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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje.
Právě si pročítáte pravděpodobně
předposlední letošní číslo, které se
malinko ohlíží za některými akcemi,
jež se u nás uskutečnily. Zároveň
zde naleznete i pozvánky na
události, které nás ještě čekají.
Ve svém úvodníčku se však musím
vrátit k oslavě státního svátku dne
28. 10. 2013, kdy jsme si společně
připomněli 95. výročí vzniku
samostatného
Československého
státu.
Byl jsem opravdu příjemně
překvapený z účasti lidí v průvodu a
při sázení Lípy republiky. Upřímně se
přiznám, že jsem byl nervózní, kolik
lidí se průvodu vlastně zúčastní.
Když jsem pak viděl, kolik se nás
sešlo, udělalo mi to obrovskou
radost. Jsem hrdý na svou vlast a
symboly, jež ji od pradávna
doprovází a je vynikající, že nejsem
sám.
Prosím, učme vlastenectví i naše
děti. Ať znají státní vlajku a nestydí
se jí nosit, ať vědí, že jsou Slované,
kteří mají lípu za svůj národní strom,
ať poznají státní hymnu a umí její
slova a hlavně ať jsou hrdí na svou
domovinu, nejen v době sportovních
úspěchů našich reprezentantů.
Díky Vám všem, kteří jste se
účastnili, to byl nádherný den a
důstojná oslava narozenin naší
země.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce

Vážení spoluobčané, JamParáda 2013 je již minulostí. Nezbývá než přinést pár
postřehů a především výsledky z uplynuvšího nultého, zkušebního ročníku.
Nejzásadnějším postřehem z JamParády je pro mě obrovský úspěch, kterého se
tato akce dočkala. Soutěže ve vaření marmelády se zúčastnilo celkem 30
soutěžících, jež přihlásili 59 soutěžních vzorků, rozdělených do 8 kategorií.
Konečná účast předčila i ta nejsmělejší očekávání a ukázala nám, že má soutěž
budoucnost. Je mezi Vámi plno lidí, kteří jsou ve vaření marmelád a podobných
ovocných pochutin přeborníci a navíc jste hraví a soutěživí.
Po uzávěrce příjmu vzorků jsem se trošku
Výsledková listina 2013
obával o zdraví paní Smržové, paní Maglenové,
Kategorie Peckoviny
pan Vrátného, paní Pleskačové i paní Brynychové
1. místo Miluše Lachmanová
coby pětičlenné poroty, neboť jsem si neuměl
2. místo Hana Poděbradská
představit, jaký může mít účinek na jejich
3. místo Iva Farská
organismus kombinace nejrozličnějších druhů
Kategorie Meruňkové
marmelád, v několika případech obohacených
1. místo Monika Pochylá
rumem ☺.
2. místo Dáša Skalická
Vše dobře dopadlo, porota přežila a po
3. místo Miloslava Götzová
osobním absolvování ochutnávacího kolečka jsem
Kategorie Mirabelky
1. místo Danuše Brhlíková
uznal, že o život vyloženě nešlo. Marmelády byly
2. místo Andrea Froňková
výborné. Avšak, více než kde jinde, zde platilo
3. místo Zdeněk Liška
pořekadlo: „Sto lidí, sto chutí“, neboť diváci
Kategorie Švestky
hodnotili odlišně od poroty, která vybírala 3
1. místo Terezie Kábelová
nejlepší marmelády v každé kategorii podle vůně,
2. místo Miroslav Sluk
barvy, konzistence a chuti.
3. místo Miroslav Liška
Všichni
účastníci
Kategorie Jádroviny
obdrželi pamětní list za
1. místo Jaroslava Veselá
účast a tři nejlepší
2. místo Terezie Kábelová
z jednotlivých
kategorií
3. místo Božena Smržová
získali
ještě
originální
cenu
Kategorie Bobuloviny
z heřmanické sklárny
1. místo Jaroslava Veselá
Spiderglass pana Josefa
2. místo Jitka Froňková
Novotného, jenž zároveň
3. místo Věra Pospíchalová
věnoval
do
soutěže
Kategorie Rybíz
originální skleněné šperky.
1. místo Dáša Skalická
2. místo Miluše Loudová
Jak jsem zmínil výše, důležitou úlohu sehráli
3. místo Věra Blažková
v soutěži diváci, na jejichž chuťových pohárcích
Kategorie Exotika
závisela prestižní „Cena diváků“. Všichni
1. místo Božena Smržová
návštěvníci při příchodu obdrželi u vchodu tři
2. místo Jiří Poděbradský
samolepící puntíky, které po ochutnání přidělili
3. místo Terezie Kábelová
marmeládě svému jazyku nejbližší. Bylo velice
CENA DIVÁKŮ
zajímavé pozorovat, jak se chutě lidí rozcházejí,
Miluše Lachmanová
aby se pak sešly u jedné, která zvítězila.
Pokračování str. 2
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OBECNÍ ÚRAD

