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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

KUNRATIČTÍ SOBĚ…

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího letošního čísla
našeho zpravodaje.
Od posledního vydání uběhlo hezkých
pár týdnů, během nichž se v naší obci
událo mnoho zajímavého. Nevím, zdali
dokážu vzpomenout vše, co během
toho času proběhlo, ale vím, že nechci
opomenout to, co nás v nejbližší době
čeká. Tím důležitým momentem jsou
volby do krajského zastupitelstva
a do Senátu parlamentu ČR.
Možná si řeknete: „Další volby,
no a co. Kdyby mohly volby něco změnit, už dávno by je zakázali“. Možná
však není potřeba něco měnit, třeba
stačí zachovat nastavený standart.
Zastupitelstvo kraje nemá příliš možností, jak řešit celostátní problematiku,
tak jak se Vám někteří kandidáti snaží
podsunout na svých plakátech, ale jejich
výsledek ovlivní nás všechny a čas
ukáže, zdali pozitivně nebo negativně.
Volby rozhodnou o kurzu, kterým se
bude kraj po dobu dalších čtyř let ubírat
a hraje se o hodně. Jde o zdravotnictví
(např. otázka zdravotní péče na
Frýdlantsku a budoucnosti nemocnice),
dále školství (např. otázka obecních škol
a budoucnosti gymnázia), dopravní
infrastrukturu (např. otázka oprav
krajských silnic a zimní údržby) a i další
oblasti života (sociální služby, prevence
kriminality, požární bezpečnost, atd.).
Nepřísluší mi Vám radit koho volit
a dělat to nebudu. Pouze chci Vás,
voliče, požádat o účast ve volbách
a o uplatnění Vašeho práva volit.
Volby do zastupitelstva kraje a první
kolo voleb do Senátu proběhnou
v pátek a v sobotu 7. a 8. října 2016.
Prosím, udělejte si čas a přijďte. Je to
více než důležité.

I tak by se dala, podle známého hesla souvisejícího s Národním divadlem,
parafrázovat snaha spojená s děním v našem Kulturním domě. Možná jste si všimli
mumraje kolem tohoto objektu, kde se svítí přes den i večer, spousty aut, jež stojí
před ním i za ním, ale především jste si mohli všimnout velkého počtu lidí, kteří se
v něm i kolem něho pohybují.
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce, mám z toho obrovskou radost –
zachraňujeme náš Kulturní dům. To, o čem se dlouhá léta pouze povídalo se nyní
proměňuje ve skutečnost. Získat kulturní dům a využít ho, to bylo přání občanů z
veřejné debaty „Na slovíčko, sousedé“. Před čtyřiceti lety postavili kulturák naši
dědové, babičky, otcové, maminky i strýcové a tetičky v akci „Z“ a my vnuci,
vnučky, synové, dcery i synovci a neteře jej nyní opravujeme, jen už tomu
neříkáme akce „Z“, ale tvorba vize komunity. Hesla se mění, podstata zůstává.
Nesmírně mě těší, že si obnovu kulturáku vzalo mnoho z Vás za své. Na brigády
chodí průměrně osm až dvanáct lidí, kteří bourají, opravují, nahazují, štukují,
malují a uklízí uvnitř i venku.
Další větší brigáda je naplánována na
víkend 8. a 9. října, kdy se bude uklízet
celý kulturák po malířích a dodělávat
drobnosti. Vše musí být připraveno a
nachystáno na páteční, taneční zábavu
spojenou s oslavou 50-ti let kunratického
fotbalu, která se uskuteční 14. října.
Máte-li čas a chuť se k nám připojit, přijďte v sobotu nebo v neděli po 9-té
hodině do kulturáku. Nikoho neodmítáme a každá pomocná ruka najde využití.
Občerstvení je zajištěno a ochranné pomůcky také najdeme.
Mimo zvelebování kulturního stánku v rámci
dobrovolné činnosti zde také probíhají stavební
práce na opravě střech, komínu a kanalizace, které
jsou podpořené dotací z Programu obnovy
venkova z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300
tisíc. Tyto práce by měli být dokončeny v měsíci
říjnu a po jejich realizaci bychom měli mít objekt
zabezpečen proti zatékání. Zastupitelstvo obce se
na svém zasedání rovněž rozhodlo pro výměnu
stávajících oken za plastová, takže nadcházející
podzimní a zimní akce již budou probíhat
v příjemném prostředí.
Poslední věc, kterou tak vlastně zbývá vyřešit je
provozování hospody, aby se nad žejdlíkem
lahodného moku dalo posedět a zazpívat si:
Ta naše hospoda od shora od spoda, to je pěkné
zařízení – polívka hřeje se, hostinský směje se, že
mu pivo dobře pění…
MiG

