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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY

KONTEJNER NA OBLECENÍ

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje.
Na posledním zasedání obecního
zastupitelstva jsme, mimo jiné,
dostali podnět k řešení dopravní
situace, která trápí obyvatele
bytových domů.
Kolem paneláků, kde si hrají děti,
projíždějí mnozí řidiči jako smyslů
zbavení. Nevím, čím to je, že si
z cesty od hřiště k baráčkům dělají
závodní dráhu.
Jedním z možných řešení je
vytvoření obytné zóny s omezením
rychlosti a instalace retardérů nebo
jiných opatření nutících řidiče ke
zpomalení.
Jak bylo na zasedání řečeno,
jednou už se o tomto problému
diskutovalo. Instalace zpomalovacích
prahů ovšem není zas až tak
jednoduchá
záležitost,
protože
umístíme-li na silnici retardér, může
překážet i chodcům a bude-li trvalý,
může komplikovat i zimní údržbu.
Nehledě na to, že může vadit i zde
bydlícím motoristům, kteří přes něj
budou muset přejet několikrát
denně.
Určitě to nevnímejte prosím jako
výmluvy. Kdo chce, hledá způsoby,
kdo nechce, hledá důvody. Za sebe
mohu říct, že se způsob pokusíme
najít, což ovšem nepůjde bez diskuse
se všemi obyvateli v daném místě.
Jsem proto připraven k dalším
podnětům i nápadům, které by
problém pomohli vyřešit.

Do obce nám přibyl nový kontejner na sběr
oděvů, který je umístěn na návsi před Kulturním
domem vedle telefonní budky. Do kontejneru lze
odložit nepotřebné oblečení i obuv.
Co patří a nepatří do kontejneru na použitý
textil?
Do kontejneru patří použité oblečení, tj.
kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry
bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy,
povlečení.
Veškeré zde uložené textilie musí být čisté,
suché, v dobrém stavu, složené a uložené v
igelitových pytlích, páry bot přivázaných k sobě.
Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné
oblečení, koberce nebo matrace.
Co se posléze děje s nashromážděným oblečením? Více než polovina takto
sebraného textilu může stále plnit svoji původní funkci, jednotlivé kusy lze nosit a
dostanou se zpátky potřebným (sociálně slabým) nebo jako zboží na trh. Druhá
polovina svoji původní funkci již plnit nemůže, tyto textilní výrobky jsou nastříhány
na menší kusy a recyklovány jako pomůcky pro úklid (utěrky proti prachu, utěrky
pro péči o stroje, nebo jsou recyklovány jako textilní vlákna pro opětovné použití v
textilním průmyslu či slouží jako zdroj energie.
Textil rozšířil sortiment odpadu, který se v naší obci snažíme třídit. Pořád je
však co zlepšovat, protože se do kontejneru občas dostává i to, co tam nepatří.
Zde je proto malinký návod, jak třídit a na co který kontejner slouží.
Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete
přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky,
které přesně popisují, co do nich patří a co ne.

Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce

SKLO

PAPÍR

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo,
například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit
do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým
vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla.
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
ANO
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky
sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku!
NE
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze
bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale
do popelnice!

Pokračování na straně 3…
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OBECNÍ ÚRAD
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Blíží se splatnost poplatku za komunální
odpad za druhé čtvrtletí, který je splatný do:

30. 06. 2014
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Nevíte kam se starými vybitými bateriemi
nebo s nepoužívanými či nefunkčními
mobilem, klávesnicí, rádiem, žehličkou,
fénem, mixérem, rychlovarnou konvicí…?
Přijďte k nám na obecní úřad – máme zde
umístěn tzv. E-BOX od společnosti Asekol,
který umožňuje bezplatný zpětný odběr výše
uvedeného elektroodpadu.