POZVÁNKY

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Poplatek za komunální odpad za
poslední čtvrtletí roku je splatný
do 30. 11. 2013
Žádáme spoluobčany o dodržení
lhůty splatnosti.

PULNOCNÍ MSE
Půlnoční mše proběhne v
našem kostele
Všech
svatých 24. 12. 2013 od
22:00 hod.
Pojďme společně prožít i
duchovní rozměr svátků
vánočních.

Srdečně Vás zveme na
slavnostní
rozsvícení
vánočního stromu, které
proběhne v pátek 29. 11.
2013 v 17:00 hodin v parku
na návsi.
Před rozsvícením stromu vystoupí děti z MŠ a ZŠ.
Drobné občerstvení proti chladu bude připraveno!

Srdečně zveme všechny rodiče společně s dětmi na
mikulášskou besídku, jež proběhne v sobotu 30. 11.
2013 od 15:00 hodin na sále kulturního domu.

Pokračování ze str. 1:

Cenu diváků získala paní Miluše Lachmanová za
broskvovou variaci s rumem.
Udělovaly se i jiné ceny. Speciální cenu za nejvtipnější
příspěvek do JamParády si odnesl místní „šprýmař“ pan
Karel Málek starší za dvoubarevnou, šafránovou a
oříškovou marmeládu a jejich nápaditou expozici.
Nejvíce vzorky nás zahrnuly paní Terezie Kábelová a
paní Božena Smržová. Obě přihlásily shodně 5 marmelád.
Nejvzdálenější marmeláda dorazila od pana Marka
Chodury ze Lhotky u Litultovic, okr. Opava (224,9 km)
JamParáda se stala jednoznačně výjimečnou událostí a
byla pro Kunratice také zajímavou reklamou, neboť zaujala
i regionální media. A jak poznamenal její duchovní otec
Jirka Poděbradský je to současně i pojítko s historií naší
obce, na jejímž území byla Christianem Leubnerem
založena první severočeská lisovna ovoce (r. 1880).
Nezbývá mi nic jiného, než poděkovat Vám všem, jež
jste JamParádu zorganizovali a uskutečnili a především
Vám, kteří jste se jí aktivně zúčastnili. Rovněž děkuji za
sponzoring panu Novotnému. Věřím, že se zapojíte i příští
rok a že nebudete sami. Velice bych si přál, aby se
JamParáda stala naší tradicí, stejně jako například
www.jamaparada.cz
MiG
Kunratická stopa.
Str. 2

V sobotu 7. 12. 2013 se uskuteční procházka do
sousedních Heřmanic na tradiční sklářské trhy do sklárny
Spiderglass pana Novotného. Vycházíme ve 13:00 hodin od
obecního úřadu. Přidejte se k nám ☺

