ze zakladatelů dnes již legendárního „Libereckého
dixielandu OLD STARS“.
Pepovo účinkování v této kapele je naštěstí uchováno na několika CD,
které kapela nahrála a kde jeho orchestrální aranže, trombonové party
a hlavně jeho sóla doslova „vyrážejí dech“, bohatě snesou srovnání
a často i předčí srovnání s ještě známějšími, dokonce i zahraničními
kapelami. Loni tato kapela známá, mimo spousty dalších koncertů a akcí,
také z každoroční účasti na proslulém Festivalu „Dixieland v Křížanech“,
slavila už 60 let účinkování na naší jazzové scéně! V průběhu času došlo
nutně k personálním změnám a doplňování obsazení kapely
a ku prospěchu věci je možné konstatovat, že i když mnozí noví hráči,
zpěváci i zpěvačky přinesli svoje nové osobité pojetí, nebylo to na úkor
úrovně a kapela si dodnes uchovává vysokou úroveň tradičního jazzu.
A jednu zajímavost nakonec: je to určitě i tím, že kapelníkem
je nyní, už po Pepíkovi bohužel poslední ze zakládajících členů původního
Libereckého dixielandu, ale stále svým výkonem výborný, spolehlivý
a nestárnoucí bubeník a moderátor Jirka Maršík.
Máme se tedy na co těšit, protože kapela bude „zlatým hřebem“
Vzpomínkového koncertu na počest Josefa Sehnoutky v pátek 23. srpna
2019 v Kunraticích. „Předskokanem“ od 17 hodin bude NAVETA BIG BAND
se svými zpěváky a sólisty, hrající celé spektrum melodií od nádherného
starého swingu Glenna Millera, přes české filmové melodie známé
z podání Oldřicha Nového, Inky Zemánkové, Arnošta Kavky a dalších,
nestárnoucí hity divadla Semafor Jiřích Šlitra a Suchého „melodie věčně
zelené“, až po zajímavé úpravy „lidovek“ slavného Liberečana Karla
Vacka.
Co dodat nakonec? Snad jen to, že se všichni budoucí účinkující
na odpoledne a večer, věnovaný památce našeho muzikantského kolegy
Pepy Sehnoutky, ale hlavně na Vaši účast, opravdu upřímně těšíme !
Honza Peš, st.

K O NE C Š K OL N Í HO R OKU
V pátek 28. června se naši žáci i paní učitelky rozloučili
se školním rokem 2018-2019, a to tradičním i očekávaným
předáváním vysvědčení. Všem tímto dnem započaly letní
prázdniny, na něž se všichni už velice těšili. Tři naši žáci se pak
s naší školou rozloučili definitivně, neboť po prázdninách
přestupují na druhý stupeň do Frýdlantu. Celá trojice, jmenovitě
Sabča Křížová, Elča Podobská a Péťa Runkas, si pro své spolužáky
i paní učitelky připravila dojemnou písničku, s níž se se všemi
rozloučila. Paní učitelky společně s panem starostou popřáli
žákům krásné prázdniny a neopomněli připomenut, aby na sebe
během léta dávali všichni pozor, aby se v září opět všichni
ve zdraví přivítali v novém školním roce.
ZŠ

KUNRATICKÁ JAMPARÁDA
Milí přátelé sladkého mlsání, letošní ročník naší tradiční marmeládové soutěže slavně odstartoval.
V tomto týdnu jsme přijaly první dvě
vlaštovky, jež se po 15. říjnu utkají
o přízeň poroty. I když je její letošní
rozjezd oproti loňsku pozvolný (loni
jsme již touto dobou evidovali přes
deset marmelád), pevně věříme,
že nebudou zdaleka jedinými vzorky
v soutěži a že se i mezi Vámi najdou
další účastníci, kteří se směle svými
letošními marmeládami pochlubí.
Uzávěrka příjmu vzorků je 15. října.
Vyhlášení pak proběhne 2. listopadu.
Vše podstatné na www.jamparada.cz JMP
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utkání jarní části sezony 2018 - 2019
Domácí
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Frýdlant C
Dětřichov
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Habartice
Kunratice
Kunratice
Hejnice

Hosté
Krásný Les
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Kunratice
Jindřichovice p. S.
Kunratice
Mníšek B
Kunratice
Víska
Nové Město p. S. B
Kunratice

