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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího letošního čísla
našeho zpravodaje.
To, že si jej můžete právě číst,
je důkazem splněného přání z mého
posledního úvodníku, kdy jsem toužil po
uchování svého duševního zdraví
na jednání pracovní skupiny zabývající
záchrannou alejí při rekonstrukcích
silnic v rámci projektu „Od zámku
Frýdlant k zámku Czocha“.
Povedlo se a mám z toho radost!
Podařilo se najít kompromisní řešení,
kdy bylo dohodnuto maximum možného. Řada stromů tak zůstane zachována a silnice ve zbědovaném stavu
dojdou ke své rekonstrukci.
Těší mě i jiné věci, o nichž se můžete
dočíst v tomto zpravodaji. Ať je to
JamParáda, památný kámen nebo
vlajka pro miminka. Ale jak už to tak
v životě bývá, vše musí být vyvážené.
I příliš radosti škodí. A tak zde napíši pár
řádků o našich bolístkách.
Nejprve se obracím na majitele pejsků
s důraznou prosbou, aby se při venčení
svých mazlíčků intenzivně věnovali
úklidu jejich „nadílek“. Opět jsem
obdržel několik (prozatím) ústních výzev
k zavedení vyhlášky, protože se lidem
psí lejna na veřejných místech nelíbí.
Ještě stále však věřím, že se obejdeme
bez vyhlášek a sankcí. Proto, prosím,
dejte si na to pozor.
Mrzí mě rovněž informace, že
v letošním roce nedojde ke slibované
opravě zbytku krajské silnice od mostu
na konec obce směrem na Vísku. Podle
ujištění pana ředitele KSS LK nás však
zahrnou do plánu na příští rok. Budu
tedy věřit, že se zadaří, protože to je
jediné, co pro to mohu udělat.
Ne všechno totiž lze ovlivnit,
ale jsem optimista v duchu mé
milované písničky.

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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kunratická jamparáda,
sladkých chutí hitparáda…
...Ano, vážení spoluobčané, i takto by se dala výstižně popsat akce,
jež nás doprovází od jara až do podzimu a jejíž vyvrcholení proběhne
v sobotu 7. listopadu 2015 od 15:00 hodin na sále Kulturního domu v Kunraticích.
Letošní, v pořadí již třetí, ročník předčil veškerá naše očekávání. Na začátku jsme
mírně optimisticky předpovídali, že bychom se mohli pohybovat v mezích toho
loňského, ale všechny naše předpovědi vzaly za své již na začátku září. Bylo
překonáno vše, co se jen překonat dalo. Počet vzorků, kategorií, účastníků
i míst odkud marmelády dorazily. Nyní již k samotným číslům. K dnešnímu dni je
v soutěži přihlášeno 380 marmelád a džemů, rozdělených do 30-ti kategorií.
Své vzorky zaslalo celkem 127 lidí ze 63 míst a to nejen České republiky. Avizovaný
máme ještě jeden balík odeslaný před uzávěrkou poštou, takže to nemusí být čísla
konečná a budeme je znát po pondělním doručení.
Zájem o naší soutěž je až neuvěřitelný. Jednak tomu napomohly předchozí
ročníky a jednak soutěži prospěla propagace, například na krajských dožínkách
ve Frýdlantě. V neposlední řadě nám významně pomohla podpora od paní Romany
Šafránkové, která je vítězkou marmeládového mistrovství ve Velké Británii. Díky ní
se dostaly zmínky o soutěži do časopisů, jako jsou Báječné recepty nebo Blesk pro
ženy. Stejně jako v loňském roce obdržela JamParáda záštitu Libereckého kraje, kdy
ji pro letošek udělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Soutěž získala i nové
partnery, kteří se postarají o to, aby nikdo ze zúčastněných neodešel s prázdnou
a výherci se měli na co těšit. Za podporu mnohokrát děkujeme a velice si ji vážíme,
protože bez cen by to nebyla soutěž.
Nyní nám již nezbývá nic jiného,
než se připravit na pořádný nápor
návštěvníků, neboť podle zkušenosti
z roku 2014 projde sálem Kulturního
domu více jak 200 lidí, kteří budou
ochutnávat a svým hlasem rozhodnou o udělení ceny publika.
Zde se obracíme na Vás, naše
občany a žádáme Vás o pomoc.
Máte-li čas a chuť, prosím, ozvěte se
nám. Velkou pomocí bude například
upečení něčeho slaného na stůl,
protože toho sladkého bude na sále
dost a dost. Pomozte nám, prosím,
vytvořit stejně báječnou a pohodovou
atmosféru jako při loňském ročníku,
o němž se vypráví široko daleko.
Ukažme všem návštěvníkům, že je
u nás milo, ať popřemýšlí, jak by se
jim v Kunraticích žilo.
MiG
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OBECNÍ ÚŘAD

