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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

Vážení spoluobčané, zdravím Vás prostřednictvím druhého letošního čísla našeho zpravodaje. Vlaštovky, připomínající na drátech
notový zápis nějaké letní písničky, nám již její
melodii nejspíše nezašvitoří. Vtrhlo k nám
podzimní počasí, a tak nám spolu s ostatním
stěhovavým ptactvem daly vale. Září opět
spolehlivě přikovalo tisíce školáků a studentů
do školních škamen a my se smutně ohlížíme
za skončivším létem.
V současnosti to nebude jediné období,
za nímž se člověk bude ohlížet. Končí volební
období současného zastupitelstva a v příštím
týdnu budeme všichni volit nové. Vždy, když
něco končí má člověk tendenci rekapitulovat
a hodnotit, co se za uplynulý čas povedlo
a co se tak říkajíc mohlo povést ještě lépe .
Za čtyři roky se toho přihodilo opravdu
mnoho. Vznikly situace, bez nichž bych
se raději obešel, ale po jejich zvládnutí nebo
po jejich překonání, je člověk buď posílen,
nebo alespoň poučen, takže je v důsledku rád,
že se vlastně přihodily. Je však pravda, že se
lépe vzpomíná na to dobré a tak jsem velmi
rád, že hezkých prožitků mám více, než těch,
na něž bych chtěl zapomenout. Kdybych však
měl vyzdvihnout jeden projekt, za který jsem
rád, že se uskutečnil, možná leckoho
překvapím, když neuvedu opravenou cestu
kolem Brynychových nebo opravu kulturáku,
ani nové víceúčelové hřiště. Ne, že bych za
jejich uskutečnění nebyl vděčný, ale srdečnou
radost mi udělala pro někoho zdánlivě banální
věc, kterou byla školní výroba keramických
domovních čísel. Musím říct, že to rozhodně
žádná legrace nebyla, a proto jsem nesmírně
rád, že jste společný dárek obce a školy přijali
a většina z Vás jste si jím označila svůj dům,
za což Vám touto cestou ještě jednou děkuji.
Vážení spoluobčané, jistě pochopíte, že má
poslední slova budu směřovat k zastupitelům,
kterým společně se mnou končí jejich mandát.
Bez nich by se nic z výše zmíněného i toho
nenapsaného neuskutečnilo.
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
všem Vám ze srdce velice děkuji za spolupráci,
za podporu a pomoc při rozvoji obce.
Současně tímto děkuji i všem lidem
pracujícím ve výborech ZO za čas
věnovaný naší krásné obci.

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás informovat, že zastupitelstvo obce na svém
zasedání konaném v úterý 18. září 2018, usnesením číslo 40/2018 vydalo veřejnou
vyhláškou Opatření obecné povahy číslo 1/2018, čímž vydalo územní plán obce. Tímto
aktem zastupitelstvo završilo pěti leté úsilí, jehož výsledkem je nový územní plán Kunratic.
Ano, vážení spoluobčané, opravdu to trvalo pět let. Cesta, jíž se došlo k pořízení ÚPO,
započala na zasedání zastupitelstva dne 22. února 2013 a nebyla to rozhodně procházka
růžovou zahradou. Sice od sběru žádostí o změny využití ploch od občanů, přes přípravu
a zpracování zadání ÚPO, přes zpracování a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj, až po výběr zpracovatele dokumentace a od vyhotovení návrhu ÚPO
pro společné projednání, po němž následovalo vypořádání námitek, přes zpracování
upraveného návrhu ÚPO pro veřejné projednání a uskutečnění veřejného projednání
s navazujícím vyhodnocením připomínek až po schválení vydání Opatření veřejné povahy,
jímž se nový územní plán Kunratic vydává, uplynulo mnoho vody v Kunratickém potoce,
ale povedlo se.
Během pořizování plánu nejen, že se změnilo personální obsazení odboru územního
plánování na Městském úřadu ve Frýdlantě, ale došlo dokonce k novele zákona i vyhlášky,
podle níž se takové dokumentace zpracovávají. Na všechny změny jsme stačili zareagovat
a tak máme moderní územně plánovací dokument, splňující požadavky na základní
hlediska rozvoje území obce a zároveň respektující nové trendy v urbanismu,
který můžeme využívat dalších několik let.
Jsem velice rád, že několikaletá práce došla svého zdárného konce. Přestože se našlo
i několik sporných míst, kde nemohlo být žadatelům o změnu využití ploch vyhověno,
věřím, že bude tento dokument nakonec kladně vnímán i jimi. Myslím si, že máme kvalitní
dokumentaci, která pomůže rozvoji celé naší obce.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat lidem, kteří byli při pořizování územního
plánu obce nápomocni. Jmenovitě jde o paní Simonu Stočkovou, která pracovala
na odboru územního plánování na Městském úřadu ve Frýdlantě a připravila zadání ÚPO
a provedla nás společným projednáním, včetně vypořádání námitek. Děkuji starostce
obce Bulovka paní Romaně Šidlové, která mi výrazně pomohla zpracovat a podat žádost
o dotaci na MMR. Děkuji paní Veronice Bubeníčkové a paní Zdeně Prokopové, které
převzaly roli pořizovatele po odchodu paní Stočkové z úřadu. A v neposlední řadě musím
poděkovat zhotovitelům územního plánu pánům Ing. arch. Jiřímu Plašilovi a Ing. Oldřichu
Lubojackému a jejich kolegům ze společnosti SAUL s.r.o., kteří s námi spolupracovali
na vysoké profesionální úrovni.
Poslední velké poděkování patří
za finanční podporu Ministerstvu
pro místní rozvoj, bez jehož pomoci
bychom tento dokument nepořídili.
Celkové náklady na pořízení ÚPO
činily 459.800,- Kč. Celková dotace
z MMR činila 338.800,- Kč a byla
poskytnuta na první dvě fáze ÚPO
(návrh a úprava návrhu). Čistopis
je hrazen z vlastních zdrojů žadatele.
MiG