Termín a čas
23. 03. / 15:00
30. 03. / 15:00
06. 04. / 16:30
12. 04. / 18:00
08. 05. / 17:00
27. 04. / 17:00
05. 05. / 15:00
11. 05. / 17:00
18. 05. / 17:00
25. 05. / 17:00
08. 06. / 17:00
15. 06. / 15:00

Den
SO
SO
SO
PÁ
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO

Výsledek
2:2
0:1
3:4
6:0
5:1
2:2
2:1
2:6
4:0
0:5
2:1
13:0

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

FOTBALOVÁ PATÁLIE
Konec fotbalové sezony poznamenal incident při domácím utkání s Mníškem, kdy trojice
našich playerů, v již rozhodnutém zápase ve prospěch soupeře, neudržela své nervy na uzdě,
přičemž došlo k inzultaci rozhodčího. Tímto nakonec vznikla pro klub nepříjemná situace
v podobě jednání disciplinární komise a vynesením trestů pro zainteresované hráče. Od tohoto
utkání už to bylo do konce sezony smutné vystoupení až na světlou výjimku s Novým městem.
Snad se v nové sezoně vyhneme podobným blikancům a naši hoši zase začnou rozdávat
fotbalovou radost, abychom se vrátili opět do vrchních pater výsledkové tabulky. Nová sezona již
klepe na dveře, a proto níže najdete rozpis fotbalových utkání podzimní části.
MiG

UTKÁNÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZONY 2019 - 2020
Domácí
Kunratice
Víska
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Hejnice B
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Kunratice
Mníšek B

Hosté
Habartice
Kunratice
Bulovka
Kunratice
Jindřichovice
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Frýdlant C
JOKERS
Kunratice

Termín a čas
10. 08. / 17:00
17. 08. / 17:00
24. 08. / 17:00
31. 08. / 17:00
07. 09. / 17:00
15. 09. / 15:00
21. 09. / 16:30
28. 09. / 16:00
05. 10. / 16:00
12. 10. / 15:30
19. 10. / 15:30

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

Výsledek

Body

JUBILEA
Svá životní jubilea oslavili nebo oslaví
spoluobčané:

ČERVENEC
paní Lachmanová Miluše
paní Šejnová Dáša
paní Klozová Hana

SRPEN
paní Jirounková Jana
paní Loudová Milena
paní Zajac Irena
paní Labská Hana

SRPEN
pan Richtr Petr
paní Vilhelmová Marie
paní Kupková Jaroslava
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.

zlatá svatba
Padesát společných let v manželství oslavili
v sobotu 8. června 2019 v obřadní síni
frýdlantské radnice Věra a Václav Kerdovi.
Během své zlaté svatby si své ano zopakovali
před svými dětmi, vnoučaty a nejbližší rodinou.

VICHR ZVLÁDLI NA VÝBORNOU
Hasičské cvičení VICHR, které u nás proběhlo v sobotu 8. června 2019, si vysloužilo slova
uznání nejen od pozorovatelů z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje,
ale i od vedoucího krizového oddělení krajského úřadu. Spokojení byli rovněž rozhodčí,
kteří odhalili pouze drobné nedostatky, z nichž se zúčastnění na místě ihned poučili.
Přestože se organizátoři museli těsně před cvičením vypořádat se změnou umístění
nejdůležitějšího stanoviště a měnit kvůli tomu plán cvičení, samotný průběh akce nebyl narušen
a ohlasy na cvičení byly velice pozitivní. Celkem se zúčastnilo 98 zasahujících z řad dobrovolných
i profesionálních hasičů, Českého červeného kříže, Policie ČR a zástupců krizového řízení. V rámci
cvičení bylo zachráněno nebo evakuováno celkem 63 osob, které se rekrutovali z obyvatel
zasažené oblasti i dalších dobrovolníků.
Závěrem bychom chtěli velice
poděkovat všem, kteří se cvičení
VICHR zúčastnili, nejen v roli
zachránců nebo zachraňovaných,
ale i v pozici pořadatelů, organizátorů,
lektorů,
rozhodčích,
tlumočníků,
fotografů a obsluhy cateringu.
Ještě jednou díky Vám všem! MiG
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ZATMĚNÍ MĚSÍCE