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Kontejnery na nebezpečný a objemný odpad budou přistaveny
na návsi před KD v sobotu dne

15. října 2016 od 9:00 do 11:00 hod
Objemný odpad:
starý nábytek, matrace, linoleum, koberce
Nebezpečné odpady:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy,
zářivky, vyjeté motorové oleje, plechovky
od barev, tonery do tiskáren, staré léky
Elektrozařízení:
chladničky a mrazničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, myčky,
žehličky, fritovací hrnce, elektrické sekačky a pily, vrtačky, televize
Žádáme občany, aby odpad předávali přímo svozové firmě, není možné
zanechávat na stanovišti odpad předem!!!
Děkujeme za pochopení.

Kontejnery budou dle potřeby vyměňovány

Volby 2016
Volby do Zastupitelstva kraje a první kolo
voleb do Senátu proběhnou ve dnech
7. října od 14:00 do 22:00 hodin a 8. října
od 08:00 do 14:00 hodin.
Volební místnost bude v zasedací místnosti Obecního
úřadu Kunratice, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant.
V případě konání druhého kola voleb do Senátu
proběhnou volby ve dnech 14. října od 14:00 do 22:00
hodin a 15. října od 08:00 do 14:00 hodin.

VESNICE ROKU 2016
Milí Kunratičtí, o tom, že máme za sebou premiérovou účast
v soutěži Vesnice roku jsme Vám již psali. O tom,
že v Libereckém kraji zvítězila obec Prysk už také možná víte.
Co však někteří z Vás nevědí je to, že i naše obec obdržela hezké
ocenění, a sice Fulínovu cenu za květinovou výzdobu obce.
Tato cena pojmenovaná po významném prvorepublikovém
zahradníkovi, nebyla po dva roky udělena žádné obci a my jsme
si ji vysloužili díky letničkové výzdobě parků a veřejných
prostranství. Myslím si, že jsme si ostudu opravdu neudělali a za
sebe musím říct, že jsem na Vás hrdý. Ještě jednou děkuji. MiG

UKRADENÉ CYPŘIŠE
Milí spoluobčané a přátelé drobných památek,
uprostřed července jsme měli radost z nových cypřiší,
které jsme dosadili k památníku v Tongrundu po prvním
nájezdu zlodějů, kteří nám z jara tyto okrasné keře ukradli,
přičemž jsme věřili, že zde již zůstanou. Nově jich zde bylo
vysázeno 16 kusů. K našemu velkému překvapení jsme při
tradičním prázdninovém setkání u památníku zjistili, že
jsou zde cypřiše pouze čtyři. V současnosti už u památníku
není ani jedna. A bohužel to tak již zůstane, neboť jsme se
rozhodli, že šmejdům zahrádky doplňovat nebudeme.
Děkujeme za ponaučení.
MiG
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utkání podzimní části sezony 2016 - 2017
Domácí
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Dětřichov
Kunratice
Jindřichovice p. Sm.
Kunratice
Pertoltice
Kunratice
Dolní Řasnice

Hosté
Pertoltice
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Dolní Řasnice
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice

Termín a čas
20. 08. 2016 17:00
27. 08. 2016 17:00
03. 09. 2016 17:00
10. 09. 2016 17:00
17. 09. 2016 16:30
24. 09. 2016 16:30
01. 10. 2016 16:00
08. 10. 2016 16:00
15. 10. 2016 15:30
22. 10. 2016 15:30

Den
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So

Výsledek
4:5 (3:2)
4:5 (3:2)
1:3 (0:3)
1:1 (0:0)
1:6 (0:2)
5:0 (0:0)
0:5 (0:2)

