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KUNRATICKÝ

KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

BUDIŽ V POŘÁDKU ZAS KOSTEL I ČAS

Milí spoluobčané, potřetí Vás letos
zdravím prostřednictvím našeho obecního zpravodaje.
V tomto roce, přesněji 7. srpna, jsme
si připomněli 10. výročí od ničivých
"Bleskových" povodní. K této příležitosti
byla připravena řada vzpomínkových
akcí od frýdlantské děkovné bohoslužby
přes různé výstavy fotografií až po krajskou událost "10 let od povodní"
v Bílém Kostele. Naposledy jsme si tíživé
chvíle připomněli v tehdy nejpostiženější obci na Frýdlantsku, kterou
byly sousední Heřmanice.
Celé povodně jsem prožil v roli hasiče
a některé vzpomínky si již vybavuji jen
v mlhách. Naopak jiné okamžiky budu
mít před sebou zřejmě napořád. Těžko
mi bylo po příjezdu do Heřmanic, kde
jsem z domečku, kam jsem si chodíval
hrát, viděl jen zbylou hromadu kamení
a jeho dřevěný štít se válel o kus dále
po proudu Olešky zaseklý v jejím korytě
o dva vzrostlé stromy. Takové obrazy
nejdou z mysli jen tak vymazat, ale
naštěstí existují příhody i momenty, jež
pomáhají bolestné vzpomínky zahladit
a částečně skrýt za zmíněnou mlhou.
Takovým momentem byla krásná chvíle,
kdy všem zasahujícím i obyvatelům ve
Vísce přivezli před zdejší kulturák
k obědu čočku s párkem. Všem se při
pohledu na toto zdánlivě obyčejné jídlo
rozjasnil obličej a mnohým tahle čočka
vykouzlila na tváři, po dlouhých dnech
smutku a tvrdé dřiny, hřejivý úsměv.
Moc rád na „polní“ oběd vzpomínám
a jsem vděčný, že takové okamžiky
dokáží špatné chvíle z hlavy vytěsnit.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem,
abychom na špatné chvíle mohli pouze
vzpomínat a nemuseli je prožívat.
Mějte krásný zbytek léta.
S pozdravem

Vážení spoluobčané, textovým zněním nadpisu by se mohla pojmenovat
veřejná finanční sbírka, kterou se zanedlouho chystá vyhlásit naše obec.
Účelem sbírky bude sehnat finanční prostředky na opravu věžních hodin na
našem kostele Všech svatých. Původní domněnka, že bude stačit opravit jedno
ozubené kolo, vzala po návštěvě znalého hodináře za své, neboť se ukázalo, že je
hodinový stroj i jeho součásti po mnoha letech své práce na tolik opotřeben, že
potřebuje celkovou renovaci. Opotřebena jsou i soukolí uvádějící do pohybu
hodinové ručky, a proto můžete na jednotlivých cifernících pozorovat různý čas.
Podle řemeslného zpracování a dalších
Kunratický hodinový stroj
detailů jde o hodinový stroj z přelomu
19. a 20. století, jehož autorem by mohl
být poděbradský hodinář Jan Mareš.
Tato domněnka není prozatím ověřena,
což by se během restaurování stroje
mohlo podařit, neboť se na paletách kotvy
dochovala signatura, která by autora hodin
mohla osvětlit. Prohlídkou bylo dále zjištěno, že se jedná o čtvrťový stroj odbíjející
každou čtvrthodinu a v celou pak počet
hodin. Bicí ústrojí včetně táhel k paličkám
jsou u vlastního stroje zachovány, přičemž,
po instalaci potřebných cimbálů (zvonců), existuje šance na zprovoznění odbíjení.
Náklady spojené s obnovou kostelních hodin jsou vyčíslené na 333 tisíc korun.
Jedná se o komplexní restaurátorské práce, které by měly zprovoznit nejen
samotné hodiny, ale mohly by oživit i zmíněné odbíjení. Hodiny musí být rozebrány
do posledního šroubku, sneseny do hodinářské dílny, kde podstoupí restaurování.
Zde se po vyčištění a renovaci složí dohromady a odzkouší, aby se opět rozložily
na prvočlánky a převezly zpět do kunratického kostela Všech svatých. Protože se
jedná o součást kulturní památky, musí se postupovat v souladu s pravidly
památkové péče a o celém procesu musí být vedena podrobná restaurátorská
dokumentace obsahující historický, materiálový a technologický průzkum, návrh
na restaurování, restaurátorský zásah a jeho vyhodnocení a na závěr doporučený
ochranný režim a pokyny pro obsluhu. Podle slov turnovského hodináře pana Jana
Marka, který mimo jiné spolupracuje i s pražským orlojníkem Petrem Skálou, se
jedná o unikátní předmět kulturní a technické povahy, který se dochoval v původní
podobě a téměř kompletní. Po restaurování bude zcela plnit svou původní funkci.
Bude-li pak stroji věnována pozornost v rámci doporučeného ochranného režimu,
může sloužit svému účelu dlouhou řadu let. Předmět tohoto stáří i charakteru se
pak nutně stane velmi významnou částí kulturního dědictví obce Kunratice.
Sbírka bude probíhat třemi způsoby. Bezhotovostně na transparentní účet,
který byl pro potřeby sbírky založen. Přispěním do pokladničky umístěné na OÚ,
nebo na obecních akcích a třetí variantou bude prodej upomínkových předmětů.
Milí spoluobčané, doufám a chci věřit tomu, že se nám peníze na tento
bohulibý záměr podaří získat a že bude zas v pořádku kostel i čas.
MiG