JAMPARÁDA
Přihlášených vzorků k e dni 13 . 06. 2014
Kategorie

poč. vzorků

Jádroviny
Peckoviny
Bobuloviny
Exotika
CELKEM

0
0
0
3
3

Více na www.jamparada.cz

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2014
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

AKCE
--zájezd do planetária (1.), Hasičský ples (22.),
Lékař radí (28.)
Maškarní karneval (22.), Hodina Země a veřejné
pozorování noční oblohy (29.)
Den Země (13.), Lampionový průvod a pálení vatry (30.)
Malování na chodník (8.), zájezd do divadla (10.),
VI. Propagační jízda SH ČMS (17.), Dětský den (31.)
Myslivecké hody (14.), Zábava pro důchodce (20.),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (28.)
Merlin nohejbal (5.), Letní hasičská tancovačka (19.)
Výstava ke 100. výročí vypuknutí I. světové války (2.),
Kinematograf Pavla Čadíka (???)
Kunratická stopa (6.), Zájezd na Zahradu Čech (13.),
Václavská zábava (27.)
Hřbitovní aktovky – divadlo v Kunraticích (3.), Kunratické
Drakování (???), Lékař radí (???)
Kunratická Jamparáda (8.), Myslivecká zábava (15.),
Rozsvícení Vánočního stromu (31.)
Mikulášská besídka (6.), procházka do Heřmanic (???)

Přeškrtnuté akce již proběhly.
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POZVÁNKY
Tradiční posezení s hudbou pro dříve narozené
proběhne v pátek 20. června 2014 od 17:00 hodin
v Kulturním domě v Kunraticích.
Součástí akce je kulturní
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
Kunratice.
K poslechu i k tanci zahraje
skupina Orion pana Jelínka.
Vstupné je pro zvané zdarma.

Tradiční posezení s hudbou pro dříve narozené se na
stejném místě, za to od 19:00 hodin, změní v taneční
zábavu pro širokou veřejnost.
K poslechu i k tanci rovněž zahraje skupina Orion
pana Jelínka. Vstupné je zdarma. Těšíme se na Vás.
(Budeme rádi, za jakoukoliv cenu věnovanou do
SPOZ
tomboly, kterou jste ochotni přispět)

Srdečně Vás zveme na tradiční soutěž v požárním sportu
„O pohár obce Kunratice“, která se uskuteční poslední
červnovou sobotu 28. června 2014 od 15:00 hodin.
Přijďte, prosím, podpořit místní hasiče, kteří poměří síly
s kolegy ze širokého okolí.
Samozřejmostí je opět
občerstvení a tentokráte
již také s frýdlantským
pivem Albrecht 11°.
Těšíme se na Vás, s pozdravem kunratičtí hasiči.

kdy: 5. 7. 2014 od 8:30 hodin
kde: Fotbalové hřiště TJ Sokol
Soutěž trojic
startovné 50,- Kč/osobu
občerstvení zajištěno
Více na:
www.merlinnohejbal.wbs.cz
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PLAST

NÁPOJOVÉ
KARTONY

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové
tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin
nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
ANO
Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je
potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých
potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony
obsahující zbytky nápojů a potravin.

Nyní již víme, co do kterého kontejneru patří a co by se v nich objevovat
nemělo. Další informace i zajímavosti se můžete dozvědět na webové stránce
projektu JAK TŘÍDIT.CZ (www.jaktridit.cz).
Má to smysl, třiďte odpad.
MiG

ROZPIS A VÝSLEDKY UTKÁNÍ V KOPANÉ
Domácí

Hosté

Termín

Den Výsledek Body

JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2014 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Cerven
paní Alena Pažoutová

Cervenec
paní Miluše Lachmanová
paní Dáša Šejnová
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.

Kunratice

Oldřichov v H.

22. 03. 15:00 SO

1:3

0

Habartice

Kunratice

29. 03. 15:00 SO

1:1

1

Kunratice

Dolní Řasnice

05. 04. 16:30 SO

2:3

0

Krásný Les

Kunratice

12. 04. 16:30 SO

2:1

0

Kunratice

Bulovka B

19. 04. 17:00 SO

3:3

1

Kunratice

Raspenava B

26. 04. 17:00 SO

6:0

3

Víska

Kunratice

03. 05. 17:00 SO

1:0

0

Bílý Potok

Kunratice

08. 05. 16:00 ČT

4:3

0

Kunratice

Pertoltice

10. 05. 17:00 SO

3:1

3

Jokers Frýdlant

Kunratice

17. 05. 17:00 SO

2:3

3

Oprava lávek:

