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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY

VELKÁ VÁLKA

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje.
Druhé pololetí školního roku uteklo
jako voda a jsou před námi dva
měsíce prázdnin plné dovolených a
mnoha akcí, jež se uskuteční u nás
nebo v širokém okolí. Na některé
naše události Vás tradičně zveme na
druhé stránce kurýra. Věřím, že ani
tentokrát
našimi
pozvánkami
nepohrdnete a navštívíte některý
z nadcházejících počinů.
Během letního období nás, ale čeká
i spousta práce, neboť budeme v
mateřské školce opravovat plot,
odstraňovat drobné závady na
elektroinstalaci a natírat dřevěné
herní prvky. Ve škole musíme opravit
šatnu a družinu. V létě dokončíme
opravy třech lávek přes potok a rádi
bychom upravili prostor kolem Lípy
republiky, kde bychom chtěli osadit
drobný plůtek ochraňující strom a
lavičku.
Dále nás čeká jednání na stavebním
úřadě, kde budeme usilovat o získání
stavebního povolení pro inženýrské
sítě a účelové komunikace do lokalit
nad Brynychovými i nad Vojtovými,
jejichž projektovou přípravu máme
již zdárně za sebou.
Z tohoto drobného výčtu je patrné,
že bychom se o prázdninách vůbec
nemuseli nudit a tak si popřejme
mnoho zdaru a pěkné počasí, které
je pro mnoho akcí i úkolů potřebné.

V sobotu 28. června si celý svět připomínal 100. výročí Sarajevského atentátu,
při němž přišli o život následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František
Ferdinand d´Este a jeho choť Žofie. Tato událost se stala roznětkou v napjatých
vztazích mezi evropskými mocnostmi, která spustila rychlý sled událostí, jež vedly
k vypuknutí válečného konfliktu, známého do r. 1939 jako velká válka.
Světová válka vypukla uplynutím
ultimáta, jež Rakousko-Uhersko dalo
Srbsku, které jej nemohlo přijmout
v plném rozsahu. Stalo se tak v úterý
28. července 1914. Samotnému
vyhlášení války Srbsku předcházela
částečná mobilizace, o které se
můžeme dočíst i v dochované obecní
kronice, z níž se dozvídáme například
i to, že Kunratice během války hostili
uprchlíky z boji zasažené Galicie, kteří
zde pobývali v počtu 72 osob více jak
osm měsíců. Kronika však přináší i tu
smutnější zprávu, a sice zápis o osudu
válečných obětí z řad obyvatel obce,
které se již domů nevrátily a zůstaly
pohřbeny kdesi v cizině.
Právě jim byl roku 1926 postaven
pomník
v pravé
předzahrádce
hřbitova, po kterém se bohužel do
dnešních dní dochoval pouze sokl.
My si 100 let od vypuknutí první světové války
připomeneme v sobotu 2. srpna výstavou zbraní a
uniforem, kterou si pro nás a širokou veřejnost
připraví Spolek vojenské historie Liberec společně s
jejich kolegy z KVH Česká Lípa – LIR No. 7.
Před samotnou výstavou, která se uskuteční od
13:00 do 17:00 hodin na obecním úřadě, proběhne
drobný pietní akt u výše zmiňovaného zaniklého
pomníku obětem první světové války, po němž bude
následovat rovněž krátký pietní akt u památníku
šarvátek v Tongrundu. Uctění památky se zúčastní
vojenský kaplan z 31. brigády radiační, chemické a
biologické ochrany Liberec kapitán Bc. Petr Šabaka.

Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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Program připomínky 100. výročí vypuknutí I. světové války dne 2. srpna 2014:
9:00
– pietní akt u zaniklého pomníku z první světové války
9:15
– pochod historické jednotky obcí
10:00
– pietní akt u pomníku šarvátky v Tongrundu 1813
13:00 – 17:00 – výstava zbraní a uniforem – v budově obecního úřadu Kunratice
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POZVÁNKY

OBECNÍ ÚRAD
Důležité upozornění pro
naše spoluobčany. Poštovní
doručovatelé často tápou při
hledání adresátů zásilek,
neboť je v naší obci řada
objektů neoznačena číslem
popisným nebo evidenčním.
Upozorňujeme především na zákonnou povinnost
vyplívající z § 32, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
§ 32
§32 (1)Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad
označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat
je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní
úřad.

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

Obecní úřad závazný vzhled označení doposud v naší
obci neurčil a ponechává provedení na vlastnících objektů.
Přesto je nejrozšířenější verzí modrá tabulka s bílými
arabskými číslicemi uprostřed.
Apelujeme proto na vlastníky nemovitostí na území naší
obce, aby si řádně označili své objekty přidělenými čísly.