Milan Götz
starosta obce
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KUNRATICKÁ KOSA
Původní květnový termín konání soutěže nám překazil koronavirus, proto jsme se rozhodli pro posunutí soutěže na srpnový
termín. Místo první travičky tak zkřížíme kosy v otavě. Kolbiště
je již nachystané a čeká na to, jak mají ženci a žnečky připravené
své nádobíčko a jak potrénovali. Do středy byla možnost přihlásit
se do letošního ročníku, čehož využilo 14 mužů a 3 ženy. Sobotní
klání, které začíná na louce za Modráčkovými v 17 hodin,
tedy opět slibuje krásnou podívanou a silné sportovní zážitky
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: muži (ženci) a ženy (žnečky).
Soutěžící nastupují k seči vždy jednotlivě, a to v pořadí určené losem.
Losování startovních čísel proběhne na začátku soutěže.
Soutěžní pokus probíhá sečí ruční kosou na jeden záběr o délce cca 3 m.
V prostoru seče se pohybuje pouze jeden soutěžící, popř. rozhodčí.
Na začátku nebo během pokusu musí soutěžící provézt minimálně jedno
broušení (obtahování) kosy.
Po dokončení řádku proběhne hodnocení soutěžního pokusu.
Hodnocení provádí 5-ti členná porota.
Body se přidělují v pěti hodnotících kritériích na škále od 1 do 10 bodů .
Hodnotící kritéria:
•
Oblečení a vybavení sekáče
•
Styl sekání trávy
•
Způsob broušení kosy
•
Výška strniště a vzhled řádku
•
Šíře záběru seče
Přidělené body jednotlivými rozhodčími se sečtou na konci soutěže.
Výsledné umístění soutěžících určí celkové počty dosažených bodů.

Volby do krajského zastupitelstva
proběhnou ve dnech 2. a 3. října.
PLATBY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Frekvence výsypu
čtrnáctidenní (26x)
týdenní (52x)
kombinovaný (38x)

placeno
ročně

placeno
čtvrtletně

1.480,2.504,2.036,-

370,626,509,-

Termíny splatnosti se nemění a zůstávají platné:
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.

POZOR NA SPRÁVNĚ ZADANÉ ČÁSTKY U TRVALÝCH
PŘÍKAZŮ V ELEKTRONICKÉM BANKOVNICTVÍ
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UTKÁNÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZONY 2020 - 2021
Domácí
Bulovka
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Krásný Les
Frýdlant C
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Mníšek B
Kunratice

Hosté
Kunratice
Habartice
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Kunratice
Víska
Kunratice
Jindřichovice P.S.
Kunratice
HEJNICE B

Termín a čas
22.08. / 17:00
29.08. / 17:00
06.09. / 15:00
12.09. / 17:00
19.09. / 16:30
25.09. / 18:00
03.10. / 16:00
10.10. / 16:00
17.10. / 15:30
24.10. / 14:30
31.10. / 14:00

Den
SO
SO
NE
SO
SO
PÁ
SO
SO
SO
SO
SO

Výsledek
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Body

Na konci srpna se po zrušení jarní části fotbalové sezóny 2019/2020 opět
rozjíždí další ročník. soutěže III. třídy sever tentokráte s letopočty 2020/2021.
Náš trenér Václav Kulhavý může v sezóně počítat se širším kádrem ve složení:
Bartoš Jan, Bílek Karel, Cína Martin, Farský Pavel, Franc Milan, Gonda Pavel,
Götz Martin, Götz Milan, Hanke Robert, Ježek Jiří, Kožarik Milan, Kožarik
Ondřej, Mach Štěpán, Pospíchal Jakub, Pospíchal Roman, Provazník Jan, Rejf
Lukáš, Rejf Tomáš, Roubal Pavel, Stejskal Miroslav, Špáta Ladislav, Špína
Jaroslav, Šulc Rostislav, Želonka Josef. Budeme věřit, že nové pojetí fotbalové
přípravy a zejména tréninkové dávky, naordinované trenérem, přinesou své
MiG
ovoce a že se našim borcům bude dařit lépe než v uplynulých sezónách.

