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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

140 LET KUNRATICKÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího letošního
čísla našeho zpravodaje. Rok 2016
do našeho života přinesl opět
několik významných jubileí. Ať je to
dubnová připomínka 30. výročí
výbuchu v Černobylu nebo celorepubliková oslava 700. výročí
narození "Otce vlasti" Karla IV. nebo
150 let od bitvy u Hradce, jež určila
současné uspořádání Evropy. Naše
obec si rovněž v letošním roce
připomíná několik významných
událostí. Jednou z nich je 40. výročí
ukončení provozu úzkokolejky.
V této souvislosti musím radostně
doplnit, že 20 leté úsilí získat těleso
dráhy do majetku obcí, jimiž dráha
procházela, bylo v letošním roce
korunováno úspěchem, neboť vláda
ČR schválila bezúplatný převod
tohoto majetku. Dalším jubileem,
o němž jsem se krátce zmínil již
v minulém čísle K.K., je 50. výročí
založení fotbalového oddílu, který
vznikl 26. září 1966. V neposlední
řadě nesmím nezmínit výročí, které
se bezprostředně dotýká bezmála
třetiny našich občanů a tím je oslava
140. výročí založení hasičského
sboru v obci, na kterou Vás v tomto
vydání ještě jednou pozveme.
Jak je vidět, tak každý rok se
nějaký ten důvod k oslavě najde a já
věřím, že si vybrané události
společně s námi rádi připomenete.
Přeji Vám krásné léto, nejen plné
oslav, ale i odpočinku na Vámi
vybraných dovolených.

Vážení spoluobčané a přátelé naší obce, jak jsem již předeslal ve svém úvodníku,
jednou z nejvýznamnějších událostí letošního roku je oslava 140. výročí založení
hasičského sboru v naší obci. Psal se rok 1875, přesněji 20. srpen tohoto roku, kdy
po úderu blesku došlo k požáru obytného domu čp. 29 sedláka Josefa Krause
(nyní v něm žijí Alena a Vlastimil Pažoutovi), který vyhořel do základů. Tento požár
stal se impulsem pro založení dobrovolného hasičského sboru v Kunraticích v roce
následujícím. Léta páně 1876 vznikají nové hasičské sbory také v Dětřichově
a ve Větrově. Přestože to byly německé hasičské sbory, všichni se hlásíme k jejich
odkazu, neboť hasiči mají na celém světě stejné poslání, jímž je pomoc bližním
a ochrana jejich majetku. Více se o historii i současnosti sboru dozvíte z chystané
publikace, kterou pro vás připravujeme ve spolupráci s předsedou okresní
odborné rady pro historii a muzejnictví při OSH Liberec panem Karlem Boháčem.
Místní hasiči na přípravách oslavy pracují již několik měsíců a vrchol jejich snahy
proběhne v sobotu 16. července 2016. Začátek oslav je naplánován na 10-tou
hodinu a místem konání je převážně fotbalové hřiště. Těšit se můžete na ukázky
hasičských dovedností, výstavu fotografií a předmětů ze života sboru, která bude
umístěna na obecním úřadě. Dále si budete moci prohlédnout expozici hasičských
obrázků od žáků místní ZŠ v hasičské zbrojnici. Součástí oslav bude prezentace
historické i soudobé hasičské techniky, kterou najdete v prostoru před hasičskou
zbrojnicí i na fotbalovém hřišti. Zde proběhne i křest hasičského vozidla Lada Niva.
Následně hasičskému sboru požehná důstojný pán Mgr. Vít Audi. Po duchovní
části oslav přijde na řadu vystoupení heřmanické folklorní kapely Heřmánek
a odpolední hudební štafetu převezme DJ Milan Mazánek, který nás bude bavit
až do večera. V rámci ukázek hasičských dovedností můžete shlédnout vyproštění
osob z havarovaného vozidla. Pro poučení hospodyněk proběhne i ukázka hašení
pánvičky s hořícím olejem. Naši mladí hasiči Vám pak předvedou požární štafetu
dvojic a hejničtí hasiči vyrobí pěnu pro pobavení dětí, pro něž budou k dispozici
také nafukovací atrakce. Návštěvníci se mohou rovněž těšit i na výborné
občerstvení. Další, tentokrát zcela spontánní, součástí oslav, z níž máme velkou
radost, bude setkání kunratických rodáků, kteří využili této významné události
k návštěvě své rodné obce a společnému shledání se po několika letech. Jsme
rádi, že mají o svou rodnou hroudu stále zájem a těšíme se na historky, které si
k nám sebou přivezou. Styčnou důstojnicí pro ně bude paní Marie Nováková, která
v minulosti již podobná setkání iniciovala. Jsme rádi za každý kontakt na lidičky, jež
z Kunratic pocházejí a chtěli by se podobného setkání v budoucnu zúčastnit, neboť
hasičské oslavy pro ně nebudou zdaleka poslední příležitostí.
Oslavám udělil svou záštitu hejtman Libereckého kraje pan
Martin Půta a konají se za významné podpory obce
Kunratice, mediálního partnera informačního portálu
Freedlanstko.eu a Zámeckého pivovaru Frýdlant.
Vážení spoluobčané, věřím, že pomůžete našim hasičům
jejich významné jubileum oslavit, neboť svou účastí
na slavnostech nejlépe oceníte to, že jsou připraveni
pomoci oni Vám, kdykoli zahouká siréna.
MiG