JAMPARÁDA
Přihlášených vzorků k e dni 02 . 07. 2014
Kategorie

poč. vzorků

Jádroviny
Peckoviny
Bobuloviny
Exotika
CELKEM

0
1
3
4
8

Více na www.jamparada.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.),
Václavská zábava (27.)
Hřbitovní aktovky – divadlo v Kunraticích (3.), Kunratické
Drakování (???), Lékař radí (???)
Kunratická Jamparáda (8.), Myslivecká zábava (15.),
Rozsvícení Vánočního stromu (31.)
Mikulášská besídka (6.), procházka do Heřmanic (???)

Přeškrtnuté akce již proběhly.
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Dění v okolí:

Promítání v Pivovaru
V sobotu 26. července 2014
promítá Kinematograf Pavla
Čadíka film Postřižiny v areálu
Zámeckého pivovaru Frýdlant
v rámci
jeho
slavnostního
otevření.
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VÝSLEDNÁ TABULKA SEZÓNY 2013-2014
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Hejnice B
Stráž n.N. B
Krásný Les
Habartice
Bulovka B
Víska
Jokers Frýdlant
Pertoltice
Bílý Potok
Dolní Řasnice
Nové Město p.S. B
Oldřichov v H.
Kunratice u Fr.
Raspenava B

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
23
22
16
13
11
11
10
10
8
7
7
7
6
6

0
2
3
2
6
3
3
2
1
4
6
5
4
5
4

1
1
8
7
12
12
14
15
14
13
14
15
15
16

Skóre
152: 34
133: 32
67: 50
71: 55
54: 74
51: 68
66: 69
63: 89
55:107
52: 71
64: 78
49: 85
53: 77
56: 97

Body
71
69
50
45
36
36
32
31
28
27
26
25
23
22

TABULKA STŘELCŮ
Jméno
Batelka Lukáš
Bílek Aleš
Klečka Martin
Provazník Jan
Franc Milan
Hovad Jan
Bílek Karel

Počet
9
9
9
8
3
3
2

Jméno
Gonda Pavel
Křiklava Miloš
Pospíchal Jakub
Pospíchal René
Pospíchal Roman
Želonka Josef

Počet
2
2
1
1
1
1
Zdroj: www.fotbal.cz

BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS
V uplynulých dnech byla v naší obci
provedena montáž digitálního bezdrátového
rozhlasu, který je součástí velkého projektu
„Protipovodňová
opatření
pro
obce
mikroregionu
Frýdlantsko“
z Operačního
programu životního prostředí.
V rámci této akce bude ještě instalován
ultrazvukový snímač hlídající výšku hladiny
Kunratického potoka. Dále dojde k digitalizaci
povodňových plánů všech měst a obcí na
Frýdlantsku.
Celkový rozpočet projektu pro celé
Frýdlantsko je bezmála 40 milionů korun a naše
obec získá zařízení za skoro 1,3 milionu.
Instalace by měla být dokončena v srpnu a pak budou následovat zvukové
zkoušky a testování ostatních funkcí rozhlasu.
Součástí rozhlasu je i modul Jednotného systému vyrozumění a výstrahy
(JSVV), který umožní propojení všech obcí a včasné varování jejich obyvatel
před hrozícím nebezpečím. To není vše, co tento modul umí. V případě potřeby
je možné odvysílat hlášení prostřednictvím mobilního telefonu, jehož držitel
nemusí být v obci přítomen. Rozhlas bude zároveň suplovat rotační sirénu
v místech, kde není její zvuk slyšet. Celé zařízení i jeho přijímací
reproduktorová hnízda navíc mohou pracovat i při výpadku elektrického
proudu, protože obsahují záložní akumulátory.
Věřme, že jej budeme potřebovat v ostrém režimu co nejméně a spíše jej
budeme využívat ke zpříjemnění všedních dní, k blahopřáním k jubileím a
k informování o chystaných akcích.
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JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2014 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Cervenec
paní Miluše Lachmanová
paní Dáša Šejnová

Srpen
paní Drahomíra Mecnerová
paní Irena Zajac
paní Hana Labská
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
Oprava opěrné zdi:
V těchto dnech dojde k opravě opěrné
zdi potoka u mostu pod p. Šindelářem.
Počítejte zde s dopravním omezením.
Palivové dřevo:
Na ploše u rybníka se opět nachází
palivové dřevo, které je na prodej. Jedná
3
se přibližně o 20 m a cena je stanovena
3
na 900 – 1.000,- Kč/m (určeno pouze
občanům naší obce). Více info na OÚ.
Prvňáčci:
Po prázdninách do první třídy naší školy
nastoupí Eleonora Podobská, Petr Runkas
a Sabina Křížová.
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JAMPARÁDA

