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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

VESNICE ROKU 2017

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího letošního čísla
našeho zpravodaje.
Od posledního vydání uběhlo půldruhého měsíce, během něhož se událo
mnoho věcí, které nejsme schopni
na čtyřech stranách kurýra úplně výstižně
popsat. Pokusím se je tedy alespoň
shrnout ve svém úvodníku.
Máme za sebou řadu akcí, mezi nimiž
byly kupříkladu testovací jízdy vozů Rally,
jež se potkaly díky organizátorům v čele
s Radkem Modráčkem velkého ohlasu.
Uklidili jsme obec i okolí při Kunratickém
gruntování v rámci oslavy Dne Země,
prošli jsme obec s lampióny a pobavili
jsme se s čarodějnicemi u pálení vatry.
Přivítali jsme nové občánky a pomalovali
jsme cestu na návsi při Kunratické paletě.
Naši fotbalisté o víkendech hrají svá
soutěžní utkání, aby v týdnu mohli
připravovat svoje následovníky. Nezahálí
ani hasiči. I jejich kolektiv mladých hasičů
trénuje a jezdí na soutěže. Členové
jednotky se zúčastnili mezinárodního
cvičení s partnerskými sbory z Polska
a několik hodin strávili v Jindřichovicích
pod Smrkem u požárního zásahu.
Nezaostává ani obec. Do posledních
chvil jsme připravovali žádosti o dotace
na projekty k letošní realizaci. Vyřizujeme
stavební povolení na zasíťování jedné
z lokalit pro výstavbu nových domů.
Současně spolupracujeme s projektanty
ze společnosti SAUL na novém územním
plánu, který získal finanční podporu od
ministerstva pro místní rozvoj. Sháníme
obsluhu do pohostinství a vyřizujeme
i každodenní agendu, kterou přináší život.
Zkrátka a dobře to vystihl názvem
svého zábavného pořadu pan Miroslav
Donutil – „Pořád se něco děje“.
Díky Vám, že jste toho součástí.

Vážení spoluobčané, stejně jako v loňském roce, tak
i letos se naše obec přihlásila do soutěže Vesnice roku.
Po loňské premiéře v této soutěži, kdy jsme získali
Fulínovu cenu za květinovou výzdobu obce, se opět
utkáme s přihlášenými obcemi z Libereckého kraje.
Po loňské zkušenosti víme, že soutěž není jen
o nových fasádách domů (i když tvoří první dojem), ale je
to hlavně o životě v obci, o soužití spoluobčanů
a především o jejich zapojení se do dění.
Podstata té správné vesnice roku spočívá v tom, že aktivní lidé mohou
spokojeně využívat veškeré občanské vybavenosti a žijí na bezpečném místě,
kterému říkají domov. Nejlépe to vystihuje hodnocení komise u obce Prysk, jež se
stala vesnicí roku 2016 v Libereckém kraji a druhou nejlepší vesnicí v České
republice. Ta popsala Prysk, jako obec rozloženou pod svahy Lužických hor, která
naplno rozvinula vesnický život činností sportovních a kulturních spolků za
činorodého přispění chalupářů. Obec je hrdá na tradiční řemeslnou sklářskou
výrobu. Pro svůj kvalitní život a pro návštěvníky nabízí obnovené a nově zřízené
turistické stezky. Díky dobrovolné práci místních i přespolních je dominantou obce
rekonstruovaný barokní kostel sv. Petra a Pavla.
V letošním ročníku je přihlášeno celkem 212 obcí z celé republiky, přičemž
v Libereckém kraji bude soutěžit 16 obcí, včetně té naší. Nejmenší obcí jsou
jihočeské Kačlehy s 86 obyvateli a tou největší je obec Lom z Ústeckého kraje se
svými 3.770-ti obyvateli. Ani velikost obce není nejdůležitějším kritériem. Pravidla
jsou stejná, jako v uplynulém ročníku. Komise hodnotí obce v oblastech:
společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz
vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry,
informační technologie obce a koncepční dokumenty.
Opět nás tak čeká návštěva hodnotící komise, která do naší obce tentokrát
dorazí v pátek 2. června 2017. Oproti loňsku, kdy jsme byli tou úplně poslední
hodnocenou vesnicí, jsme letos tou úplně první. Na přípravu prezentace, tak
máme podstatně méně času, ale věřím, že se vše podaří zvládnou. V současnosti
probíhá údržba veřejných prostranství spočívající především v sečení trávy.
Samotná prezentace proběhne na sále Kulturního domu, kam se pokusíme umístit
výstavu znázorňující život v naší obci. Během 120 minut, které jsou prezentaci
věnované, bychom rádi ukázali novinky i zajímavosti naší obce.
Milí kunratičtí, v souvislosti s účastí v soutěži
a především s návštěvou hodnotící komise se obracíme
s prosbou o pomoc i na Vás. Můžete-li nám pomoci,
například s posečením trávy před svým plotem, budeme
velice rádi. Pokud byste měli ještě nějaký nápad, kterým
by se dala vylepšit naše obec nebo byste byli ochotni
pomoci s přípravou prezentace, prosím, dejte nám vědět.
MiG
Každá rada či pomoc se hodí. Děkuji.