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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Finanční náklady jednotlivých fází:
Návrh ÚPO
278.300,- Kč
Úprava Návrhu ÚPO 145.200,- Kč
Čistopis
36.300,- Kč
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OBECNÍ ÚŘAD
Platby za komunální odpad
Frekvence svozu
čtrnáctidenní (26x)
týdenní (52x)
kombinovaný (38x)

placeno
ročně

placeno
čtvrtletně

1.432,2.396,1.952,-

358,599,488,-

Termíny splatnosti:
I. čtvrtletí – úhrada do 31. března
II. čtvrtletí – úhrada do 30. června
III. čtvrtletí – úhrada do 30. září
IV. čtvrtletí – úhrada do 30. listopadu
Bezhotovostní platba:
Číslo b. účtu: 19-7522610297/0100
Variabilní číslo = číslo nádoby

Variabilní číslo je nutné vyplnit vždy!!!
Bez tohoto čísla nelze platbu přiřadit ke správnému plátci.

Vážení spoluobčané, prosíme, zkontrolujte
si v bankách své trvalé příkazy k úhradám
za komunální odpad.
Někteří máte nastaveny chybné částky.
Výše plateb se od nového roku změnily.

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

10. listopadu 2018
od 9 do 11 hodin
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, fritovací hrnce, elektrické sekačky a pily,
vrtačky, televize
Žádáme občany, aby odpad předávali přímo svozové firmě,

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

Kontejnery budou dle potřeby vyměňovány
Str. 2
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Domácí
Krásný Les
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Kunratice
Jindřichovice p. Sm.
Kunratice změna
Mníšek B
Kunratice
Víska
Nové Město p. Sm. B
Kunratice

Hosté
Kunratice
HORNÍ ŘASNICE
Kunratice
Frýdlant C
Dětřichov
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Habartice
Kunratice
Kunratice
HEJNICE

Termín a čas
18. 08. 2018 17:00
25. 08. 2018 17:00
01. 09. 2018 17:00
08. 09. 2018 17:00
15. 09. 2018 16:30
23. 09. 2018 16:00
30. 09. 2018 15:30
06. 10. 2018 15:30
13. 10. 2018 15:00
20. 10. 2018 15:00
04. 11. 2018 13:30
10. 11. 2018 13:30