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD
Od 1. července slouží naší
obci první služební automobil,
jímž je modrá Dacia Dokker,
za pořizovací cenu 269 tis. Kč.

VESNICE ROKU 2016
Milí Kunratičtí, máme za sebou premiérovou účast
v soutěži Vesnice roku. Návštěva hodnotící komise proběhla
v úterý 28. června od 13:45 do 15:45 hodin. Během 120 minut
jsme odprezentovali nejen společenský život u nás, ale
i zajímavá místa, která se u nás nacházejí. Navštívili jsme tak
mimo obecního úřadu i fotbalové kabiny, hasičskou zbrojnici,
mateřskou i základní školu, knihovnu, sál kulturního domu,
hřbitov společně s kostelem, lípu republiky, koupaliště,
povodňový památný kámen, kapličku Panny Marie Bolestné
a památník v Tongrundu, kde prezentace skončila. Během
návštěvy jsme komisi představili nejen činnost našich spolků hasičů, fotbalistů, myslivců, kluků ze SAT Liberec i IAODG týmu,
ale i činnost neformálních skupin lidí, jako jsou například People
of Nature nebo Kelišky, které navíc ohromily členy komise
výborným občerstvením, za což jim ještě jednou touto cestou
děkuji. Na obecním úřadě jsme připravili výstavu představující
bohatý společenský život a události, které v naší obci za uplynulé
roky proběhly. V knihovně si členové komise kromě knižního
fondu mohli prohlédnout několik exponátů, jež představovaly
rukodělné výrobky našich občanů. Protože se návštěva
uskutečnila na konci června po odkvětu řady krásných květin,
umístili jsme do parků i fotografie zobrazující místa s jarní
květinou výzdobou, což bylo komisí kladně hodnoceno. Celkový
dojem z návštěvy byl velice pozitivní. A přestože již víme, že
jsme v letošním ročníku neobdrželi žádné ocenění, byla naše
účast cennou zkušeností, která nám může pomoci do budoucna.
Níže si můžete prohlédnout konečné výsledky, které budou
slavnostně vyhlášeny 10. srpna ve vítězné obci, jíž je pro tento
rok obec Prysk.
Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2016
v Libereckém kraji jsou následující
Zlatá stuha – krajský vítěz: Prysk (okres Česká Lípa)
Modrá stuha – za společenský život: Kruh (okres Semily)
Bílá stuha – za činnost mládeže: Dlouhý Most (okres Liberec)
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: Tatobity (okres Semily)
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Svijany
(okres Liberec)
Skokan roku: Heřmanice (okres Liberec)
Ocenění za rozvoj venkova: Zlatá Olešnice (okres Jablonec nad Nisou)
Cena naděje pro živý venkov - ocenění za místní spolkový život a občanskou
společnost: Chuchelna (okres Semily)
Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Zahrádky (okres ČL)
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky: Velký Valtinov (okres Česká Lípa)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby
na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:
Kategorie A: Loučky (okres Semily) - Sokolovna v Loučkách
Kategorie B: Kobyly – (okres Liberec) - Základní škola v Kobylech
Kategorie C: nebyla udělena

Všem výše uvedeným oceněným obcím blahopřejeme
a těšíme se na společné setkání při vyhlášení výsledků v Prysku.
Závěrem tohoto příspěvku bych rád poděkoval všem, kteří se
podíleli na přípravách obce na návštěvu hodnotící komise. Děkuji
zaměstnancům obce i dobrovolníkům, kteří se rozhodli pro obec
a její vzhled něco udělat. Myslím si, že jsme si ostudu neudělali
a za sebe musím říct, že jsem na Vás hrdý. Ještě jednou děkuji.