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD

POZVÁNKY

NEFUNKČNÍ PEVNÉ LINKY
Dne 5. června 2017 v období od 8:00 do 17:00 hodin dojde
v souvislosti s naplánovanými technickými pracemi na zařízení
k výpadku telefonních i datových služeb. U obce se jedná
o telefony na obecním úřadě, ve škole a školce a u ohlašovny
požárů. V případě potřeby v tento den využijte kontaktů
na mobilní telefony.
MiG

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na zasedání
zastupitelstva obce, které se uskuteční v pátek 19. května
od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Program:
1. DSO Mikroregion Frýdlantsko – projekt “Prevence vzniku odpadů
v mikroregionu Frýdlantsko” – pořízení domácích kompostérů
a štěpkovače
2. FRB – vyhlášení II. kola příjmu žádostí o poskytnutí půjčky
3. Obsluha pohostinství – výběr uchazeče
4. Žádosti subjektů působících v sociálních službách o podporu
5. Rozpočtová opatření 2017
6. Různé:
• Informace o chodu OÚ
7. Diskuse
MiG

PŮJČKY Z FRB
Protože se v prvním kole příjmu žádostí o poskytnutí
půjčky nikdo nepřihlásil, bude zastupitelstvo obce vyhlašovat
druhé kolo. Sledujte úřední desku obecního úřadu nebo
webové stránky obce. V letošním roce se bude dle pravidel
půjčovat až 340 tisíc korun.
MiG

OBSLUHA V POHOSTINSTVÍ
Do středy 17. května je možno podat přihlášku do
výběrového řízení na pracovní pozici "Obsluha v pohostinství".
Informace o požadavcích jsou v oznámení uveřejněném na
úřední desce OÚ, v obecních vývěskách i na vchodu do
Kulturního domu. Jedna doplňující poznámka vysvětlující
požadavek na vzdělání. Středoškolské vzdělání je myšleno, jako
střední odborné. Maturita tedy není podmínkou.
MiG

DOTACE NA KULTURNÍ DŮM

ZAHÁJENÍ JAMPARÁDY
Vážení a milí příznivci domácích marmelád a džemů,
s radostí Vám oznamujeme, že jako každý rok, tak i letos
proběhne další ročník největší marmeládové soutěže
v kontinentální Evropě, a sice ročník 2017 Kunratické JamParády.
Letos došlo jen k minimální úpravě pravidel. V rámci otevření
soutěže co největšímu počtu účastníků a co největšímu podílu
všech vzorků na veřejné ochutnávce jsme ukončili soutěž
o účastníka s největším počtem marmelád v soutěži a současně
jsme nastavili limit deseti soutěžních marmelád na jednoho
soutěžícího. Druhá změna je čistě organizační, protože se nám
nepodařilo přesvědčit soutěžící, že mohou posílat své marmelády
během celého roku a protože vloni přišlo během posledního
týdne před uzávěrkou 200 přihlášených vzorků, což nám velmi
komplikuje organizaci veřejné ochutnávky a vyhlášení výsledků,
od letošního ročníku je uzávěrka příjmu marmelád do soutěže
15. října. Pro ty z Vás, kteří se ještě neodhodlali k účasti v soutěži
připomínáme důležité datum 4. listopadu 2017 kdy v odpoledních
hodinách proběhne veřejná ochutnávka a vyhlášení výsledků
letošního ročníku.
Stále platí, že všechny důležité informace
najdete na webu www.jamparada.cz a také
nás můžete najít na Facebooku.
Přejeme všem hezké jaro a klidné léto
a těšíme se na Vaše výrobky.
Z Kunratic Vás za organizátory zdraví Jiří Poděbradský.