Pozvánky

UPOZORNĚNÍ

V sobotu 21. 11. 2015 se od 20:00

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

hodin na sále Kulturního domu
v Kunraticích uskuteční

JE VE ČTVRTÉM ČTVRTLETÍ

MYSLIVECKÝ BÁL

SPLATNÝ DO KONCE LISTOPADU.
kunratické drakování
V neděli 11. října jsme se sešli na kopci nad vesnicí,
kde proběhlo Kunratické drakování. Podmínky byly
skoro ideální, i když to v některých momentech
připomínalo místo pouštění draků jejich krocení.
Děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru
a těšíme se na společné pouštění zase za rok. ☺

• k tanci a poslechu hraje skupina
S.P.Band Ondreje Bláhy
• bohaté myslivecké kolo štestí
• výtečný zverinový gulášek
• vstupné pouze 60,- Kč
Srdečne Vás zve Myslivecké sdružení
a obec Kunratice

Srdečně Vás zveme ke slavnostnímu rozsvícení
vánočního stromu, které se
uskuteční v parku na návsi

v pátek 27. 11. 2015
od 17:00 hodin.
Před rozsvícením stromu vystoupí děti z MŠ a ZŠ.
Drobné občerstvení proti chladu bude připraveno! ☺

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2015
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

Prosinec

AKCE
--Hasičský ples (21.), Lékař radí (27.)
Maškarní karneval (21.),
Hodina Země a veřejné pozorování noční oblohy (28.)
Den Země (26.), Lampionový průvod a pálení vatry (30.)
Malování na chodník (8.), Dětský den (30.)
Zábava pro dříve narozené (19.), Myslivecké hody (20.),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (27.)
Merlin nohejbal (4.), Letní hasičská tancovačka (18.),
Kinematograf Pavla Čadíka (29.)
Připomínka 70. výročí konce II. světové války (1.)
Zájezd na Zahradu Čech (12.), Kunratická stopa (13.),
Václavská zábava (26.)
Kunratické Drakování (11.), Lékař radí (16.), Odhalení
památného kamene (28.)
Kunratická Jamparáda (7.), Myslivecký bál (21),
Rozsvícení Vánočního stromu (27.),
Zájezd do Národního divadla – Strakonický dudák (28.)
Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi (4.),
Mikulášská besídka (5.), procházka do Heřmanic (???),
Vánoční besídka s jarmarkem (???)

Plán akcí budeme stejně jako v loňském roce průběžně
doplňovat a upřesňovat. Přeškrtnuté akce již proběhly.
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UPOZORNĚNÍ pro účastníky
z áj ezdu do národního div adla.

Do Prahy odjíždíme z návsi
28. listopadu ve 12:00 hodin.