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

Výsledek
2:2
0:4
3:4
0:5
0:3
2:1

Body
1
0
3
0
0
0

FOTBALOVÉ OHLÉDNUTÍ
Uplynulá sezona 2017 – 2018 se zlatým písmem do historie našeho fotbalového oddílu
zrovna nezapíše. Naši borci, hrající společně s dalšími 13 celky v nejnižší fotbalové soutěži
III. třída SEVER, skončili s počtem 16 bodů za pět výher, jednu remízu a bohužel s dvaceti
prohranými zápasy na předposledním místě se záporným skóre 51:108.
Na obranu našich kluků je nutné podotknout, že ne vždy hráli v plném počtu hráčů,
protože jejich kádr nebyl moc široký. O to veselejší je výhled na letošní sezonu, do níž je
u nás zaregistrováno dvaadvacet špílmachrů, kteří, jak doufáme, vrátí kunratickému fotbalu
lesk a slávu z předchozích let.
MiG

fotbalová mládež
Od září opět zahájila svou činnost fotbalová mládež, která se pod vedením trenérů
Milana France, Jana Provazníka a Josefa Želonky schází ke svým tréninkům každou středu
od 16:00 hodin. Vážení rodičové, pokud by Vaše děti ve školních letech měly zájem o fotbal,
nechť si jej přijdou na trénink vyzkoušet. Vy můžete v případě jejich zájmu rovněž
kontaktovat předsedu oddílu pana Milana France.
MiG

HASIČI VE FINÁLE ANKETY
Naši hasiči byli odbornou porotou vybráni do finále ankety DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU.
Uspěli s přihláškou kulturní akce „Kunratická stopa“, která je pro nás srdeční záležitostí.
V oblasti východní Čechy bojují o prvenství spolu s dalšími čtyřmi sbory. O jejich umístění
rozhoduje podpora veřejnosti formou hlasování, které probíhá od 21. září do 25. října 2018.
Každý hlas je potřeba, proto se s žádostí o podporu obracíme i na Vás, milí spoluobčané.
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JUBILEA
Svá krásná životní jubilea
v letošním roce slaví:
LED EN
Nováková Marie
Samotná Jarmila
Bažatová Jaroslava
ÚN O R
Drápalíková Květuše
Veselý Vladimír
B ŘE ZE N
Koutný Josef
Šulcová Miluše
Bílková Jiřina
Krause Gerold
Herdová Drahomíra
Laušman Jan
Götzová Miloslava
DU BE N
Vilhelm Petr
Slepitschková Petra
KV Ě TE N
Farský Milouš
Provazníková Hana
Stráník Milan
ČE RV E N
Špínová Helena
Pleskačová Emilie
ČE RV E NE C
Černý Oldřich
Krausová Miloslava
Málková Jana
S R PE N
Součková Pavlína
Zajac Irena
ZÁ ŘÍ
Špína František
Kupková Jaroslava
Švehla Karel
ŘÍJ E N
Valo Pavel
Götzová Marcela
Pažoutová Růžena
Švarc Štefan
LIS T O PA D
Málek Karel
P R O SIN EC
Pulec Karel
Maglenová Jana
Němec Pavel
Vychtera Zdeněk
Götz Miloslav

Zde uvádíme jubilea spoluobčanů 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.

utkání PODZIMNÍ části sezony 2018 - 2019
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Kandidátní listina

OZNÁMENÍ

č.

o době a místě konání voleb
do zastupitelstva obce
Starosta obce Kunratice podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým

oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Kunratice se uskuteční
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost v budově Obecního úřadu Kunratice, Kunratice 158,
464 01 Frýdlant
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže voji
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
V Kunraticích dne 20. září 2018
Milan Götz
starosta obce

Název strany

Kandidát
č.

Příjmení, Jméno, titul

Věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1 HASIČI KUNRATICE

1

Götz Milan

35

NK

BEZPP

1 HASIČI KUNRATICE

2

Liška Zdeněk

41

NK

BEZPP

1 HASIČI KUNRATICE

3

Liška Miroslav

43

NK

BEZPP

1 HASIČI KUNRATICE

4

Götz Miloslav

59

NK

BEZPP

1 HASIČI KUNRATICE

5

Lukášová Jiřina

39

NK

BEZPP

1 HASIČI KUNRATICE

6

Pažout Luděk

47

NK

BEZPP

1 HASIČI KUNRATICE

7

Novák Josef

36

NK

BEZPP

1 HASIČI KUNRATICE

8

Poděbradská Hana

44

NK

BEZPP

1

HASIČI KUNRATICE

9

Lachman Jaroslav

61

NK

BEZPP

2

TJ Sokol Kunratice

1

Franc Milan

41

NK

BEZPP

2

TJ Sokol Kunratice

2

Mervová Miroslava

45

NK

BEZPP

2

TJ Sokol Kunratice

3

Runkasová Jana Mgr.