V letošním roce obec opět zažádala o dotaci v rámci
programu rozvoje venkova, a sice na projekt "Rekonstrukce
Kulturního domu v Kunraticích - II. etapa", který spočívá
v rekonstrukci kotelny, pořízení nového kotle, rekonstrukci
systému vytápění a v úpravě vstupních prostor a venkovní
terasy. Náklady projektu se budou stejně jako v loňském roce
pohybovat okolo jednoho milionu korun a dotace by měla činit
300 tisíc korun. Žádost v současnosti prochází posuzováním
příslušných orgánů a výsledek bychom měli znát na začátku
letních prázdnin.
MiG

Den země
Vážení dobrovolníci, velice Vám děkujeme za Vaši účast
a pomoc při Kunratickém gruntování 2017. Opět se nám
podařilo uklidit obec i okolí, což prospěje nám všem.
MiG
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TJ Sokol – Rozpis a výsledky utkání
Domácí
JOKERS
Kunratice
HORNÍ ŘASNICE
Kunratice
Dolní Řasnice
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Dětřichov
Kunratice
Jindřichovice p. Sm.

Hosté
Kunratice
Dětřichov
Kunratice
Jindřichovice p. Sm.
Kunratice
PERTOLTICE
Kunratice
JOKERS
Kunratice
HORNÍ ŘASNICE
Kunratice

Termín a čas
26.03. - 15:00
01.04. - 16:00
08.04. - 16:30
15.04. - 16:30
22.04. - 17:00
29.04. - 17:00
06.05. - 17:00
13.05. - 17:00
20.05. - 17:00
27.05. - 17:00
03.06. - 17:00

Den
Ne
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So

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

Body
0
0
3
0
0
3
3
0

PRVNÍ PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ PŘÍPRAVKY
Ve středu 10. května odehrála kunratická fotbalová mládež pod vedením Milana
France a Jana Provazníka své první přátelské utkání v sousedním Dětřichově.
Přes počáteční oťukávání, kdy dětřichovští odskočili o několik branek, ukázala naše
přípravka, že umí rovněž střílet góly. Zápas nakonec skončil 9:8 pro Dětřichov,
ale výsledek nebyl tím, co je v takovém utkání důležité. To podstatné jsou zkušenosti,
jichž naši získali více než dost. Trenéři ocenili i bojovnost svých svěřenců, kteří ani
při nepříznivém stavu nesvěsili hlavy a hráli do závěrečného hvizdu jako o život. MiG

JUBILEA
Svá životní jubilea letos oslavili
nebo oslaví spoluobčané:

KVĚTEN
paní Hájková Olga
paní Tomášová Oľga

ČERVEN
pan Vojta Josef
paní Provazníková Věra
pan Mecner Emanuel
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.