Body
0
3
0
1
0
0
0

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
V minulém vydání zpravodaje jsem Vás informoval o dotaci na víceúčelové hřiště,
kterou jsme měli před schválenou u ministerstva pro místní rozvoj. Bohužel se mi to
nepíše lehce, ale tuto dotaci jsem pokazil, neboť jsem na ministerstvo odeslal
dokumenty v listinné podobě ve špatný (pozdější) termín a náš projekt byl
z financování vyřazen. Ani žádost o udělení výjimky z pravidel nebyla úspěšná, takže
dotace vyplacena nebude. Velice mě tato situace mrzí, protože byla s přípravou žádosti
i s celým projektem spousta práce, která díky mé chybě přišla vniveč. Zastupitelstvo se
nakonec rozhodlo v projektu pokračovat a rozdělané hřiště dokončit, za což jim děkuji,
neboť o tomto sportovišti sníme již několik let.
Ještě jednou se všem omlouvám.
MiG

ČEZ
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,
si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce.
Zásah je potřebné provézt v době vegetačního klidu do 15. Listopadu tohoto roku

Minimální vzdálenosti větví a porostů od vedení jsou patrné v tabulce níže.
NEJMENŠÍ VZDÁLENOSTI VĚTVÍ A JINÝCH POROSTŮ OD NADZEMNÍHO VEDENÍ

Do prostoru
Holé vodiče
Izolované vodiče
Kabelové vedení
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předpokládá
se výstup osob

Velmi vysokého napětí
nad 35 kV do 110 kV

nepředpokládá
se výstup osob

lze vylézt

nelze vylézt

lze vylézt

nelze vylézt

1,5 m

3,5 m
2,5 m
1,5 m

1,6 m

4,5 m

3m

2m
1,5 m

Vysokého napětí
nad 1 kV do 35 kV

Zárí
paní Brynychová Ludmila
paní Kupková Jaroslava

Ríjen
Listopad

Vážení spoluobčané a přátelé naší obce, sbor našich
dobrovolných hasičů byl vybrán do finále Ankety dobrovolní
hasiči roku 2016.
Její konečný výsledek závisí na hlasování veřejnosti, a proto si Vás dovolujeme
požádat o Váš hlas pro naše hasiče, který jim můžete poskytnout dvěma způsoby, buď
hlasováním na webu ankety: www.adhr.cz nebo zasláním sms ve tvaru HASICI SVC1 na
číslo 9007706 (cena sms je 6,- Kč). Hlasování již v současnosti probíhá a končí 15. října.
Naši hasiči jsou jedinými zástupci Libereckého kraje v kategorii "O nejlepší sbor
dobrovolných hasičů obce", kam se přihlásili s akcí pro spoluobčany - "HASIČI RADÍ,
aneb co shoří to neshnije". O jejich přihlášce si můžete více přečíst na jejich profilovém
listě rovněž na webu ankety.
Ve druhé kategorii: "O nejlepší jednotku sboru dobrovolných hasičů obce",
pak Frýdlantsko, resp. Liberecký kraj zastupuje Frýdlant, resp. Český Dub a Malá skála.
Pro frýdlantské hasiče a jejich složitý zásah můžete hlasovat na výše uvedeném webu.
Pěkné umístění v anketě by byl pro naše hasiče pěkný dodatečný dárek k oslavě jejich
kulatého výročí, proto Vám předem děkujeme za Váš hlas a za předání informace svým
MiG
přátelům i známým.

Nízkého napětí
do 1 kV

Svá životní jubilea letos oslavili
nebo oslaví spoluobčané:

pan Gajdáček Břetislav

ANKETA DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU

Nadzemní vedení

JUBILEA

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

Prosinec
paní Táborská 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
Uzavírka železničního přejezdu:
V týdnu od 24. do 31 října bude uzavřen
železniční přejezd ve Frýdlantu v Žitavské ulici
na hlavní silnici I/13 (přejezd se závorami).
Změny v mateřské školce:
V naší mateřské školce došlo k výměně stráží.
Paní učitelky Ludmila Brynychová a Hana
Stehlíková odešly na zasloužený odpočinek
a vystřídaly je paní učitelky Zuzana Kahanová
a Miluše Vernerová. Odcházejícím paním
učitelkám děkujeme za jejich dlouholetou
práci a nově příchozím paním učitelkám
přejeme hodně úspěchů v těžkém poslání,
kterým výchova dětí bezesporu je.
Úspěšná Kunratická stopa:
Letošní ročník Kunratické stopy se vydařil.
Celkem 200 účastníků si prošlo trasu, na níž
plnili roztodivné úkoly. Děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří nám letošní ročník
pomohli uspořádat.
Cibuloviny k prodeji:
Cibuloviny, které jsme objednávali na jaře jsou
již k mání. Ve středu 12. října budou ke koupi
a odebrání na OÚ.
Dárek od místních hasičů:
V nejbližších dnech obdržíte do svých domovů
zajímavou publikaci o historii a současnosti
místních hasičů. Tento sborník vznikl ve
spolupráci s předsedou výboru pro historii
hasičů při okresním sdružení v Liberci panem
Karlem Boháčem a místní hasiči jej věnují
spoluobčanům u příležitosti svého výročí.
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KELIŠKY SE OPĚT NEZTRATILY…

NÁBOR MALÝCH HASIČŮ

V sobotu 24. září se účastnily Marie Lišková, Marcela Götzová ml., Jiřina
Lukášová, Božena Smržová, Pavlína Součková, Barbora Bartůněk Kadavá,
Ladislava Lišková, Helena Špínová a Ludmila Götzová soutěže v pečení koláčů,
dortů, zákusků, cukroví – Pečeme na sobotu i na neděli, jež byla součástí výstavy
chovatelů ve Vísce.
Přestože své třetí místo za obec z roku
2014 naše holky neobhájily, zanechaly ve Vísce
svou nesmazatelnou stopu, neboť cenu za
nejlepší výrobek a tudíž cenu nejvyšší –
ZLATOU VAŘEČKU získala naše Pavlína
Součková za Pirátský koráb, k čemuž
jí samozřejmě blahopřejeme.
Pánům porotcům jejich výrobky chutnaly a
neměli to rozhodování vůbec lehké, neboť
konkurence byla veliká a úroveň soutěže
vysoká. Děvčata byla ráda, že se účastnila.
Není důležité vyhrát, ale být součástí něčeho,
tak úžasného jako je tato soutěž.
Dobrá parta, spolupráce, humor, setkání přátel, poznání lidí a nabití nových
zkušeností i o tom byla zářijová soutěž. Všem zúčastněným pekařkám a
aranžérkám moc děkujeme za vzornou reprezentaci obce.
LuG

I TY SE MŮŽEŠ STÁT DOBROVOLNÝM HASIČEM!!!
věková kategorie
přípravka
3 - 6 let

mladší žáci
7 - 10 let

starší žáci
11 – 15 let

Nově otevíráme kroužek pro přípravku!!!
Nabíráme malé děti od věku 2 let, kdy se
soustředíme na přípravu soutěží formou
her, zapojení je i v různých aktivitách
Uvítáme i spolupráci rodičů ☺
Více informací a přihlášky na obecním úřadě
a u vedoucí skupiny – Blanka Juhošová, tel:
721212948
SDH

Oprava cesty…
Průběh opravy místní komunikace 13c podpořené
dotací MMR. Obrázky vydají za tisíc slov…

JAMPARÁDA JDE POMALU DO FINÁLE
Sběr vzorků džemů a marmelád do JamParády končí 27. října 2016.
Počet soutěžních vzorků je k dnešnímu dni 124.
Kromě nového loga má naše soutěž i dva nové
významné partnery, díky nimž se mohou soutěžící
těšit na skvělé ceny. Jedním z nich je pojišťovna
Generali a druhým je cestovní kancelář Canaria
travel, která do soutěže věnuje zpáteční letenku
na Kanárské ostrovy pro jednu osobu dle výběru.
Tuto speciální cenu vyhraje jeden z účastníků,
kterého vylosuje vítěz ceny publika.
Proto již neváhejte a přihlašujte své marmelády
do Kunratické JamParády.
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 (4.)
Zájezd na Zahradu Čech (10.)
50 let kunratického fotbalu (14.)
Posezení pro dříve narozené (21.)
Kunratické Drakování (???)
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 (9.)
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
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