47

NK

BEZPP

2

TJ Sokol Kunratice

4

Pospíchalová Miroslava

24

NK

BEZPP

2

TJ Sokol Kunratice

5

Provazník Jan

37

NK

BEZPP

2

TJ Sokol Kunratice

6

Bílek Karel

45

NK

BEZPP

2

TJ Sokol Kunratice

7

Šulc Rostislav

39

NK

BEZPP

2

TJ Sokol Kunratice

8

Mach Štěpán

37

NK

BEZPP

2

TJ Sokol Kunratice

9

Pospíchal Jakub

32

NK

BEZPP

Zdroj: www.volby.cz

25 let samostatných Kunratic - ohlédnutí
Milí spoluobčané, jak jsme již vzpomněli v prvním čísle našeho zpravodaje, osmičkový rok nám letos nabízí mnoho příležitostí k oslavám kulatých
i půl kulatých jubileí a jednou z nich byla oslava 25 let samostatných Kunratic. 1. ledna 1993 se totiž nezačala
psát pouze historie samostatné České republiky po rozdělení Československa. V tento den se osamostatnila
i naše obec, která byla po několik let přičleněna k sousednímu městu Frýdlant. Cesta k osamostatnění nebyla
jednoduchá. Panovaly určité obavy, zdali se samospráva zvládne. Proti rozchodu s městem vznikla petice,
která zabránila rychlému osamostatnění. Následovalo tedy referendum, v němž se již občané
pro samostatnost vyslovili. Před pěti lety jsme děkovali prvnímu zastupitelstvu za statečnost převzít
odpovědnost za samosprávu. V letošním roce jsme poděkovali taktéž a sice všem zastupitelům,
kteří se o naši obec starali po celou dobu 25 let. Dobu nadšení střídala doba letargie, aby se opět vracely časy
veselého budování. Ohlédneme-li se zpět, máme na co vzpomínat a především na co navazovat. Oslavy se
nesly v atmosféře přátelského setkání občanů, rodáků a dalších milých lidí, kteří mají Kunratice rádi.
Poděkovali jsme za činnost spolkům působících v naší obci. Za skvělou spolupráci jsme poděkovali starostům ze sousedních obcí Dětřichov,
Heřmanice a Višňová a ve velmi přátelském duchu jsme za spolupráci poděkovali i starostovi sousedního Frýdlantu. Současné i polozapomenuté dění
Vám připomněla a ukázala výstava „Kunratice v proměnách času“ instalovaná na sále Kulturního domu. Své prezentace zde měli místní spolky.
Šikovnost občanů reprezentoval modelář Petr Vilhelm se svými „papírovými“ stroji, za což mu patří velký dík. Velice pěknou a poučnou mineralogickou
výstavu si pro Vás připravil pan Martin Pochylý, který se svou kolegyní paní Alenou Najvrtovou představil minerály ze své sbírky nalezené v oblasti
Jizerských hor. Touto cestou rovněž oběma sběratelům děkujeme za skvělou možnost zjistit, co máme pod nohami. Tato výstavka byla špičkově
připravena a budila mimořádnou pozornost. Bohužel i v tom špatném slova smyslu, neboť nějaký chmaták odcizil jeden ze vzácnějších vystavených
nerostů. Součástí oslav samostatnosti byla vzpomínková akce TONGRUND 1813. Před dvěma sty pěti lety se v okolí Kunratic, Frýdlantu, Albrechtic
a Mníšku schylovalo k válečným událostem, které jsme si souhrnně připomněli touto akcí. Společně se Spolkem vojenské historie Liberec, s nímž
spolupracujeme od znovuodhalení Památníku v Tongrundu v roce 2013, jsme si pro Vás připravili připomínku půlkulatého jubilea, při níž proběhla
rekonstrukce srážky hlídek, jež se dost možná někde v okolí odehrála. Součástí akce TONGRUND 1813 byly dva pietní akty. Začali jsme u torza
památníku věnovanému obětem I. světové války před hřbitovem. Zde jsme odhalili prostý dřevěný kříž s letopočty 1914 – 1918 upomínající na válečná
léta. Kříž nám věnoval Petr Fiala ze Spolku vojenské historie Liberec, který nám tímto poděkoval za dlouholetou spolupráci. Po té jsme se přesunuli
k Památníku v Tongrundu. Po vzdání holdu padlým vojákům z oněch časů se návštěvníci vrátili na fotbalové hřiště, kde probíhal hlavní program oslav,
kromě nafukovacích atrakcí a občerstvení, zde byl k vidění i vojenský lazaret z období I. světové války, který postavil Spolek vojenské historie Liberec
a lidé mohli obdivovat i vybavení naší prvorepublikové armády, s nímž přijel Klub vojenské historie z České Lípy. Na hřišti proběhla ukázka psovodů
z Heřmanického výcvikového zařízení celní správy a koncert s motorovou pilou předvedl Roman Pospíchal. V 15 hodin začala zmiňovaná srážka hlídek
na louce za domem pana Modráčka trvající bezmála hodinu. Po porážce rakouských vojáků francouzskými oddíly se program opět vrátil na fotbalové
hřiště. Zde nepřišli zkrátka ani hudební nadšenci, neboť na oslavách vystoupilo několika členné hudební těleso NAVETA BIG BAND, jež vytvořilo
příjemnou atmosféru, kterou nezkazila ani prudká letní bouřka s přívalem deště. Hudební pásmo skvěle moderoval její člen a místní chalupář pan Jan
Peš, kterému rovněž děkujeme za spolupráci. Přestože jsme se obávali, že nám oslavu ukončí bouřka, která zkrátila vystoupení Big bandu, návštěvníci
prokázali opravdový morál a nenechali nás v tom. Po opadnutí vody, kterou přinesly mraky, rozbalil na pódiu své náčiní nám všem dobře známý
diskžokej Milan Mazánek, jenž na trávníku opět rozproudil neskutečnou zábavu, jejíž největší atrakcí bylo podlézání tyče za rytmu letních vypalovaček,
které zorganizovali manželé Ladislava a Miroslav Liškovi. Taneční křepčení vydrželo do brzkých ranních hodin a bylo veselou tečkou za krásnými
MiG
oslavami. Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na jejich uskutečnění.
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25 let samostatných Kunratic v obraze
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SVH Liberec – Lazaret