JUBILEA
Svá životní jubilea v letošním roce oslaví:

SRPen
pan Modráček Roman
pan Belín Ivan
pan Götz Pavel
paní Zajac Irena
pan Herman Pavel
paní Matoušková Marie

ZÁŘÍ
pan Hýbl Martin
pan Tomáš Milan
paní Kupková Jaroslava
pan Kerda Václav

ŘÍJEN
paní Vítková Věra
paní Králová Ivana
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.

NOVÝ HASIČSKÝ ZÁSAHOVÝ AUTOMOBIL
Datum 14. srpen 2020 bude jednou stát za zápis do obecní i hasičské kroniky, neboť se v tento den úspěšně završila několika letá
snaha o získání nového zásahového hasičského vozidla pro naši jednotku požární ochrany. Krátce po třinácté hodině před hasičskou
zbrojnici přijeli zástupci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK), kteří veliteli naší jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce předali zásahové vozidlo CAS 24 IVECO MAGIRUS TLF 24/90-10.
Automobil z roku 1998 nese na svých bocích označení CAS 24/3000/300-S1Z, které nám říká, že se jedná o cisternovou
automobilovou stříkačku s vodní nádrží o objemu 3.000 litrů a nádrží na 300 litrů pěnidla, dále je vybaveno čerpadlem o výkonu 2.400
litrů za minutu. Označení za pomlčkou nás pak informuje, že se jedná o vozidlo těžké hmotnostní kategorie (převyšující 14 t)
symbolizováno písmenem „S“, dále že je postaveno na silničním podvozku, což symbolizuje číslo „1“ a písmeno „Z“ doplňuje, že vozidlo
obsahuje základní požární příslušenství. Vozidlo disponuje i vysokotlakým hasicím zařízením a je vybaveno vyprošťovacím navijákem.
Toto vozidlo bylo v roce 2000 pořízeno pro Hasičský záchranný
sbor hlavního města Prahy za cenu 11.022.367,- Kč a sloužilo zde až
do roku 2018, kdy se po obnově vozového parku stalo nepotřebným
majetkem. Díky snaze plk. Mgr. Josefa Málka a dalších zástupců
HZS LK se podařilo tento nepotřebný majetek přesunout do Liberce,
kde mohl být nabídnut obcím pro zajištění akceschopnosti svých
jednotek požární ochrany. Jednou z těchto obmyšlených obcí jsme
se nakonec stali i my, za což jsme velice rádi.
Našim hasičům přejeme mnoho šťastných kilometrů a bezpečných návratů na základnu. Našim občanům přejeme, aby rozblikané
majáky nového vozu potkávali jenom při ukázkách a parádách.
HZS LK a všem zainteresovaným mnohokrát děkujeme.
V těchto dnech již řešíme vybavení vozidla předepsanými věcnými prostředky, neboť bylo již z Prahy předáváno prázdné. Většinu
povinného vybavení vlastníme, takže dojde pouze k jeho přesunutí z AVIE do IVECA. Zároveň však stojíme před zapeklitější záležitostí,
kterou je parkování cisterny. Bystrému oku pozorovatele neunikne, že automobil nyní stojící před hasičskou zbrojnicí svými rozměry
nerespektuje velikost vrat, což trochu kalí radost z jinak krásného daru. Ano, je to tak, nové vozidlo se nám do hasičárny nevejde.
Protože víme, že by se do naší hasičské zbrojnice bohužel nevešlo ani jiné podobné novější vozidlo, připravujeme již od minulého
roku projektovou dokumentaci na její celkovou rekonstrukci a přestavbu, jež obsahuje nejen větší stání pro nový automobil, ale i lepší
zázemí pro členy jednotky, kteří v současnosti fungují již v nevyhovujících podmínkách. Stávající hasičská zbrojnice nemá žádné
vytápění a zejména v zimním období je zásahová činnost v těchto podmínkách náročná. Znát to bylo zvláště při vícenásobném zásahu
na popadané stromy v loňském lednu, kdy jsme se opakovaně museli při nepříjemně nízké okolní teplotě oblékat do vlhkých,
studených zásahových oděvů a vyjíždět k mimořádné události. Ve zbrojnici zároveň schází sociální zázemí v podobě umývárny,
což rovněž není pro hasiče po návratu ze zásahu příjemné. V nevyhovujícím stavu jsou také vnitřní rozvody elektřiny, vody i odpadu.
Všechny tyto neduhy historické hasičárny by měly být vyřešeny zmíněnou rekonstrukcí a přestavbou, na kterou bychom chtěli
využít státní i krajskou finanční podporu. Náklady na tento projekt prozatím ještě nejsou odhadnuty, neboť současná studií navrhovaná
podoba nebyla zcela kladně přijata povolujícími orgány. Ale i zde je již vidět světýlko na konci tunelu, tak nám, prosíme, držte pěsti. MiG
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ZNOVUOTEVŘENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři, v minulém vydání našeho zpravodaje jsme Vás informovali o opravě místní knihovny. Nyní Vás již můžeme
informovat o jejím otevření a zkušebním provozu, který byl zahájen v úterý 4. srpna. Půjčování knih bude probíhat každé úterý
v čase mezi 17:30 až 19:30 hodin. Se znovuotevřením knihovny byly aktualizovány i její internetové stránky na adrese
https://kunratice.knihovna.cz/. V menu stránek je umístěn online katalog, v němž si můžete vyhledat knihu Vašeho zájmu, přičemž
zjistíte zdali je aktuálně k dispozici nebo je zapůjčená. Je-li kniha volná lze si ji přes tento katalog rovnou i zarezervovat před samotnou
návštěvou knihovny. Nuže, milí čtenáři, udělejte si v úterý čas a zavítejte do znovuotevřené knihovny. Velice se na Vás těšíme. MKK

