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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBC E

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje.
Kalendářní léto je pryč. Přestože si
na astronomický konec léta
v podobě podzimní rovnodennosti
ještě pár dnů počkáme, neklamná
znamení jsou již patrná. Vlaštovky
společně s jiřičkami opět zkouší, co
vydrží dráty elektrického vedení a
houfujíc se, plánují trasu letu do
teplých krajin. I dítka školou povinná
si užila poslední víkend prázdnin a
od pondělí se vrací do školních lavic.
Do naší školy nastoupí čtyři
prvňáčci, kteří se již nemohou
dočkat. Jmenovitě jsou to Tomáš
Richtr, Jakub Liška, Denis Špína a
Diana Mirgová. Už teď jim přeji, aby
jim nadšení vydrželo až do deváté
třídy a aby se jim ve škole dařilo.
Nastává podzim – období, které co
do akcí bude podobně pestré, jako
letošní prázdniny. Čeká nás
Kunratická stopa, zájezd na Zahradu
Čech, Václavská zábava, Drakování,
výsadba stromu republiky, vyhlášení
JamParády i myslivecká zábava.
Bohužel nám to trošku kazí naše
politická reprezentace, neboť se
stalo, že si poprvé v historii České
republiky „kapři vypustili vlastní
rybník“ a poslanci se nám rozpustili.
Pan prezident nás v říjnu, přesněji
25. a 26., požene k volbám,
abychom tento rybník opět naplnili
a pokud možno i trošku odbahnili.
Popřejme si proto štěstí,
neboť jej bude třeba 
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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Oslavy se vydarily…
Vážení spoluobčané, ještě jednou se musím vrátit k sobotě 3. srpna 2013,
během níž jsme společně oslavili osamostatnění obce i znovuodhalení památníku v
Tongrundu.
V prvé řadě bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří jste se na oslavách
jakýmkoli způsobem podíleli, neboť bez Vaší pomoci by se nic z toho
neuskutečnilo. V neposlední řadě rovněž děkuji i návštěvníkům, kteří se zúčastnili
jak odhalení obnoveného památníku, tak oslavy osamostatnění naší obce.
Překvapilo mě, kolik mají Kunratice příznivců odjinud, jež oželeli kulturní dění
v okolí a slavili společně s námi.
Celodenní akce se setkala veskrze
s pozitivními reakcemi. Dopolední část se
nesla v duchu piety, vojenství a
Napoleonských válek. Při znovuodhalení
převzala naše obec z rukou Ing. Imricha
Vetráka ocenění Ministerstva obrany ČR
v podobě plakety „Za péči o válečné
hroby“. Odpoledne již patřilo naší obci a
foto: Zdeněk Liška
jejímu osamostatnění.
Ocenili jsme první Zastupitelstvo, jež vzešlo z voleb 6. března
1993. Pamětním listem a plaketou jsme poděkovali Antonínu
Liškovi, Marii Novákové, Dagmar Jilemnické, Josefu Kutílkovi (in
memoriam), Pavlu Němcovi, Františku Vrátnému, Václavu Kerdovi,
Miloslavu Götzovi, Věře Ventové (dříve Dvořákové), Karlu Reibrovi
(in memoriam), Josefu Francovi, Aleně Pažoutové, Boženě
Smržové, Bohumilu Pleskačovi a Miroslavu Kutílkovi. Ocenili jsme
zároveň i činnost místních spolků (fotbalistů, hasičů i myslivců).
Kulturním zážitkem bylo nejen vystoupení hudební skupiny Proudy, ale i
jednotlivé ukázky, ať již psovodů a jejich čtyřnohých svěřenců, dřevorubeckých
disciplín v podání juniorského mistra republiky v tomto sportu Romana Pospíchala
anebo leteckých dovedností modelářů z Modelranche z Mníšku u Liberce. Oslavy
pak pokračovaly diskotékou pod širým nebem pod taktovkou DJ Milana Mazánka
z Hejnic, který rozpohyboval početné publikum.
Oslavy měly i jeden pro mě velice překvapivý a
zajímavý vedlejší efekt, o němž jsem se dozvěděl jako
poslední, neboť mi bylo vše zatajeno. A sice to, že se
nám v obci zformovalo další uskupení, jež se rekrutuje z
/nejen/kunratických dam, žen a slečen a které si začalo
říkat „Kelišky“. Členky tohoto týmu připravili vynikající
občerstvení, kterým doprovodili výstavu „Kunratice
v proměnách času“ na sále kulturního domu.
foto: Jitka Doubnerová
Sportovní terminologií zvoláno: „Holky děkujem“
Více fotografií z akce naleznete na zadní straně K.K. (fotohádanka bude příště)
MiG
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OBECNÍ ÚRAD
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
Starosta obce Kunratice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zák. o volbách do Parlamentu ČR.“),

oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční:
v pátek dne 25. října 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu dne 26. října 2013 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově
obecního úřadu, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant pro voliče
bydlící v obci Kunratice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Vzhledem ke zkrácení lhůty dle § 55 odst. 1 zák. o volbách
do Parlamentu ČR budou hlasovací lístky každému voliči
dodány 1 den přede dnem voleb, tj. nejpozději 24. října 2013.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

Připomenutí:
Splatnost poplatku za komunální odpad za
III. čtvrtletí je do 30. září 2013.