Děti z místní mateřské a základní školy Vás srdečně zvou
na VÁNOČNÍ BESÍDKU spojenou s VÁNOČNÍM JARMARKEM,
kde si můžete zakoupit drobné dekorativní předměty
vyrobené našimi dětmi.
Obě akce proběhnou
společně na sále kulturního
domu ve čtvrtek 19. 12.
2013 od 16:00 hodin.
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VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
TJ SOKOLU KUNRATICE – PODZIM 2013
Domácí
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice
Dolní Řasnice
Kunratice
Bulovka B
Raspenava B
Kunratice
Pertoltice
Kunratice
Hejnice B
Kunratice
Nové Město p. S. B

Hosté
Bílý Potok
Kunratice
Habartice
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Kunratice
Víska
Kunratice
Jokers Frýdlant
Kunratice
Stráž n. N. B
Kunratice

Termín
17.08. - 17:00
24.08. - 17:00
31.08. - 17:00
07.09. - 17:00
14.09. - 17:00
22.09. - 15:00
29.09. - 15:00
05.10. - 16:00
12.10. - 16:00
19.10. - 15:30
27.10. - 14:30
02.11. - 14:00
10.11. - 14:00

Den Výsledek Body
SO
4:4
1
2:1
0
SO
SO
2:3
0
3:1
0
SO
SO
1:4
0
2:2
1
NE
2:2
1
NE
SO
4:3
3
6:3
0
SO
SO
3:1
3
5:0
0
NE
SO
3:2
0
11:0
0
NE

Pořadí v tabulce: 14. místo; Body: 9; Skóre: 24 : 49; Střelci: Batelka Lukáš - 6,
Klečka Martin - 4, Provazník Jan - 4, Bílek Aleš - 3, Franc Milan - 2, Gonda
Pavel - 2, Bílek Karel - 1, Pospíchal Roman - 1,Želonka Josef - 1

INFORMACE O DOTACÍCH Z DFLK
V letošním roce byla naše obec
podpořena několika dotacemi z Dotačního
fondu Libereckého kraje. Podali jsme
celkem osm žádostí, z nichž jsme uspěli
v pěti případech.
Žádali jsme z programů rezortů dopravy, školství, mládeže a zaměstnanosti a
také z programu Podpory rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji.
Z programu rezortu dopravy jsme obdrželi dotaci ve
výši 11.000,- Kč na dopravní značení pro vytvoření
úseku se sníženou rychlostí v horní části obce a na
dopravní zrcadlo na výjezd od „fiňáků“. Neuspěli
jsme v tomto rezortu se žádostí o dotaci na
projektovou přípravu cyklostezky přes Hartu do
Frýdlantu.
Z programu rezortu školství, mládeže a
zaměstnanosti jsme uspěli s oběma žádostmi
na podporu volnočasových aktivit mládeže.
První byla dotace ve výši 22.000,- Kč na
„Astronomický kroužek“ a před schválením
Zastupitelstva kraje je i druhá dotace ve výši
10.000,- Kč na stoly na stolní tenis.
Z programu „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“ jsme
uspěli se žádostí o dotaci ve výši 59.130,- Kč na výstroj členů jednotky požární
ochrany a se žádostí o dotaci ve výši 22.200,- Kč na opravu zásahového
automobilu Avia. Naopak nebyla podpořena žádost o dotaci na výzbroj
jednotky požární ochrany ani žádost o dotaci na nákup radiostanic.
Celkově jsme tak v letošním roce získali nebo ještě získáme z Dotačního
fondu Libereckého kraje finanční prostředky ve výši 124.330,- Kč, díky nimž se
v naší obci podařily uskutečnit projekty, které zvýšily bezpečnost na silnicích,
podpořily vznik volnočasových aktivit naší mládeže a v neposlední řadě ochrání
naše hasiče při zásazích.
V závěru tohoto informačního článku nezbývá než Libereckému kraji a jeho
představitelům a pracovníkům za tuto podporu poděkovat.
Str. 3

JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2013 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Listopad
pan Jiří Tomáš

Prosinec
paní Jana Maglenová
pan Pavel Němec
pan Zdeněk Vychtera
pan Miloslav Götz
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.