KDY: Pátek 4. 12. 2015 od 14:30 hodin
KDE: Fotbalové hřiště TJ Sokol Kunratice
Stejně jako v roce 2014 se účastníme celorepublikového pokusu o rekord ve vypouštění balónků.
Sejdeme se na místním hřišti, kde zdarma obdržíte balónky
s přáníčkem Ježíškovi. Na pokyn Rádia Impuls je v 15:15
hodin najednou vypustíme. Máme k dispozici 180 balónků a
doufáme, že loňský rekord překonáme. Pomůžete nám?
1. listopadu 2015
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utkání podzimní části sezony 2015 - 2016
Domácí
Bulovka B
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Habartice
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Kunratice
Víska
Kunratice

Hosté
Kunratice
Pertoltice
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice
Mníšek
Kunratice
FC JOKERS
Dolní Řasnice
Kunratice
Nové Město B

Termín a čas
16. 08. 2015 - 15:00
22. 08. 2015 - 17:00
29. 08. 2015 - 17:00
05. 09. 2015 - 17:00
12. 09. 2015 - 17:30
19. 09. 2015 - 16:30
26. 09. 2015 - 16:30
03. 10. 2015 - 16:00
10. 10. 2015 - 16:00
17. 10. 2015 - 15:30
24. 10. 2015 - 14:30

Den
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

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

Body
3
0
3
3
0
3
0
0
3
3
3

TJ Sokol Kunratice přezimuje na 6. místě tabulky s 21 body a s aktivním
skóre 21:11. Těšíme se na jaro ☺

Památný povodňový kámen
Ve středu 28. října jsme v naší obci
u příležitosti uplynuvšího pětiletého
výročí od ničivých povodní odhalili
památný kámen.
Mnozí z Vás jeho osud znáte, neboť
jsme o něm několikrát psali. Jedná se
o žulový kámen, jenž býval do srpnových
povodní roku 2010 součástí mostu
v Zeleném údolí, což například dokládají
železné zbytky zábradlí záměrně na něm
ponechané. Sám o sobě by nebyl ničím
zase tak výjimečným, neboť žulových
sloupů je po naší zemi vztyčeno mnoho.
Jeho význam však vytváří až skleněná
pamětní deska, zhotovená Josefem
Novotným z heřmanické sklárny, za což
patří dík i našim zastupitelům, jež se pro
skleněnou variantu desky rozhodli.
Právě až spojení desky s kamenem
vypráví příběh, na který my, jež jsme
povodeň zažili, nikdy nezapomeneme
a těm, jež přijdou po nás, jej sdělí též.
Skleněné nápisy, tvořené zdánlivě mokrými písmeny, nejsou záměrně
urovnané, neboť vodní živel rovněž neponechal nic srovnané a uhlazené.
Pět bílých flíčků unášených zvlněnou vodní hladinou symbolizuje duše obětí,
jež si katastrofa v Libereckém kraji vyžádala. Odkaz desky je navíc umocněn
i místem jejího vzniku, neboť Heřmanice staly se symbolem srpnových
bleskových povodní, jež neměly v našem kraji obdoby.
Ani Vy, občané Kunratic, nejste na tomto monumentu bez zásluh, neboť jste
rozhodli o jeho umístění do parku před zastávkou „U mostu“. Stojí na břehu
potoka, který nám ukázal svou sílu a svým řáděním způsobil i mnoho škod.
Jeho hladina se přitom vlnila jen několik metrů od místa, kde kámen dnes stojí.
Díky této zkušenosti tak mohu pronést obavu, k níž, jak doufám, nikdy nedojde,
protože: „Olízne-li potok kámen, může být s Kunraticemi nadobro amen“.
Závěrem bych ještě jednou chtěl poděkovat, alespoň touto cestou, všem,
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na odstraňování povodňových škod u nás
v obci. Poděkování patří rovněž všem, kteří se zúčastnili středečního odhalení a
v neposlední řadě ještě jednou děkuji paní Jiřině Sehnoutkové za laskavé
MiG
svolení s promítáním vzpomínkového videa jejího manžela Josefa.
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JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2015 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Listopad
paní Černá Jana
pan Pažout Vlastimil
paní Pospíchalová Věra
pan Rudolf Jaroslav

Prosinec
paní Tomášová Verona
paní Rudolfová Eva
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
Palivové dřevo:
Na ploše u rybníka se stále nachází palivové
dřevo, které je na prodej. Cena je stanovena
v závislosti na druhu hmoty na 900 – 1.200,3
Kč/m (určeno pouze občanům naší obce).
Více info na OÚ.