ASTRONOMICKÝ KROUŽEK
V posledním čísle K.K. jsme vás informovali o získané
dotaci na vybavení pro připravovaný astronomický
kroužek. Vybavení je již na cestě a nezbývá nic jiného, než
zahájit nábor astronomů.
Dveře kroužku budou otevřeny
školákům od první třídy a
začátek je plánován na druhou
polovinu září. Malý astronomové
se budou prozatím scházet ve
čtvrtek na obecním úřadu.
Zájemci se mohou hlásit již teď,
buď ve škole v Kunraticích, na
našem úřadě nebo u vedoucího
kroužku p. Jiřího Poděbradského.
Těšíme se na Vás.
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Pozvánky
KUNRATICKA STOPA
Srdečně zveme Vás i Vaše ratolesti na další
ročník tradičního pochoďáku, který proběhne
v sobotu, dne 7. září 2013, v naší krásné obci.
Po trase pochodu budete plnit zábavné úkoly a
po jejich zvládnutí Vás v cíli odměníme.

Start je od 9:00 do 10:30
hodin od OÚ Kunratice
Těšíme se na Vás

Tradiční
zájezd
do
Litoměřic na Zahradu Čech
se uskuteční v neděli dne
15. září 2013.
Autobus odjíždí z návsi
před kulturním domem
v Kunraticích v 7:00 hodin.
Odjezd z Litoměřic se plánuje v 15:00 hodin (čas
odjezdu lze upravit po vzájemné dohodě výletníků
s řidičem autobusu).

Cena zájezdu je 80,- Kč na osobu a zájemci
se závazně přihlásí na OÚ.

VÁCLAVSKÁ
ZÁBAVA
TJ Sokol Kunratice a obec Kunratice srdečně
zvou na taneční zábavu, kterou pořádají
v sobotu dne 28. září 2013 od 20:00 hodin
v kulturním domě v Kunraticích.

Vstupné činí 50,- Kč

1. září 2013
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Rozpis mistrovských utkání
TJ SOKOLU KUNRATICE – Podzim 2013
Domácí
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice
Dolní Řasnice
Kunratice
Bulovka B
Raspenava B
Kunratice
Pertoltice
Kunratice
Hejnice B
Kunratice
Nové Město p. S. B

Hosté
Bílý Potok
Kunratice
Habartice
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Kunratice
Víska
Kunratice
Jokers Frýdlant
Kunratice
Stráž n. N. B
Kunratice

Termín
17.08. - 17:00
24.08. - 17:00
31.08. - 17:00
07.09. - 17:00
14.09. - 17:00
22.09. - 15:00
29.09. - 15:00
05.10. - 16:00
12.10. - 16:00
19.10. - 15:30
27.10. - 14:30
02.11. - 14:00
10.11. - 14:00

Den Výsledek Body
SO
4:4
1
2:1
0
SO
SO
2:3
0
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE

jamparáda
Odstartovala nám soutěž ve vaření marmelád, jamů
|čti džemů| a různých ovocných pomazánek a nátěrek, či
jak se dají tyto dobroty ještě jinak nazvat.
Pravidla soutěže jsou jednoduchá:
 Sběr vzorků marmelád a jamů probíhá do konce října. (Nultý ročník do 28.10.2013)
 Sběrné místo – Obecní úřad Kunratice
 Každý kdo se chce zúčastnit, přinese 1 větší nebo 2 menší uzavřené neoznačené skleničky od každé
soutěžní marmelády
 Po skončení soutěže budou prázdné skleničky k vyzvednutí na obecním úřadě
 Při odevzdání potvrdí předávací protokol a jeho vzorkům bude přiděleno pořadové číslo
 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
 Když se sejdou více než 4 vzorky jednoho typu marmelády, bude vytvořena nová kategorie
 Kategorie s méně než 3 vzorky bude sloučena s druhou nejméně obsazenou kategorií
 První pátek v listopadu se sejde odborná porota, která anonymně ohodnotí všechny vzorky (1.11.2013)
 Hodnotit se bude 1-10 body v kategorii: chuť, barva, konzistence, vůně
 V sobotu bude veřejné vyhlášení soutěže, ochutnávka, hry pro děti, laická soutěž, zábava...
 Pořadatel si vyhrazuje právo dále upravovat pravidla soutěže

Na doporučení kunratické lidové sněmovny v obchodě došlo k mírné úpravě
pravidel směrem k větší volnosti. Není proto již povinnost donést 2 skleničky
marmelády, ale v případě větší velikosti skleničky stačí jen jedna. Jde spíš o to,
aby celkové množství marmelády stačilo na ohodnocení porotou a aby zbylo i
na veřejné ochutnání. Není třeba se obávat ani o soutěžní skleničky na
marmeládu  ty budou po vyhlášení soutěže vráceny zpět majitelům.
Více informací naleznete na www.jamparada.cz a případné dotazy můžete
zasílat na info@jamparada.cz nebo se můžete informovat na obecním úřadě.

JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2013 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Zárí
pan František Špína
paní Jaroslava Kupková
pan Karel Švehla

Ríjen
pan Pavel Valo
paní Marcela Götzová
paní Růžena Pažoutová
pan Štefan Švarc
paní Ludmila Götzová
pan Radko Götz
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
Instalace dopravního značení:
V prvním zářijovém týdnu dojde v horní
části obce k osazení dopravních značek,
které na hlavní silnici na Bogatyniu
vytvoří úsek se sníženou rychlostí (70
km/h). Dále v tomto týdnu umístíme
dopravní zrcadlo na výjezd od fiňáků.

Dar od Heřmanic:
Jako poděkování za pomoc po povodni
v roce 2010 nám darovaly Heřmanice
terénní vozidlo Lada Niva 1.7i.
Vozidlo z roku 2003 ještě nedávno
sloužilo Policii a po drobných úpravách se
stane pomocníkem naší jednotky požární
ochrany. Rovněž touto cestou děkujeme.

Aktuální počet přihlášených
soutěžních vzorků:

17 ks
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 Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Str. 4

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 14:00
13:00 – 17:00
13:00 – 14:00

Fotografie: Zdeněk Liška

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

Fotografie z oslav osamostatnění obce i znovuodhalení památníku.
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