Panoramatická fotografie interiéru knihovny.

KONEC EPOCHY ALEXANDRA GRAHAMA BELLA
I tak by se dalo vnímat zrušení veřejné telefonní budky v naší obci. V lednu letošního roku byl z budky odinstalován telefonní
aparát, který podle O2 již přestala veřejnost používat a tím už neplnil svou funkci. Na konci července přijela firma odstranit telefonní
budku jako takovou. Tím v Kunraticích symbolicky končí éra vynálezce telefonního přístroje Alexandra Grahama Bella, která nebyla
vůbec krátká. Ze zápisků v kronice se dozvídáme, že telefonní spojení s okolním světem u nás započalo před bezmála devadesáti lety.
Zápisky z obecní kroniky:
První telefon:
Od 11. září 1930 má zdejší četnická stanice telefonní spojení.
Obecní telefon: Tím, že byla obecní kancelář přeložena do domu čp. 2, kde zůstane asi
trvale, a tím, že četn. stanice telefon odhlásila, stalo se nejvýše nutným zřízení obecního
telefonu a proto obec přistoupila k jednání o zřízení telefonu. Obec má telefonní spojení
od 6. dubna 1932. Zařízení a přívod stálo 7.432,- Kč. Obecní úřad byl připojen
na telefonní číslo 94, obdržel jeden stolní aparát. Telefon je jako soukromá stanice
obecního úřadu a je každému obyvateli obce za příslušný poplatek k použití.
Za první pásmo se vybírá 2 Kč za hovor. Paušální poplatek poštovnímu úřadu činí ročně
1.300,- Kč. Hovory počítá poštovní úřad měsíčně.

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2020
AKCE

MĚSÍC

Leden
Únor
Březen
Duben

Červenec

Hasičský ples (22.)
Maškarní karneval pro děti (7.)
Lékař radí – astma a rozedma plic (20.) - ODLOŽENO
Moravanka veze jaro (21.) [KD Heřmanice] - ZRUŠENO
Den Země, aneb kunratické gruntování (18.) - ZRUŠENO

Srpen
Září
Říjen

Květen

Malování na chodník (2.) - ZRUŠENO
Jízda historických vojenských vozidel „Łużyce 1945“ (9.) - ZRUŠENO
Dětský den (30.) - ZRUŠENO

Listopad

Červen

Myslivecké hody (6.) - ZRUŠENO
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (20.) - ZRUŠENO

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 (4.)
TONGRUNDSKÁ šarvátka 1813 (25.)
Letní hasičská tancovačka (25.)
Kunratická kosa (22.), Sólo pro Josefa (28.)
Kunratická stopa (5.)
Zájezd na Zahradu Čech (19.)
Václavská zábava (26.)
Kunratické Drakování (11.)
Kunratická JamParáda (7.)
Myslivecký bál (21.)
Rozsvícení Vánočního stromu (27.)
Mikulášská besídka (28.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Vánoce v poli 1914 – 1918 (13.)
Vánoční besídka s jarmarkem (17.)

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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