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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje. V posledním čísle K.K.
jsem si dobíral školáky se stříháním
metru a s končícími prázdninami.
Nyní jsem v obdobné situaci i já.
Pomalu stříhám metr a loučím se
s funkčním obdobím současného
Zastupitelstva obce (ZO), které končí
prvním dnem voleb, tj. 10. října.
Naposledy tedy píši i svůj sloupek,
coby starosta obce.
A protože je poslední chtěl bych v
něm především poděkovat všem
zastupitelkám/ům za jejich spolupráci
a druhé poděkování směřuji všem
členkám/ům výborů končícího ZO.
Vždy, když něco končí, ohlížíme se a
hodnotíme uplynulou dobu. Ať je to
shrnutí roku na Silvestra nebo jako
v tomto případě čtyřletého volebního
období. Proto jsem se ve vedlejším
článku pokusil o malé (věřím, že
objektivní) zhodnocení toho, co se
nám povedlo a co už méně.
Zároveň když něco končí, tak také
něco nového začíná. Nové ZO vzejde
z říjnových voleb, a proto si dovoluji
požádat voliče o jejich maximální
účast a současně jim na druhé straně
K.K.
přináším
zaregistrované
kandidátky, kde již nyní mohou
vybírat své favority.
Závěrem si Vás dovoluji informovat,
že do voleb již K.K. nevyjde, abychom
se nedostali do křížku se zákonem o
volbách do Zastupitelstev obcí.
Děkuji za pochopení.
Zároveň děkuji všem obyvatelům
naší krásné obce za přízeň a
trpělivost v uplynulém
volebním období.

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce

Str. 1

OHLÉDNUTÍ, ANEB CO SE
POVEDLO A CO NE…
Vážení spoluobčané, za měsíc touto dobou již budeme znát nové složení
Zastupitelstva obce Kunratice, které povede obec v období let 2014 – 2018. A
proto si myslím, že je právě nejvhodnější čas na krátké ohlédnutí se za dobíhajícím
volebním obdobím a zhodnocení práce končícího Zastupitelstva.
Poprvé se Zastupitelstvo obce (ZO)
ve složení Milan Götz, Luděk Pažout,
Miroslav Liška, Miloslav Götz, Milan
Franc, Mgr. Jana Runkasová, Ing. Jiří
Kříž, Miroslava Mervová a František
Vrátný sešlo v pátek 12. listopadu
2010 na ustavujícím zasedání. Od
tohoto dne až do současnosti jsme
zasedli k jednání celkem 35krát a
přijali jsme na 338 usnesení.
Od počátku jsme se potýkali nejen s náročnými úkoly v podobě odstraňování
povodňových škod, nápravou auditem zjištěných chyb a nedostatků v hospodaření
obce, ale i s běžným chodem obce, jako když jsme s panem místostarostou do
brzkých ranních hodin připravovali podklady pro vyplácení tehdejších
listopadových mezd ☺. Myslím, že jsme od té doby ušli pořádný kus cesty. Od
nového roku 2011 jsme získali výraznou posilu Obecního úřadu v osobě paní Dany
Kratochvílové, která dávala do pořádku účetnictví a zajistila i další administrativní
činnost úřadu, díky čemuž se práce OÚ zlepšila a i zdejší klima je příjemnější.
I proto můžeme rubriku „Povedlo se…“ zahájit například zprovozněním služeb
systému CZECHPOINT nebo zahájením ověřování kopií a podpisů. Dále do tohoto
výčtu úspěchů ZO lze k dnešnímu dni zařadit odstranění povodňových škod na
obecních mostech, vytyčení a zapsání obecních lesních pozemků do katastru
nemovitostí, legalizace veřejného pohřebiště, získání zpevněných komunikací do
majetku obce, zlepšení dopravní bezpečnosti na nepřehledných křižovatkách,
odstranění revizních závad v budovách školky i školy, uvedení odpadového
systému do souladu s platnou legislativou, vyřízení dlouholetých žádostí o koupi
pozemků, zprovoznění obecního bytu, usnadnění poskytování půjček z Fondu
rozvoje bydlení, znovuobnovení a modernizace knihovny, získání některých dotací
(MMR, MPSV, LK, FSEU), pořízení nového obecního rozhlasu, vstup do
Euroregionu Nisa a v neposlední řadě hospodaření obce bez chyb a nedostatků.
Samostatnou kapitolou, jež stojí za zmínku, je kulturně společenský život, který
podle mnoha ohlasů ať z úst zastupitelů nebo občanů, doznal v naší obci jisté
změny. Dle mého názoru nám napomohla i veřejná debata „Na slovíčko, sousedé“,
jež nám ukázala, že máme na mnoho věcí stejný pohled a díky které se začalo o
dění v obci zajímat více lidí. Mám pocit, že to opět táhne lidi k sobě, chtějí se
potkávat a chtějí se bavit. ZO opět podporovalo zaběhnuté ale i nové akce a
přispívalo i na činnost místních spolků. Jednotlivé akce vypisovat nemusím, neboť
je vidíte v tabulce na následující straně, ale zmíním, že…
Pokračování na str. 3
17. září 2014
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OBECNÍ ÚRAD