KVH Česká Lípa – armádní vybavení

Nafukovací atrakce pro děti

Pes našel drogy

Dřevorubec v akci

Poděkovaní starostům

Návštěvníci

Návštěvníci

Návštěvníci

Myslivci

TJ Sokol

Hasiči

Odhalení kříže

Čestná salva

Památník v Tongrundu

Rakouská palba

Muž proti muži

NAVETA BIG BAND
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prvňáčci

Nová okna ve školce

V pondělí 3. září jsme se sešli ve školní zahradě při tradičním vítání prvňáčků
do školy. Bezstarostná léta ve školce skončila pro Karolínku Čikošovou, Karolínku
Lukášovou a pro Eliáška Vítka. Oni ale nesmutní, neboť je před nimi cesta
poznávání a učení se nejrůznějším znalostem a dovednostem. Navíc se setkali se
spolužáky, kteří odešli ze školky před nimi. Mimo zmíněných prvňáčků přivítala
naše škola i nového žáčka, kterým je Samuel Domonkos, jenž si mezi spolužáky již
našel své kamarády. Nejen prvňáčkům, ale všem našim školáčkům přejeme
radostné učení a mnoho školních úspěchů.
MiG

Během letních prázdnin se podařilo provézt výměnu oken v pavilonu
mateřské školy. Stará dřevěná okna, jimiž si vítr podával ruku se záclonou,
nahradila okna plastová, která v objektu vytvoří lepší tepelnou pohodu a zároveň
budou bezpečnější na manipulaci. Celkové náklady na výměnu činily 119.090 Kč
a obec je hradila z vlastních zdrojů, neboť v současnosti neexistuje program,
v jehož rámci lze provádět postupnou rekonstrukci těchto budov. Dotace jsou
vypsány na nové školky nebo na rozšíření kapacit, ale na opravu starých budov
se prozatím čerpat nedá.
MiG