O P OH ÁR OB CE…

Připomínáme všem našim čtenářům, že je v plném proudu soutěž ve
vaření marmelády. Na druhé stránce každého K.K. naleznete počet
přihlášených vzorků ke dni uzávěrky daného čísla. Aktuální stav najdete na
webu soutěže www.jamparada.cz, kde jsou zároveň zveřejňovány
aktuality z průběhu soutěže. Jednou z nich je například získání mediálního
partnera, jímž se stal Liberecký Deník. Postupně se nám daří získávat i
podporovatele, kteří nás propagují nebo jsou ochotni přispět cenami.
A protože je opakování matkou moudrosti, uvádíme opět pravidla
soutěže:
Sběr vzorků marmelád a jamů probíhá od začátku dubna do konce října daného
roku, tj. (1. 4. 2014 – 31. 10. 2014).
Sběrné místo – Obecní úřad Kunratice
Každý, kdo se chce zúčastnit, přinese 1 větší (cca 200ml) nebo 2 menší (cca
100ml) uzavřené neoznačené skleničky od každé soutěžní marmelády
Doporučujeme dodávat spíše dvě menší skleničky, jako zálohu pro případ
znehodnocení jednoho vzorku
Vzdálení účastníci soutěže mají možnost zaslat soutěžní vzorky poštou na
adresu: Obecní úřad Kunratice, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant
Po skončení soutěže budou prázdné skleničky k vyzvednutí na obecním úřadě
Při odevzdání vzorků účastník potvrdí předávací protokol a jeho vzorkům bude
přiděleno pořadové číslo
Vzdálení účastníci si protokol vytisknou a vyplněný přiloží k zásilce. Kopie jejich
protokolu s pořadovým číslem jim bude zaslána emailem. Protokol ke stažení na
www.jamparada.cz Pozor! Důležité je vyplnění kontaktu.
Druhá polovina protokolu bude uložena a soutěžní vzorky uskladněny v chladnu
Za trvanlivost vzorků odpovídá soutěžící
Po uzávěrce soutěže budou všechna pořadová čísla nahrazena náhodně
vylosovanými
Převodní tabulka mezi náhodnými a pořadovými čísly bude zapečetěna
Jsou vyhlášeny 4 základní kategorie: bobuloviny, peckoviny, jádroviny a exotika
Pro zařazení vzorku do kategorie je rozhodující převažující surovina ve vzorku
Když se sejdou více než 4 vzorky jednoho typu marmelády, bude vytvořena nová
kategorie
Kategorie s méně než 4 vzorky bude sloučena s druhou nejméně obsazenou
kategorií
První pátek v listopadu (7. 11. 2014) se sejde odborná porota, která anonymně
ohodnotí všechny vzorky
Hodnotit se bude 1-10 body v kategorii: chuť, barva, konzistence, vůně
V sobotu (8. 11. 2014) bude veřejné vyhlášení soutěže, ochutnávka, hry pro
děti, laická soutěž, dražba vítězných marmelád
Pořadatel si vyhrazuje právo dále upravovat pravidla soutěže.

Mnozí z Vás jste se již ozvali, že pro nás nějaké marmelády máte, takže
na nic nečekejte a šup s nimi na obecní úřad, abychom je zařadili mezi již
přijaté vzorky. Těšíme se na Vás.
JamParáda tým

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

V sobotu 28. června proběhla soutěž v požárním
sportu „O pohár obce Kunratice“, kterého se zúčastnilo
celkem 12 hasičských družstev ze širokého okolí, včetně
dvou našich. Dorazily k nám hasičské sbory z Heřmanic,
Dětřichova, Jindřichovic pod Smrkem, Vsi, Pertoltic,
Dolní Řasnice, Bulovky a Ludvíkova pod Smrkem.
Poslední dva jmenované si od nás nakonec odvezly
trofeje nejcennější. Ludvíkov vyhrál v kategorii mužů a
Bulovka zvítězila v kategorii žen, kdy jejich požární útok
s časem 25,15 sekundy byl ten úplně nejlepší ze všech.
Na stejné dráze tak za sebou zanechaly dokonce i
všechna mužská družstva.
Naši se v široké konkurenci rovněž neztratili.
Děvčata obsadila krásné třetí místo a naši kluci dokonce
dlouho sahali po zlatě, které jim uniklo až po
opakovaném pokusu družstva z Ludvíkova, kterému byl
stejně jako Pertolticím umožněn druhý pokus po selhání
jejich stroje. Nakonec tak brali stříbro.
Velkou premiéru před domácím publikem
absolvovali zároveň naši starší žáci, kteří ve složení Libor
Gorol, Lukáš Liška, Kateřina Životová, Marek Gorol,
Nikola Richtrová, Sandra Balogová a Adam Pleskač
předvedli požární útok.

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 zodpověděli fotohádanku
z posledního čísla mladý pán Lukáš Liška
prostřednictvím sms a emailem Miroslava
Luftová.

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

Letopočet
na
domu pana Miloše
Farského č.p. 176
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