Kunratice

Hejnice B

24. 05. 17:00 SO

2:4

0

Stráž n. N. B

Kunratice

01. 06. 17:00 NE

4:0

0

Kunratice

Nové Město p. S. B

07. 06. 17:00 SO

3:0

3

V dnešních dnech probíhají opravy našich
třech lávek. Postupně lávky u myslivecké
chalupy, u Křížů a u Čapků očistíme, natřeme
a vyměníme fošny mostovky.

Naši borci byli v době
uzávěrky tohoto čísla na
12. místě tabulky a čekají
na dohrávku posledního
kola, které rozhodne o
konečném umístění.
Bohužel jsou bodová
konta nekompromisní a
celky
Raspenavy
a
Oldřichova, které jsou
v tabulce pod námi, mají
shodně 22 bodů a vyhrajíli své poslední zápasy,
skončíme na posledním Snímek ze zápasu ve Stráži. V popředí náš player |čti plejer|
Martin Klečka.
Foto: Deník / Miloslav Cihlář
místě.
Raspenava hraje v Dolní Řasnici a Oldřichov hostí Bulovku. Popřejme
soupeřům našich tabulkových sousedů štěstíčko, ať nepadneme až na dno.
V příštím čísle Vám přineseme celkové umístění včetně tabulky střelců.
My již však s optimizmem vzhlížíme k další sezóně, neboť by podle zákulisních
informací měli dorazit opravdu vynikající posily. Ale o tom až jindy… ☺
Str. 3

KRÁTCE
Dotace na ošetření lip:
Obdrželi jsme dotaci od Agentury ochrany
přírody a krajiny (AOPK) ve výši 3.520,- Kč na
arboristické ošetření dvou lip u kapličky Panny
Marie Bolestné.

Stanoven počet členů zastupitelstva:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
stanovilo, že nové zastupitelstvo pro
následující období 2014-2018 zůstane devíti
členné.

Veřejný bezdrátový rozhlas:
Ve 26. týdnu (23. – 29. 6.) započne v naší
obci
instalace
nového
digitálního
bezdrátového rozhlasu.