MiG
Str. 2

10. července 2016

4. číslo / 5. ročník

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ A DALŠÍ PROJEKTY

JUBILEA

Jak jsme již několikrát informovali, naše obec uspěla u Ministerstva pro místní
rozvoj se žádostí o dotaci na víceúčelové hřiště ve výši 300 tisíc. Rozpočet
projektu počítal s náklady ve výši 1,566 milionu. V současnosti je již vybrán
zhotovitel této stavby, jímž je společnost Linhart sport, s.r.o., která v letních
měsících zahájí výstavbu sportoviště. Z celkem pěti uchazečů o veřejnou
zakázku malého rozsahu nabídla tato společnost nejnižší cenu ve výši
1.353.053,- Kč včetně DPH a vyhrála tak výběrové řízení. Vítěze známe
i u druhé zakázky malého rozsahu, jíž je "Oprava místní komunikace 13c". Zde
se rozpočtované náklady pohybovaly okolo 689 tisíc Kč a jedná se rovněž
o projekt podpořený dotací MMR. U této zakázky ze tří uchazečů nejnižší cenu
nabídla společnost Silkom spol. s r.o. ve výši 653 tisíc Kč a dotace činí 50 %
z uznatelných nákladů. I tady by měla realizace proběhnout v letních měsících.
Obec také uspěla v krajském Programu rozvoje venkova, v němž jsme žádali
o dotaci na opravu Kulturního domu. U tohoto projektu, jehož podstatou
je oprava střech, komínu a vnitřní kanalizace, v současnosti připravujeme
podklady pro poptávkové řízení. Realizace všech projektů se musí stihnout
do konce kalendářního roku, kdy se musí zároveň i vyúčtovat.
MiG

Svá životní jubilea letos oslavili
nebo oslaví spoluobčané:

DOČASNÉ OBNOVENÍ KONTROL
NA HRANICI S POLSKEM
V souvislosti s nadcházejícím vrcholným jednáním Severoatlantické aliance
ve Varšavě, jakož i v souvislosti s konáním Světových dnů mládeže v Krakově
obnovila Polská republika v období od 4. července do 2. srpna 2016 kontroly na
vnitřních hranicích v rámci Schengenského prostoru, tedy i na hranicích
s Českou republikou. Tedy i na hraničních přechodech v Kunraticích,
Habarticích, Hrádku nad Nisou a Novém Městě pod Smrkem. Pamatujte proto
při cestě do Polska na platné cestovní doklady.
Cílem tohoto opatření je zabránit v uvedeném období vstupu na území Polské
republiky osobám, které mohou narušit veřejný pořádek nebo jinak ohrozit
bezpečnost. Na území Polské republiky je rovněž přechodně zakázáno nošení
zbraní, a sice ve dnech 4. - 10. července 2016 na území Hlavního města Varšavy
a ve dnech 20. července - 1. srpna 2016 na území Vojvodství Malopolského
a Vojvodství Slezského.
Pamatujte proto na to, že musíte mít platný cestovní doklad. Pro cestu do
Polska stačí i občanský průkaz. Občanský průkaz je však chápán jako cestovní
doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané. Od 1. ledna 2012
mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský
průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.
Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách
Ministerstva vnitra.
Martina Petrášková, MěÚ Frýdlant

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
V pondělí 1. 8. 2016
od 8:30 do 17:30
hodin dojde k odstávce
elektrické
energie v části obce
Kunratice vyznačené
na orientační mapce. Odstávka souvisí
s opravou bouřkou
poškozeného vedení
NN k domu čp. 26.
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Cervenec
pan Prchal Petr
pan Houska Jan
paní Smržová Božena
paní Jilemnická Dagmar
pan Drapák Václav

Srpen
pan Hájek Ladislav
paní Čapková Václava
paní Zajac Irena
pan Jonáš Jaroslav

Zárí
paní Brynychová Ludmila
paní Kupková Jaroslava

Ríjen
pan Gajdáček Břetislav

Listopad
pan Judl Jiří
pan Provazník Oldřich
pan Machatý Jiří
pan Špína Jaroslav

Prosinec
paní Davidová Květoslava
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.

KRÁTCE
Motorový pomocník:
Zastupitelstvo se na začátku června rozhodlo
pro zakoupení sekacího traktůrku na údržbu
veřejných prostranství. Od 14. června tak
parky, hřiště, koupaliště, hřbitov a zahrady
ve školce a škole a prostranství kolem OÚ
sekáme sekacím traktůrkem značky SECO,
jehož pořízení vyšlo na 139.900,- Kč.
Palivové dřevo na prodej:
Na ploše u rybníka se stále nachází palivové
dřevo, které je na prodej. Cena je stanovena
3
podle druhu hmoty na 900 – 1.200,- Kč/m
(určeno jen občanům naší obce). Info na OÚ.
Poděkování pořadatelům turnaje Merlin:
Velké poděkování patří pořadatelům jubilejního 15. ročníku turnaje Merlin nohejbal,
který se letos opět vydařil. Díky!!!
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JAMPARÁDA JEDE…