KRÁTCE
Víceúčelové hřiště:
Víceúčelové hřiště se prozatím odkládá.
Zastupitelé potřebují pro své rozhodování
o výstavbě více informací.

Kronikářka obce:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
schválilo jmenování paní Boženy Smržové
kronikářkou obce.

Stolní tenis:
Každé úterý od 17:00 hodin probíhá
kroužek stolního tenisu v bývalé družině
v budově mateřské školy.

Trička s logem obce:
Na OÚ přijímáme závazné
objednávky triček s logem
obce Kunratice. Cena se bude
pohybovat kolem 150,- Kč
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STALO SE PRED 80 LETY

JEZDECKÝ KURZ

Z předchozích čísel našeho kurýra víte, že se díky obecní kronice
máme možnost dozvědět zajímavé informace ze života obce a jejích
obyvatel. Do tohoto čísla jsme vybrali události staré již 80 let. Zápisky
z roku 1933 hovoří mimo jiné i o výstavbě domu čp. 158, což je
v současnosti náš obecní úřad.
Přepis zápisků v kronice z r. 1933:
Stavba čp. 158:
Na pozemkové parcele č.kat. 569 role a 566/1 louka, které byly
koupeny Vilémem a Elli Seibtovými v Kunraticích od obce jako stavební
místo, postavili shora jmenovaní jednorodinný dům moderního stylu.
První výkop byl proveden 28. srpna 1932. Stavba byla ukončena na
jaře 1933, přičemž novostavba obdržela číslo popisné 158; stavební
náklad činil 66.000,- Kč
Budova obecního úřadu
Hubení myší:
pohledem z hasičské věže
Polní myši se opět značně na podzim
1933 rozmnožili. Místy tak poškodili
zimní setbu, že musely býti celé kusy
polí znovu přeorány. Žák školy Gerhard
Kretschmer, který chodil zemědělci
Eduardu Hirschmannovi za pluhem,
utloukl za jediné odpoledne s tímto
rolníkem na 345 myší.
Obchody potravinami:
Toho času čítá obec 4 obchody
potravinami a sice v dolní vsi v domě
čp. 87 Marie Pfeifrová, v domě čp. 145,
pekař Ferdinand Bergman, ve střední
obci pekař Ewald Glaser, a v horní části
v čp. 45 Marie Hofmanová.

Nabídka výuky jízdy na koni pro začátečníky
i mírně pokročilé, děti i dospělé.
Základní a teoretické znalosti o chování
koní, čištění, sedlání, uzdění, vodění, sed na
koni, základy jízdy, pomůcky k ovládání,
základní chody – krok, klus, cval, výuka na
lonži, s vodičem, samostatně, základní práce
ve stáji, na jízdárně i v terénu.
Výuka probíhá jednotlivě nebo ve dvojicích.
Možnost dohodnout pobyt dětí u koní každý
týden.
Všechny aktivity je nutno předem
dohodnout na přesný termín.
Bližší informace poskytne paní Jitka
Pařízková na tel. čísle 603373817.

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC ???
Fotohádanku z posledního čísla kurýra uhodla paní Drahomíra Mecnerová a opět i naše pravidelná řešitelka paní Miluše
Šulcová. Pevně věříme, že úspěšných řešitelů je mnohem více, jen nám to nedávají vědět. A všem ztraceným přinášíme
správnou odpověď níže.
S novým číslem přichází i nová fotohádanka. Poznáte co je na obrázku a kde bychom to v obci našli?

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

nová úloha

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

Okénko se zajímavou
mřížkou se nachází na
domě č.p. 50 pana
Šindeláře.
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