ČEZ
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTŘINY
V úterý 3. listopadu 2015 nepůjde
ve spodní části obce elektřina.

Odstávka je naplánovaná
od 7:30 do 14:30 hodin.
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vlajka pro miminka
Vážení spoluobčané, až uvidíte na našem úřadě vlát tuto vlajku,
pak vězte, že do Kunratic přibyl nový občánek...

startuje KROUŽEK
stolního tenisu
Ve středu 4. listopadu zahájí svou činnost
kroužek stolního tenisu, který bude každou
středu od 17:00 do 19:00 hodin v bývalé
družině. Je nutné mít s sebou vhodnou obuv
na přezutí. Pálky si lze pro hru zapůjčit.
Kroužek pro mládež
bude probíhat přes celou
zimu. Dospělí mohou
pingpongové stoly využít
po dohodě s vedoucím
kroužku, kterým je pan
Karel Málek, mladší.
MiG

památka zesnulých

S nápadem na vlajku novorozenců přišel Jiří Poděbradský. Po několika
jarních úmrtích v obci, kdy jsme za každého zesnulého občana vyvěsili
černý prapor, dostal Jiří nápad na protipól tomuto smutnému symbolu.
Slovo dalo slovo, zpracovali jsme návrh vlajky a po jeho vzájemném
odsouhlasení jsme odeslali soubor s návrhem do liberecké společnosti
LIBEA, kde nám vlajku zhotovili. Jejím ústředním motivem jsou dva
propojené dudlíky v klučičí modré a holčičí červené barvě, které na bílém
podkladě doplňuje modrý text „NAROZENÍ MIMINKA“.
V tuto chvíli již vlajka čeká na zprávu o šťastné události a nového
občánka. Tak věřme, že bude vlát co nejčastěji, neboť občané jsou to, co
obec dělá obcí.
MiG

Vážení spoluobčané a návštěvníci našeho
hřbitova, nastalo období dušiček, což je čas,
kdy je hřbitov nepřetržitě odemčen a proudí
na něj davy lidí. I stává se nám, že je vstupní
branka neustále otevřená. Může se tak stát,
že nám toto důstojné místo řádně zaneřádí
nějaké to potulující se psisko, či jiné zvířátko.
Obracím se proto na Vás s velkou prosbou,
abyste za sebou tuto vstupní branku zavírali a
zabránili tak nějakým nemilým překvapením.
A zejména večerní návštěvníci by měli dbát
pečlivého zavření. Za tuto spolupráci Vám
předem děkuji nejen já, ale i náš kostelník
pan Málek starší.
MiG

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
„Pozor na občanky a pasy!“
Městský úřad Frýdlant jako úřad obce s rozšířenou
působností upozorňuje občany nejen ve Frýdlantském
výběžku na to, že od 10. prosince 2015 do konce
r. 2015 bude celostátní odstávka systému příjmu žádostí
a vydávání dokladů s biometrickými prvky (občanské
průkazy a cestovní doklady).
Úřednice budou moci v této době vyrobit pouze tzv. rychlopas.
Kdo tedy potřebuje do konce roku 2015 nebo v lednu 2016 nový
občanský průkaz nebo cestovní pas, musí si o něj zažádat nejpozději
ve středu 11. listopadu 2015! Jen tak bude mít jistotu, že bude mít platný
doklad včas.
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí odboru kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant
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13:00 – 17:00
13:00 – 14:00
13:00 – 17:00
13:00 – 14:00

Kontakt:
Kunratice 158
464 01 FRÝDLANT
j5fan6y
℡ +420482312156
 www.obeckunratice.cz
obec.kunratice@seznam.cz

Vážení spoluobčané
a přátelé naší obce,
do 15. listopadu 2015
přijímáme objednávky
na trička s logem obce.
Cena triček bude srovnatelná s loňskem
tedy 150,- Kč.
MiG

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

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 12:00
Úterý 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 12:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00
Pátek 8:00 – 12:00

obecní trička
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