Kadeřnictví opět funguje:
Od poloviny května u nás opět funguje
kadeřnictví. Bohužel se přes počáteční zájem
ukázalo, že Vám kadeřnictví až tak moc
neschází, protože předminulé úterý dorazila
pouze jedna zákaznice.
Paní kadeřnice je vstřícná k domluvě
ohledně doby provozu, proto je potřeba,
abyste jí sdělili Vaše potřeby. S jejím svolením
uvádím její telefonní kontakt, na kterém se
můžete dohodnout.
Simona Babičová +420728845801
(bez zákazníků zde paní kadeřnice skončí a
věřte mi, že já opravdu stříhat neumím ☺)
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KUNRATICKÉ ZVONY
Možná si myslíte, že je nadpis trošičku zavádějící, protože mnozí z vás víte, že na kostelní věži visí pouze jeden zvon. Já Vám však
ukáži, že tomu tak nebylo vždycky. Obec měla svého času dokonce čtyři zvony. Jejich počet se však v průběhu staletí měnil, neboť byly
určeny jako „kanonové“ zboží a s válkami mizely, aby se v dobách míru mohly zase vracet. O osudu a podobě našich zvonů se
dozvídáme ze dvou zdrojů. Prvním je, tak jak jste již zvyklí, obecní kronika. Druhým zdrojem je však nádherná kniha Zvony na
Frýdlantsku z roku 1911 od O. H. Metzgera, kterou po sto letech nechal přeložit a vlastním nákladem vydat pan Antonín Dočekal a
kterou nám věnoval. Knihu si tak můžete zapůjčit v naší knihovně a sami se dozvědět, kolik zvonů měla města a obce v našem okolí.
Nyní již k našim zvonům. Nejprve doslovný zápis z kroniky:
Zvony:
Ohledně pořízení oltáře, kazatelny, zvonů a hodin nebylo bohužel nic zaznamenáno. O velkém zvonu ví se jen přesný čas,
kdy byl ulit. On nese na sobě právě nápis:
„Den 1. Juli 1600 gos mich Geord Wildt in Zittau.“ „Dne 1. června 1600 ulil mě Jiří Wildt v Žitavě.“
Během války, 15. října 1917, byl velký zvon na žádost děkana děk. kostela ve Frýdlantě půjčen tomuto kostelu.
Umíráček a ještě jeden zvon musely býti během války odevzdány a byly určeny jako „kanonové“ zboží, takže obec
Kunratice v létech 1916 – 1922 měly jen jeden zvon. Z výnosu sbírky bylo možno v roce 1922 opatřiti nový umíráček; ten stál
na penězích 2.142 Kč a byl dne 14. května 1922 vysvěcen..
V roce 1923 vrátil se velký zvon z Frýdlantu zpět, takže kostel kunratický měl opět 3 zvony.
Zvony byly podle rozměrů rozděleny na velký, střední,
malý a umíráček, který v roce 1879 daroval pensionovaný
vrchní učitel Antonín Herrman se svou manželkou
Terezou.
Z knihy Zvony na Frýdlantsku víme, že se velký zvon
pyšnil výškou 72 cm a průměrem 81 cm. Střední zvon byl
vysoký 62 cm a s průměrem 55 cm. Menší zvon taktéž o
průměru 55 cm byl vysoký 45 cm. Darovaný umíráček byl
vysoký 30 cm a měl průměr 38 cm. O rozměrech
umíráčku z roku 1922 bohužel informace nemáme.
Naše kronika nám však ještě prozradila, že se v roce
1931 u příležitosti 60. narozenin p. vikáře a děkana Jana
Röttiga uskutečnila sbírka k opatření třetího zvonu
velký zvon
střední zvon a umíráček
malý zvon
(umíráček v to nepočítaje) pro filiální kostel v Kunraticích,
Fotografie
z
knihy
Zvony
na
Frýdlantsku.
která vynesla částku 2.752,50 Kč.
V neděli 23. srpna 1931 tak mohlo být provedeno vysvěcení třetího zvonu našeho kostela, které provedl výše jmenovaný
frýdlantský děkan. Zvon nesl nápis: „Hrdinům vlasti věčný mír – 1914 – 1918.“ Zvon byl ulit v dílně Richarda Herolda v Chomutově a
stál 5.136,- Kč. S opravou obou druhých zvonů vystoupil účet na 7.516,- Kč.
Bohužel nevím, co se stalo se zvony dále. Jak jsem již předeslal na začátku,
dnes v kostele bimbá pouze jeden zvon a pravděpodobně je to ten střední, který Z n á t e d o b ř e s v o j i o b e c ? ? ?
Další fotohádanka…
je navíc zavěšen špatně, neboť je přitažen ocelovými třmeny k traverze.
Zdali pak víte, co je na
Při zvonařské prohlídce v roce 2012 bylo doporučeno jeho
obrázku a kde bychom
převěšení na originální dubovou stolici a zároveň oprava zavěšení
to v obci našli?
srdce zvonu, aby nedošlo k jeho poškození. Tato oprava vyjde na
Odpovídat lze obvyklým
cca 50 tisíc korun. V současnosti se zabývám myšlenkou veřejné
způsobem
emailem,
sbírky, jejíž výtěžek by posloužil právě k opravě zvonu.
sms
nebo
do
schránky
Potřebuji znát i Váš názor. Přispěli byste? Předem děkuji za
na
OÚ.
odpověď.
MiG
Fotohádanku z posledního čísla správně
KUNRATICE V PROMĚNÁCH ČASU…
zodpověděly prostřednictvím sms slečny Lenka
Zde Vám chceme přinášet místa v obci ze starých fotek ve srovnání s dneškem.
Křížová a Miroslava Luftová.

Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
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13:00 – 17:00
13:00 – 14:00
13:00 – 17:00
13:00 – 14:00

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

Kohout sedí na
vykýři u pana
Vlasáka č.p. 117
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