SOUTĚŽ V PEČENÍ

KUNRATICKÁ JAMPARÁDA

Po roční pauze se vrací do sousední Vísky chovatelská výstava, v jejímž
doprovodném programu se skví tradiční soutěž v pečení nejen na neděli. Naše
ženy se v minulých ročnících neztratily, a tak byly i na ten letošní pozvány
organizátorkami. Chovatelská výstava se společně se zmíněnou soutěží
uskuteční ve Vísce před kulturákem v sobotu 29. září a již nyní se naše ženy
domlouvají na účasti. Zároveň hledají do družstva další kuchařky a pekařky,
které by byly ochotné reprezentovat naši obec. Pokud Vás tato akce oslovila
a chtěly byste rozšířit pečící komando, ozvěte se buď paní Pavlíně Součkové
nebo Lídě Götzové a nebo Ladislavě Liškové. Zároveň žádáme Vás, naše
spoluobčany, abyste do Vísky dorazili a naše ženy v soutěži podpořili.
Ony za to budou velice rády a Vy můžete ochutnat soutěžní výrobky.
MiG

Milí marmeládníci, letošní ročník Kunratické JamParády je v plném proudu.
Oproti loňskému roku se pravidla nezměnila, takže se můžete opět bez obav
zúčastnit největší marmeládové soutěže ve střední Evropě. Vaše vzorky můžete
přihlašovat do 15. října, přičemž vyhlášení výsledků s veřejnou ochutnávkou
soutěžních marmelád proběhne v sobotu 3. listopadu 2018. V současnosti
jednáme se sponzory a podporovateli, abyste se mohli těšit na hezké ceny.
Partnerství již potvrdila LABETA a LIPA – velkoobchod papírem.
Na obecním úřadě už na soutěžící čekají skleněné medaile z dílny pana Josefa
Novotného, který nám jako již tradičně věnoval mnoho dalších cen navíc.
V tuto chvíli je do soutěže zapojených 18 účastníků, kteří přihlásili celkem
72 vzorků, rozdělených prozatím do 7 kategorií.
MiG

Část soutěžního družstva, jež obsadilo v roce 2014 třetí místo.

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce.

Nadzemní vedení

Do prostoru

Holé vodiče
Izolované vodiče
Kabelové vedení
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Zásah je potřebné provézt v době vegetačního klidu do 15. Listopadu tohoto roku.
Minimální vzdálenosti větví a porostů od vedení jsou patrné v tabulce níže.
NEJMENŠÍ VZDÁLENOSTI VĚTVÍ A JINÝCH POROSTŮ OD NADZEMNÍHO VEDENÍ
Nízkého napětí
Vysokého napětí
do 1 kV
nad 1 kV do 35 kV
předpokládá se výstup osob

nepředpokládá se výstup osob

lze vylézt

nelze vylézt

lze vylézt

nelze vylézt

1,5 m

3,5 m
2,5 m
1,5 m

1,6 m

4,5 m

3m

2m
1,5 m

Velmi vysokého napětí
nad 35 kV do 110 kV
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zastaveníčko u SV. Huberta
V sobotu 9. června proběhlo slavnostní odhalení Zastaveníčka
U Svatého Huberta. Celá akce se nesla v příjemné atmosféře
za přítomnosti více jak 100 návštěvníků z řad myslivců i široké
veřejnosti. Odhalení byl přítomen i hejtman Libereckého kraje pan
Martin Půta, který zastoupil svého radního pro zemědělství pana Jiřího
Löfellmana, pod jehož záštitou se událost uskutečnila. Slavnost
si nenechali ujít ani starostové sousedních obcí a města pan Daniel
Kopecký za Dětřichov, pan Vladimír Stříbrný za Heřmanice a pan Dan
Ramzer za Frýdlant. Zmíněné obce i město přispělo na vznik
"Zastaveníčka“ a byli tak čestnými hosty. Milou slavnost ozvláštnila
Svatohubertská mše v podání trubačského tria Valdštejn a korunována
byla krásnými slovy faráře RD ICLic. Pavla Andrše, kterému rozcestí
Sedm cest učarovalo natolik, že jej zmínil ve své řeči. Přítomní se z jeho
úst dozvěděli nejen podrobnosti z Hubertova života, ale například i to,
že požehnané nebo posvěcené věci jsou neprodejné a že požívají
ochrany. Po vysvěcení kapličky a požehnání návštěvníkům došlo
k předávání děkovacích listin vzácným hostům a všem, kteří se o vznik
„Zastaveníčka U Svatého Huberta“ nějakým způsobem zasloužili.
Památný den byl zakončen malou lesní hostinou, při níž návštěvníci
ochutnali mysliveckou kuchyni.
MiG

Myslivecký spolek Kunratice – zahrady děkuje všem,
kteří se zasloužili o vznik tohoto „Zastaveníčka“.