Vítací cedule

Letošní ročník marmeládové soutěže již odstartoval a už se nám na úřadě
objevily první letošní vzorky. Opět začínáme na čtyřech základních kategoriích,
které se budou časem rozšiřovat. Oproti loňskému roku však samostatná
kategorie vznikne, až když se v ní sejde více než 6 vzorků od více než tří
soutěžících. Kompletní upravená pravidla pro letošní ročník Vám uvádíme níže.
To, co se však i nadále nemění, je prosba o propagaci této soutěže mezi Vaším
příbuzenstvem i Vašimi přáteli, abychom mohli opět o první listopadové sobotě
ochutnávat co nejvíce soutěžních vzorků.
Platná pravidla pro rok 2016:

Na sklonku měsíce června se nám podařilo
nainstalovat vítací cedule na příjezdové cesty do obce.
Věříme, že vykouzlí úsměvy na tvářích návštěvníků naší
vesničky a budou se líbit. Díky patří klukům z IAODG
týmu za betonáž, Mírovi Liškovi za nalepení tabulí,
paní Maglenové za květinovou výzdobu a panu Vojtovi
za výrobu dřevěných stojanů.
MiG

Sběr vzorků marmelád a jamů probíhá do konce října (27. 10. 16)
Sběrná místa – Obecní úřad Kunratice, Obchod "Dárky od Laďky" Frýdlant
Každý kdo se chce zúčastnit, přinese 1 větší (cca 200ml) nebo 2 menší (cca 100ml) uzavřené
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
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 mailem Protokol je ke stažení na www.jamaparada.cz
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
Zařazení vzorku do kategorie je výlučným právem pořadatele a není proti němu odvolání
Když se sejde více než 6 vzorků jednoho typu marmelády od více než 3 soutěžících, bude
vytvořena nová kategorie
Pokud bude v odrůdové kategorii více než 20 vzorků a současně více než 8 vzorků z čisté suroviny
a 8 směsí, dojde k rozdělení kategorie na směsné a surovinové marmelády
Kategorie s méně než 4 vzorky bude sloučena s druhou nejméně obsazenou kategorií
První týden v listopadu se sejde odborná porota, která anonymně ohodnotí všechny vzorky
Hodnotit se bude 1-10 body v kategorii: chuť, barva, konzistence, vůně
V sobotu (5. 11. 16) bude veřejné vyhlášení soutěže, předání ocenění, ochutnávka, laická soutěž
Pořadatel si vyhrazuje právo dále upravovat pravidla soutěže

PRVŇÁČCI
Za výlohou obchodu paní Richtrové jste si
mohli všimnout krásného tabla s našimi prvňáčky,
kteří začnou po prázdninách navštěvovat základní
školu. Jmenovitě jde o Martínka Pochylého,
Terezku Vojtovou a Tobiáška France.
MiG

Nyní si užívejte léto a hledejte inspiraci pro Vaše marmelády. Těšíme se na
Vaši účast v soutěži i na společné setkání při vyhlašování výsledků, které se
uskuteční v sobotu 5. listopadu 2016.
Tým JamParády

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2016
Leden
Únor

Březen

Duben

AKCE
--- !!!

POZOR – AKTUALIZOVÁNO !!!

Hasiči radí, aneb „Co shoří, to neshnije“ (12.)
Hasičský ples (20.), Lékař radí - Alzheimer (26.)
Maškarní karneval pro děti (5.)
Šachový turnaj (12.)
Maškarní karneval pro dospělé (12.)
Hodina Země (19.)
Testovací jízdy soutěžních automobilů (2.)
Den Země, aneb kunratické gruntování (23.)
Lampionový průvod a pálení vatry (30.)

MĚSÍC
Červenec
Srpen

Září

Říjen

Květen

Malování na chodník (7.)
Vítání občánků (14.)
Dětský den (28.)

Listopad

Červen

Myslivecké hody (4.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (25.)
Poznávací výlet do Českého ráje (26.)

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 (2.)
Oslava 140. výročí založení hasičů (16.)
Tongrundská šarvátka 1813 - 2016 (30.)
Kinematograf Pavla Čadíka (11.)
Letní hasičská tancovačka (20.)
Kunratická stopa (3.)
Zájezd na Zahradu Čech (10.)
Václavská zábava (24.)
Kunratické Drakování (???)
Zábava pro dříve narozené (14.)
Oslava dne vzniku Československa (28.)
Kunratická Jamparáda (5.)
Myslivecký bál (12.)
Rozsvícení Vánočního stromu (25.)
Divadlo v Kunraticích – Vražda sexem (26.)
Mikulášská besídka (3.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi (???)
Procházka do Heřmanic (???)
Vánoční besídka s jarmarkem (???)

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

10. července 2016