POZVÁNKY

Připomenutí:
Splatnost poplatku za komunální odpad za
III. čtvrtletí je do 30. září 2014.

KUNRATICKÉ
DRAKOVÁNÍ
Hurá akce, jejímž hlavním smyslem je:

Volby do Zastupitelstva obce Kunratice
proběhnou letos ve dnech 10. října od
14:00 do 22:00 hodin a 11. října od 08:00
do 14:00 hodin.
Volební místnost bude v zasedací místnosti Obecního
úřadu Kunratice, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant.

KANDIDÁTKY DO ZO KUNRATICE
č.
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Kandidátní listina
Název strany
Prosperita, NK
HASIČI KUNRATICE
HASIČI KUNRATICE
HASIČI KUNRATICE
HASIČI KUNRATICE
HASIČI KUNRATICE
HASIČI KUNRATICE
HASIČI KUNRATICE
HASIČI KUNRATICE
HASIČI KUNRATICE
Ing. Jiří Kříž, NK
TJ Sokol Kunratice
TJ Sokol Kunratice
TJ Sokol Kunratice
TJ Sokol Kunratice
TJ Sokol Kunratice
TJ Sokol Kunratice
TJ Sokol Kunratice
TJ Sokol Kunratice
TJ Sokol Kunratice

č.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kandidát
Příjmení, Jméno, titul
Vrátný František
Götz Milan
Liška Miroslav
Pažoutová Marcela
Götz Miloslav
Liška Zdeněk
Lukášová Jiřina
Richtr Petr
Maglenová Jana
Jirounková Jana
Kříž Jiří Ing.
Franc Milan
Novák Josef
Runkasová Jana Mgr.
Mervová Miroslava
Bílek Karel
Šulc Rostislav
Luftová Miroslava
Špína Jaroslav
Provazník Jan

Věk
61
32
39
42
55
37
35
55
70
45
61
37
32
43
41
41
35
20
29
33

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Zdroj: www.volby.cz
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.), Myslivecká zábava (15.),
Rozsvícení Vánočního stromu (28.)
Mikulášská besídka (6.), procházka do Heřmanic (???)

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.

Sejdeme se v neděli 28.
září 2014 v 10:00 hodin
před obecním úřadem
nebo po desáté hodině
na „Kopáku“ (kopec za
paneláky)
Draka své výroby nebo
kupovaného s sebou!
Do kapsy si přiberte
bramboru,
jablko
nebo
buřtíka. (oheň zařídíme my)

VÁCLAVSKÁ
ZÁBAVA
TJ Sokol Kunratice a obec Kunratice srdečně
zvou na taneční zábavu, kterou pořádají
v sobotu dne 11. října 2014 od 20:00 hodin
v kulturním domě v Kunraticích.
Vstupné činí 50,- Kč
K poslechu i tanci zahraje Jarda Kubát.

Přihlášených vzorků k e dni 17 . 09. 2014
Kategorie

Peckoviny
Jádroviny
Bobuloviny
Exotika

poč. vzorků

Kategorie

11
Jahodové
4
Rybízové
6
Rebarborové
8
CELKEM 56

poč. vzorků

13
9
5

Více na www.jamparada.cz

Přeškrtnuté akce již proběhly.
Str. 2
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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
:
:
:
:
:
:
:

Body
1
3
0
3
3

OHLÉDNUTÍ, ANEB CO SE POVEDLO A CO NE…
…díky podpoře spolkového, kulturního i sportovního života můžeme mezi úspěchy
zařadit například vznik astronomického kroužku, pořízení nových stolů na stolní tenis,
vybavení pro nohejbal a fotbal a vznik nových tradic – Lékař radí, drakování, letní kino,
adventní procházka do Heřmanic a především soutěž ve vaření marmelády JamParáda.
Lidé mají zájem i o historii obce, což dokládá například obnova památníku
v Tongrundu, za níž obec obdržela plaketu od Ministerstva obrany ČR nebo o veřejnou
zeleň (parky, výsadba stromořadí nebo lípy republiky). Mezi pozitiva si dovolím zařadit
i vydávání KUNRATICKÉHO KURÝRA a provoz webových stránek obce, jejichž
průměrná návštěvnost činí okolo stovky přístupů týdně.
Chvály už bylo dosti a nyní již k záležitostem méně příjemným. Čeká mě kolonka
„Nepovedlo se…“. Mezi neúspěchy musím jednoznačně zařadit nedokončení
zasíťování lokalit pro výstavbu nových rodinných domů, což jsme si velice přáli, když
jsme obec přebírali. Dále se nám nepovedlo vybudovat víceúčelové hřiště, nedořešili
jsme převod Kulturního domu, nezahájili jsme pozemkové úpravy a prozatím jsme
neopravili ani metr obecních silnic. Doposud nejsou dodělány i některé drobnosti typu
osvětlení zastávky nebo lavičky v parcích. Neúspěchem skončily i některé žádosti o
dotace (např. na cyklostezku přes Hartu). Zkrátka si mnozí z nás myslí, že se nepovedlo
nic hmatatelného.
I v občanské rovině máme také rezervy. Osobně mě mrzí nízká účast občanů na
zasedáních ZO a některé nedořešené sousedské problémy.
Možná se Vám zdá výčet rubriky „Nepovedlo se…“ krátký, ale sebehodnocení je vždy
velice obtížné a člověk špatné vzpomínky vytěsňuje z paměti mezi prvními. I proto Vás
prosím o zpětnou vazbu a sdělení, kde jsme ještě za Vaším očekáváním pokulhávali.
Navíc bych své pojednání rád zakončil veseleji.
Když jsme 12. listopadu 2010 přebírali obec, byla zvolána věta: „Předávám obec
s pěti miliony na účtě.“ Přesněji řečeno bylo to 5.005.783,70 Kč. V některých kruzích
pak panovaly obavy z rozfofrování uspořených peněz marnotratnými zastupiteli.
O to radostněji dnes provolávám já, že novému Zastupitelstvu odevzdáváme obec se
šesti miliony na účtu. Přesněji řečeno to je 6.181.438,27 Kč (stav k 31. 07.). Navíc je
mezi občany půjčeno dalších více než 600 tisíc z Fondu rozvoje bydlení.
Závěrem bych Vám rád poděkoval za pozornost a pro úplnou informovanost Vám na
zadní stranu K.K. přidávám dva odkazy, kde lze najít zajímavé informace o rozpočtech
a srovnání hospodaření obce v uplynulých letech.
MiG

FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Zastupitelstvo obce na posledním zasedání schválilo vypsání druhého letošního kola
příjmu žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení, do kterého je uvolněno 140.000,- Kč.
Termín příjmu žádostí je od 15. září do 31. října. 2014.
Bližší Informace a potřebné formuláře jsou k dostání na
OÚ nebo na webu obce: www.obeckunratice.cz
Půjčky jsou určeny pro občany obce na obnovu jejich
bytu či domu. Maximálně lze žádat o 100 tisíc a maximální
doba půjčky je pět let.
Roční úrok je 3 % Příklad: 100 tisíc na 5 let
splátky jsou 59 x 1.797,- Kč + poslední
splátka 1.789,- Kč
celkem zaplatíte 107.812,- Kč
přeplatíte 7.812,- Kč.
Str. 3