Nové pneumatiky pro hasiče
Obec Kunratice, jakožto zřizovatel Jednotky požární ochrany, získala
dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu č. 1.1 - Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Dotace ve výši
16.800 Kč byla poskytnuta na projekt "Pořízení pneumatik pro dopravní
automobil", v jehož rámci jsme pořídili pro náš dopravní automobil
DA 8 L1Z Avia A30 celkem 7 kusů pneumatik, včetně rezervního kola.
V autoservisu proběhla demontáž kol, výměna pneumatik a duší,
následovalo vyvážení všech kol a jejich opětovná montáž na vozidlo.
Celkové náklady projektu činili 33.629 Kč. Realizací tohoto projektu jsme
nejen splnili zákonnou povinnost, ale především jsme zvýšili bezpečnost
jednotky při přepravě dopravním automobilem na místo zásahu.
Děkujeme za podporu naší jednotky.
MiG

Kunratická stopa
V sobotu 8. září proběhl další ročník tradiční Kunratické stopy. Letos
ji absolvovalo 152 zapsaných účastníků, kteří odcházeli s úsměvem na
líci. Za to, že to tak dopadlo, může nejenom hezké počasí, ale především
parta lidí, kteří ji pomohli v letošním roce uspořádat. V dnešní hektické
době, kdy je čím dál těžší sehnat třicet lidí ochotných věnovat svůj volný
čas ostatním, to není samozřejmostí. Proto máme obrovskou radost
vždy, když mezi sebou můžeme přivítat nové pomocníky. Bylo tomu tak
i letos a proto máme naději, že Kunratická stopa bude žít dál.
Mnohokrát Vám děkujeme za pomoc, velice si toho vážíme a těšíme
se na příští ročník.
MiG

Oprava místní komunikace

Astrokroužek startuje
Milí příznivci nebeských sfér, ještě je stále šance přihlásit se do
našeho Astrokroužku, v němž Vám jeho vedoucí Jirka Poděbradský
rozšíří obzory až za hranice naší galaxie. Absolventi kroužku tak oslňují
znalostmi, které se jim mohou hodit nejen při nočních procházkách,
ale také při navigaci, pokud se ztratí v divočině a na okolí padne noc.
Bližší informace buď na webu kroužku www.astrokunratice.cz
nebo přímo u Jiřího Poděbradského.
MiG
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Během října a listopadu proběhne toužebně očekávaná oprava
místní komunikace 2c, která vede kolem rodinných domů č.p. 161
až 164. Obec Kunratice na tuto opravu získala dotaci ze dvou zdrojů.
První je z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj z Programu obnovy
venkova ve výši 500.525 Kč a druhou z Dotačního fondu Libereckého
kraje, rovněž z Programu obnovy venkova ve výši 300 tisíc korun.
Celkové náklady opravy budou činit 1.164.161,81 Kč a obec bude hradit
ze svých zdrojů 363.636,81 Kč. Výběrové řízení vyhrála a dodavatelem
stavby bude frýdlantská společnost SILKOM, spol. s r.o.
Součástí opravy komunikace bude výstavba vodovodních přípojek
pro tři rodinné domy, které nebyly připojeny na veřejný vodovod.
Výstavbu přípojek si financují sami vlastníci rodinných domů.
MiG

Foto: Jitka Křížová
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Posezení pro dříve narozené

Spoluobčané bděte

Sbor pro občanské záležitosti
si dovoluje informovat o chystaném posezení pro dříve narozené,
které se uskuteční v pátek 12. října
v bývalé družině od 17 hodin.
Součástí bude opět kulturní
vystoupení dětí z mateřské školky.
Milí pamětníci máte-li doma fotografie zachycující společenské události
či místa v obci, neváhejte je s sebou přinést, abychom si mohli společně
zavzpomínat. Pozvánky na posezení budou roznášeny v dostatečném
předstihu před samotnou akcí. Těšíme se na setkání.
SPOZ

Vážení spoluobčané, prosíme, zvyšte svou pozornost ve svém okolí.
Na konci prázdnin došlo na území obce k několika trestným jednáním,
kdy byl odcizen rám jízdního kola a dále osobní automobil. Frýdlantské
obvodní oddělení Policie ČR nás požádalo o zveřejnění telefonního
kontaktu, který je přímo do vozidla službu konající hlídky PČR Frýdlant.
Vážení spoluobčané, prosíme uložte si následující telefonní číslo, které
můžete použít pro rychlejší komunikaci s frýdlantskou policejní hlídkou.