ČÍSLA POPISNÁ

KOMPOSTÉRY

Vážení obyvatelé a chalupáři, ještě jednou se vracím k vánočnímu dárku v podobě
keramických tabulek s čísly popisnými, které obdrželi všichni majitelé domů. O tom jak
byl tento úkol náročný jsem psal v posledním čísle loňského K.K. A protože se mnozí
z vás ptali i na vznik tohoto nápadu, pokusím se Vám přiblížit, co mu bylo inspirací.
Na podzim roku 2015 jsem se, na pozvání starostky obce Spytków paní Grażyny
Legeżyńské, zúčastnil předávání putovní ceny v podobě plechového kohouta v obci
Czaple, které ji získaly za rok 2015. Jedná se o cenu v soutěži, která je obdobou naší
soutěže Vesnice roku. Mimo této hlavní ceny se oceňují i zajímavé nápady. Jedním
z nich byl nápad mladých lidí z malé vesnice, kteří oslovili své spoluobčany s myšlenkou,
aby si nechali přeznačit své domky jednotnými tabulkami s čísly popisnými, což se
následně i povedlo. Dalším podnětem byla skutečnost, že ne zcela všechny domy jsou
v naší obci číslem popisným označené, a tak se čas od času na obecním úřadě zastaví
energetici nebo zásilkové služby a ptají se nás na potřebnou adresu. Konečnou inspiraci
jsem pak našel při roznášení kurýra na "jednatřicítce", kde jsem za oknem viděl tabulku
s číslem popisným, kterou vyrobil Míša Ptáček na keramickém kroužku ve škole.
Konzultace a dohoda s paní ředitelkou Editou Balcarovou a s paní učitelkou Jitkou
Křížovou byl již posledním dílkem skládačky.
Po tom už se řešila technická stránka věci, nákup materiálu, domluvení výpalu
v pecích a především velikost a vzhled tabulky. Tabulka kromě čísla obsahuje i znak naší
obce vytvořený otlačením matrice, která byla vyrobena při vzniku nové obecní kroniky
a pamětní knihy obce. Každý dům tak může nést kousek historického symbolu náležející
k naší obci. Některé tabulky jsou i speciálně vyzdobené. Jedná se především o obecní
budovy, kde jsou například na tabulce s číslem 137 pro knihovnu vyobrazeny knihy.
Číslo 124 na sobě nese školní potřeby, neboť je to číslo školy. Tabulka s malými dětmi
označuje školku, s hasičským autem pak hasičskou zbrojnici a s kopačkami a míčem
odkazuje na fotbalové kabiny. Zajímavá je i tabulka s číslem 101, jíž zdobí půllitr piva.
Všechny zmíněné tabulky se v následujících dnech objeví na svých místech.
Byl bych velice rád, kdybyste se rozhodli i Vy umístit tyto tabulky na své domy,
ploty či za okno, tak aby byli hezky vidět. Všem, kteří již tak učinili, děkuji. Mezi prvními
byli například pánové Miloš Farský nebo Karel Málek. Ani chalupáři nepřišli zkrátka.
Ti mají svá čísla popisná k vyzvednutí na obecním úřadě.
Jedná se o jedinečný počin, na jehož uskutečnění se pod vedením učitelského sboru
podíleli žáci místní základní školy, který by si zasloužil své využití. Děti sice za odměnu
pojedou se svými učitelkami na výlet do milovického zábavního parku Mirákulum,
kde se mohou vydovádět na nejrůznějších atrakcích, ale tou pravou odměnou jim bude,
když své výtvory uvidí na Vašich domech.
MiG

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Frýdlantsko uspěl, jako žadatel o dotaci
z Operačního fondu životního prostředí
(OPŽP) z programu předcházení odpadů,
s projektem "Prevence vzniku odpadů
v mikroregionu Frýdlantsko", který je
společným pro sedm obcí mikroregionu,
včetně té naší.
Máme radost, že v rámci tohoto
projektu budeme moci pořídit pro naši obec
štěpkovač a pro své občany celkem 85 kusů
domácích kompostérů.
Než si však do nich vhodíme první
travičku či listí, uplyne ještě trochu té vody
v Kunratickém potoce, neboť samotný
projekt ještě musí projít určitým procesem.
Nejprve musí všechna zastupitelstva
dotčených obcí ještě jednou schválit
spolufinancování, po té bude vypsáno
výběrové řízení na dodavatele kompostérů
i štěpkovačů a následně dojde k podpisu
dotační smlouvy a k pořízení vybavení.
Protože budou pořízené kompostéry
i štěpkovače majetkem Mikroregionu,
budou se s dotčenými obcemi uzavírat
smlouvy o výpůjčce, které následně obce
uzavřou i se svými občany, jež se
do projektu přihlásili. Po pětiletém období
udržitelnosti se stanou kompostéry nejprve
majetkem obcí a následně pak majetkem
jednotlivých domácností.
Po dobu udržitelnosti musí být
kompostéry umístěné na pozemku, který se
uvede ve výpůjční smlouvě, protože
v tomto období mohou pracovníci OPŽP
provádět kontroly.
MiG
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FOTOGALERIE K ČLÁNKŮM