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

Zárí
pan Petr Richtr
paní Jaroslava Kupková

Ríjen
pan Karel Málek

Listopad
pan Pavel Gonda
pan Karel Rudolf
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
Sběr připomínek k veřejnému rozhlasu:
Žádáme občany o podněty k provozu a
fungování nového veřejného rozhlasu, které
volejte, pište na email nebo nám je sdělte
osobně na OÚ. Zkušební provoz je zkrácen do
konce měsíce října. Poté dojde k seřizování.
„Kelišky“ soutěží v pečení:
V sobotu 20. září 2014 proběhne ve Vísce
výstava chovatelů a „posvícení po našem“,
kde se naše kunratické ženy utkají v pečení
dobrot se ženami z okolních obcí. Přijďte
prosím podpořit naše „Kelišky“ a zavítejte na
tuto akci.
Rekordní Kunratická stopa:
Letošní ročník Kunratické stopy si prošel
rekordní počet účastníků. Trasu a jednotlivé
disciplíny
absolvovalo
celkem
207
návštěvníků. Díky všem, kteří se na této akci
podíleli.
Palivové dřevo:
Na ploše u rybníka se opět 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.
Tréninkové jízdy:
V sobotu 18. 10. 2014 budou od 10:00 do
15:00 hod. na cestě za suškou k bývalé tržnici
probíhat
testovací
jízdy
soutěžních
automobilů. Chystá se i občerstvení ☺
Svoz nebezpečného odpadu:
Svoz objemného a nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 8. 11. 2014 od 9:00 do
11:00 hodin na návsi před KD.
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LIDSKÁ KRUTOST
NEZNÁ MEZÍ…

PRETCHEROVA STUDÁNKA
Ve druhém čísle K.K. jsme napsali článek o Pretcherově studánce, o níž
se zmiňuje obecní kronika a která by se dle záznamu měla nacházet
v severovýchodní části lesa Tschau. Zároveň jsme vyhlásili soutěž v jejím
nalezení. Pátrání po tajemné studánce se zúčastnilo celkem 14 hledačů,
kteří nám donesli důkaz o tom, že u studánky skutečně byli (Miroslava
Mervová, Miroslava Luftová, Milouš Farský, Ladislav Merva, Miluše
Šulcová, Vladimír Veselý, Olga Berkyová, Lucie Pemlová, Věra Vítková,
Michaela Malichová Špátová, Josef Vojta ml., Martin Götz, Lenka
Šarounová, Michal Křelina).
Na posledním našem zasedání
zastupitelstva jsme proto z těchto
lidiček vylosovali výherce knihy Obce
a Města Libereckého kraje a navíc
byly do soutěže přidány dvě
malované mapy Liberecka. Výherce
losoval nejčastější host našich
zasedání pan Josef Franc.
Z knihy se tak může radovat paní Olga Berkyová a mapy potěší
Ladislava Mervu a Lucii Pemlovou. Výherci se mohou o své ceny přihlásit
na obecním úřadě, kde jim budou předány.
Nyní již k odtajnění její polohy.
Studánka se nachází v lesní části, mezi
místními známé jako „Klingr“, kousek
pod vrcholem zdejšího kopce. Vede k ní
úvoz a místo je kousek od hlavní lesní
cesty (červená bublinka na mapě).
Během hledání jsme se dozvěděli, že
byla studánka ještě poměrně nedávno
využívána myslivci, kteří mají v její
blízkosti srub. Zajímavostí je, že jí
nazývají „Boženčinou studánkou“.
Takto ji po své manželce Božence pojmenoval pan Oldřich Černý starší.
V současnosti je studánka nefunkční a bez vody, protože je zasypána
okolní zeminou. Rádi bychom uspořádali brigádu, při níž bychom
s dobrovolníky studánku vyčistili. Ve spolupráci s Lesy ČR nad ní chceme
postavit stříšku.
V jejím okolí proběhla těžba a je zde potřeba odstranit i popadané
větve. Tyto práce je však nutné provézt během podzimu, neboť se zde na
jaře bude vysazovat nový les.
MiG

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

Tuto psí slečnu na obrázku našel a zachránil v
pátek 12. září 2014 při houbaření Martin
Jilemnický se svým kamarádem. Štěně nějaká
lidská hyena uvázala u stromu a čenich mu pro
jistotu omotala lepicí páskou, aby nebylo slyšet.
Fenky se v sobotu ujala Katka Vojáčková a
odvezla si jí do svého útulku AzylPes, kde bude
čekat na nové páníčky. Věříme, že se zde příliš
dlouho neohřeje a naopak zamíří za teplem
nového domova. Díky, Martine!

OBECNÍ PENÍZE POD LUPOU
http://www.rozpocetobce.cz
(údaje od roku 2000 do roku 2013)

http://monitor.statnipokladna.cz
(údaje od roku 2010 po současnost)

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.
Jako první správně zodpověděla fotohádanku
z posledního čísla majitelka onoho předmětu na
obrázku paní Iva Richtrová.

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

Písmeno z nápisu
nad obchodem se
smíšeným zbožím.

17. září 2014