+420 735 788 738

Kameny kolem nás
Úvodem tohoto článku bychom vás chtěli stručně seznámit s mineralogií, která je jedním z mnoha odvětví geologie, vědě
o zemské stavbě. Naše země se skládá z nerostů neboli minerálů. Všude kolem nás je nějaký ten minerál, ale jen málokdo si toho
všímá. Proto jsme se rozhodli Vás seznámit s přírodou okolo nás z pohledu našich chodidel. Přírodovědné disciplíny geologie, geofyzika
a mineralogie se zabývají zkoumáním stavby země. Zatímco geologie zkoumá tak složité procesy, jako je vznik pohoří a velké pohyby v
zemské kůře, obracejí se mineralogové k jednotlivým minerálům, které tvoří nejmenší stavební složky hornin a určují jejich vlastnosti.
Slovo minerál je odvozeno z latinského minare, čili provozovat hornictví.
První minerál, se kterým se seznámíme, je křemen, jeden z nejběžnějších minerálů, který tvoří základní složku tzv. kyselých hornin
(např. žuly). Zní to úplně normálně a každý jej znáte, ale ukážeme si pár odrůd křemene, které vás uchvátí svou barvou, stavbou a
krásou. Některé odrůdy v průběhu vzniku vykrystalizovaly do nádherných tvarů krystalů a achátů. Svou krásou upoutaly člověka před
mnoha staletími. Křemeny rozdělujeme obecně podle barev. Uvedeme si zde pár příkladů: Ametyst - fialová, Křišťál - čirý, Záhněda hnědá/kouřová, Citrín - žlutý, Morion - černá, Mléčný křemen - bílá, Avanturín - zelená, Růženín – růžová

Zabarvení křemenů způsobují příměsi různých prvků nebo působení radioaktivního záření. Křemen se vyskytuje v mikrokrystalické
formě (kusový), ale i v podobě jednotlivých krystalů od těch nejmenších až po obrovské krystaly vrostlé do velikých horninových dutin.
Křemenné krystaly se nacházejí v žilách, pegmatitech nebo v achátových peckách.
Křemen je předmětem zájmu mnoha sběratelů minerálů, někteří se na tento minerál i specializují. Pokud se podaří najít hezký
kousek, udělá radost a obohatí sbírku. Pro někoho je sběr minerálů skutečnou vášní a celoživotním koníčkem. A mohu vás ujistit,
křemeny dokáží být nádherné. V příštím díle se podíváme na acháty.
AM MINERAL - Martin Pochylý

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2018
AKCE

Leden
Únor
Březen

MĚSÍC
Červenec

Hasičský ples (17.)
Lékař radí – Úzkosti a deprese (9.)
Hasiči radí, aneb co shoří to neshnije (9.)
Maškarní karneval pro děti (10.)
Maškarní karneval pro dospělé (24.)

Srpen
Září

Duben

Den Země, aneb kunratické gruntování (22.)
Lampionový průvod a pálení vatry (30.)

Říjen

Květen

Malování na chodník (8.)
Zájezd do divadla – muzikál IAGO (12.)
Vítání občánků (19.)

Listopad

Červen

Dětský den (2.)
Odhalení Zastaveníčka u Svatého Huberta (9.)
Myslivecké hody, aneb slavnosti sněženek (23.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (30.)

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 (7.)
Pozorování zatmění Měsíce (27.)
Tongrundská šarvátka 1813 + 25 let samostatnosti obce (28.)
Kinematograf Pavla Čadíka (31. 7. – 2. 8.)
Kunratická stopa (8.)
Zájezd na Zahradu Čech (15.)
Václavská zábava (28.)
Posezení pro dříve narozené (12.)
Kunratické Drakování (14.)
Oslava dne vzniku Československa (28.)
Kunratická JamParáda (3.)
Myslivecký bál (17.)
Rozsvícení Vánočního stromu (30.)
Mikulášská besídka (1.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Procházka do heřmanické sklárny (15.)
Vánoční besídka s jarmarkem (18.)
Vánoční turnaj ve stolním tenise (29.)
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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