KRÁSNOLESKÝ VÍCEBOJ
S kolektivem mladých hasičů jsme
předposlední dubnovou sobotu navštívili Krásný
Les, kde se uskutečnil další ročník zdejší tradiční
soutěže Krásnoleský víceboj. Ke startu se
postavila celkem dvě naše družstva, a to
v kategorii přípravky a mladších žáků. Během
soutěže naši mladí hasiči absolvovali opičí dráhu,
štafetu dvojic, speciální požární útok a uzlovací
štafetu. Máme obrovskou radost, že se naše
družstva v širokém startovním poli neztratila
a obě svorně obsadila krásná čtvrtá místa.
Přestože jsme skončili bramboroví, je to skvělý
příslib do budoucna. Děti se během soboty
skvěle bavily a s perníkovými medailemi na krku
pro ně byla soutěž velkým zážitkem.
MiG

Fotbalová přípravka v Dětřichově

Závěrečné loučení se soupeřem

Naši hasiči u zásahu v Jindřichovicích p. Sm.

Hasičská přípravka před uzlovací štafetou

Vítání občánků – rodiče s novými občánky

Vítání občánků – vystoupení dětí z MŠ

Letošní čarodějná parta

Dobrovolníci pomáhající při gruntování

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení spoluobčané, sobota 6. května se u
nás nesla ve slavnostním duchu, neboť proběhlo
vítání občánků do naší obce. Ve 14:00 hodin se
do zasedací místnosti dostavili rodiče i příbuzní
Vašíka Klečky, Kubíka Pažouta a Staníka Tomáše.
Po slovech předsedkyně sboru pro občanské
záležitosti a starosty obce přivítali nové občánky
do obce svým vystoupením i děti z místní
mateřské školy, které s dojetím sledovali všichni
přítomní. Následovaly podpisy rodičů do pamětní
knihy a fotografování dětiček s rodinami. Tímto
děkujeme rodičům za účast a žáčkům školky
a jejich paním učitelkám za hezké vystoupení.
Fotografie v elektronické podobě budou jako
vždy k dispozici na obecním úřadě.
SPOZ

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2017
Leden

Únor

Březen

AKCE

Novoroční disco (14.)
Lékař radí – Úzkosti a deprese (10.)
Hasiči radí, aneb co shoří to neshnije (10.)
Hasičský ples (18.)
Maškarní karneval pro děti (11.)
Maškarní karneval pro dospělé (18.)
Hodina Země a pozorování noční oblohy (25.)

MĚSÍC

AKCE

Červenec

Merlin nohejbal (1.)
Letní hasičská tancovačka (15.)
640 let obce Kunratice + Tongrundská šarvátka 1813 - 2016 (29.)

Srpen

Kinematograf Pavla Čadíka (???)

Září

Duben

Testovací jízdy závodních automobilů Rally (1.)
Den Země, aneb kunratické gruntování (23.)
Lampionový průvod a pálení vatry (30.)

Říjen

Květen

Vítání občánků (6.)
Malování na chodník (8.)

Listopad

Červen

Dětský den (3.)
Myslivecké hody (10.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (24.)

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

Kunratická stopa (9.)
Zájezd na Zahradu Čech (16.)
Václavská zábava (23.)
Zájezd do divadla (???)
Kunratické Drakování (???)
Posezení pro dříve narozené (20.)
Oslava dne vzniku Československa (28.)
Kunratická JamParáda (4.)
Myslivecký bál (17.)
Rozsvícení Vánočního stromu (24.)
Mikulášská besídka (2.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
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

16. května 2017