HASIČSKÁ SOUTĚŽ

Zatmění Měsíce je astronomický jev, kdy je měsíční kotouč
zastíněn planetou Zemí. Nastává při úplňku, pokud se Slunce,
Země a Měsíc ocitnou v jedné přímce. Měsíc se ve stínu Země
pohybuje rychlostí přibližně 1 km/s, a zatmění tak může trvat až
107 minut. Jde o běžněji pozorovatelný jev než zatmění Slunce,
kdy dochází k zastínění části zemského povrchu Měsícem.
Zatmění Měsíce nastává přibližně dvakrát až třikrát do roka.
Takto stručně charakterizuje tento astronomický úkaz
internetový všeználek WIKIPEDIE. V letošním roce jste jej mohli
pozorovat 21. ledna a před pár dny 16. července.
Druhé zmiňované částečné zatmění Měsíce pro Vás i s částí
místní dominanty nafotil náš astronom Jirka Poděbradský. MiG

18. ročník soutěže "O pohár obce Kunratice" navštívilo celkem
9 družstev z okolních sborů dobrovolných hasičů Heřmanic,
Dětřichova, Bulovky, Větrova, Pertoltic a Frýdlantu. Za pěkného
počasí bylo k vidění mnoho zajímavých soutěžních pokusů
i sportovních výkonů. Oba naše týmy nechali vyniknout své hosty,
a tak zakončovali výsledkovou listinu. U našich děvčat to bylo
záměrem, neboť chtěla poukázat na to, že jsou v životě důležité
i jiné hodnoty, nežli vítězství a honba za trofejemi.
Poslední místo našich mužů v plánu tak úplně nebylo,
ale museli se sklonit před silnou konkurencí, neboť zápolili
s pravidelnými účastníky seriálu Superpohár, kteří požární útoky,
na rozdíl od našich, pravidelně trénují.
MiG
Výsledky:
Muži: 1) Větrov 2) Frýdlant 3) Heřmanice 4) Pertoltice 5) Kunratice
Ženy: 1) Bulovka 2) Dětřichov 3) Pertoltice 4) Kunratice

STALO SE PŘED 90 LETY, aneb kronika vypráví…
Krupobití:
Ve čtvrtek dne 23. července 1929 po celodenním velkém horku přihnala se o 6 hodině večerní nad naši krajinu bouřka, která byla
doprovázena krupobitím a kroupami velkého druhu. O hodinu později rozpoutal se nečas znovu a celá následující noc byla naplněna dusnem, které se
vybouřilo opět o 5. hodině ranní a potom byl čistý vzduch. Krupobití bylo takového druhu, že nebylo pamatováno celá desetiletí před tím. Kroupy
byly velikosti vejce a vážily 5 dkg a nadělaly mnoho škod. V několika minutách bylo všechno bílé. Přes to, že byl den horký, trvalo to skoro hodinu,
než kroupy roztály. V zahradách na ovoci byly způsobeny ohromné škody, taktéž na obilí. Také blesk zasáhl dům Anny Siebrové čp. 49, utrhl jedno
prkno z obložení domu a způsobil další škody na zařízení domu; oheň byl včas uhašen. Nejhůře byla v okrese kroupami postižena obec Rückersdorf.
(Doslovný přepis překladu německé části kroniky / poznámka: Rückersdorf - Dolní Řasnice).

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2019
AKCE

Leden

MĚSÍC
Červenec

Únor

Maškarní karneval pro děti (23.)

Srpen

Březen

Lékař radí – Zrádnosti alkoholu (1.)
Hasičský ples (9.)

Září

Duben

Den Země, aneb kunratické gruntování (20.)

Říjen

Květen

Testovací jízdy Rally klubu (4.)
Malování na chodník (11.)

Listopad

Červen

Dětský den (1.)
VICHR – hasičské cvičení CZ-PL (8.)
Myslivecké hody (15.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (29.)

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 (6.)
TONGRUNDSKÁ šarvátka 1813 (27.),
Letní hasičská tancovačka (27.)
Muzikantská vzpomínka na Josefa Sehnoutku (23.)
Kunratická stopa (8.)
Zájezd na Zahradu Čech (14.)
Václavská zábava (28.)
Posezení pro dříve narozené (11.), Kunratické Drakování (13.)
Vítání občánků (19.)
Kunratická JamParáda (2.)
Myslivecký bál (23.)
Rozsvícení Vánočního stromu (29.)
Mikulášská besídka (30.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Procházka do heřmanické sklárny (14.)
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

26. července 2019

