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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty
Milí spoluobčané, pošesté Vás v letošním
roce zdravím prostřednictvím našeho
obecního zpravodaje.
Tři čtvrtiny roku utekly jako voda a my
se pomalu chystáme na zimu. Za nedlouho
si celá země bude připomínat třicetileté
výročí listopadových událostí z roku 1989
a my se chystáme na listopadové akce roku
tohoto. A není jich zrovna málo. Startujeme
naší tradiční JamParádou a pokračujeme
podzimním svozem nebezpečného a objemného odpadu, abychom si po té užili
Myslivecký bál nebo rozsvícení našeho
vánočního stromu. Listopad zakončíme
Mikulášskou besídkou a budeme pomalu
vyhlížet čerty, kteří společně s Mikulášem
navštíví kunratická obydlí, kde budou
domlouvat místní omladině, aby po celý rok
sekala dobrotu.
Kéž by to takhle fungovalo i u dospělých.
Vrátím-li se k oslavě třiceti let svobody,
nedá se říci, že by to v naší společnosti byl
samý Mirek Dušín. Bohužel se ukazuje, že si
každý svobodu vykládá jinak a po svém.
Projevuje se to různě. Někdo si v rámci své
svobody vyveze domovní odpad do lesa jiný
nesebere bobek po svém psovi u Vaší
branky. A aby toho nebylo málo, tak Vám
nejrůznější hajzlíci lezou s nápadně výhodnými nabídkami pomalu až do postele,
zaštiťujíc se přitom svobodou podnikání.
Takhle však svoboda fungovat nemá,
proto jsem rád, že prozatím ještě většina
společnosti respektuje základní pravidlo,
že svoboda jednoho člověka končí tam,
kde začíná svoboda toho druhého. Malinko
těžší je to s vnímáním demokracie, o níž náš
první polistopadový prezident Václav Havel
prohlásil: „Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě,
nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji
neberou vážně, umožňuje téměř vše.“
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem
nejen k 30. výročí svobody, ale i v dalších
letech, abyste byli obklopeni jen lidmi, kteří
to s demokracií myslí poctivě a nenadřazují
svou svobodu nad tu Vaši.

KUNRATICKÁ JAMPARÁDA
Milí příznivci sladkého mlsání, odeznělo nám nádherné babí léto, máme za sebou bohaté
houbové žně, oslavili jsme narozeniny naší krásné země, takže nadešel ten pravý čas užít si největší
marmeládový svátek ve střední Evropě. Oním svátkem je slavnostní vyhlášení výsledků letošního
ročníku Kunratické JamParády, který se opět těšil velkému zájmu soutěžících. Máme obrovskou
radost, že se zase sešlo velké množství soutěžních vzorků, které budete moci ochutnat a svým hlasem
pomoci určit, který je ten NEJ pro rok 2019. I když nebyl v počtu soutěžních vzorků poprvé
v historii soutěže překonán předešlý ročník, bude toho k hodnocení a ochutnávání opět nepřeberné
množství od jahod, rybízu a borůvek přes meruňky, hrušky a jablka až po aronii, jostu či angrešt.
V letošním ročníku evidujeme celkem 481 vzorků rozdělených do 33 kategorií. Své kulinářské
výtvory nám přineslo či zaslalo 161 soutěžících ze 61 míst nejen České republiky.
Každoročně se v rámci soutěže dozvíme mnoho zajímavých údajů. Kupříkladu máme přehled
o úrodě jednotlivých druhů ovoce, z nichž soutěžící své marmelády vyrábí. Zajímavým zjištěním
letošního ročníku je malá úroda malin a tím pádem i skromná produkce malinových marmelád.
Opakem těchto bobulovin jsou jejich tmavé příbuzné ostružiny, které jsou skokanem roku. Absolutní
vítěz v počtu vzorků je však jiné ovoce. Kdo by si vsadil na jahody, ten by se se svým vkladem musel
rozloučit, neboť letošní rok byl bohatý na úrodu meruněk. O velké překvapení se postarala jiná,
ve světě marmelád neobvyklá, plodina, kterou je rajče. Poprvé v historii soutěže má vlastní kategorii.
Svou premiéru, coby samostatné kategorie si odbude i josta, která je křížencem rybízu a angreštu.
Kunratická JamParáda je nejen zdrojem zajímavých informací o ovoci a zelenině, ale především
je to událost, která spojuje velkou spoustu lidí. Každá sklenička marmelády má totiž svůj příběh,
který do ní vloží její tvůrce. Od roku 2014 tyto příběhy sbíráme a pokaždé se těšíme, co nám nový
ročník přinese. V současnosti již známe přes čtyřicet příběhů. Někdy jsou krátké, jindy zase delší,
ale každý má svůj půvab. Některé jsou o vzpomínce na babiččino kuchařské umění. Další voní létem
a dobrodružstvím na dovolené, z níž je přivezeno ovoce, které se následně proměnilo v marmeládu.
Některý příběh vypráví o rodinném hecování a jiný o zvědavosti, zdali přáteli vychvalované produkty
obstojí v širší konkurenci. V paměti organizátorů i návštěvníků zůstává dopis od Yvony a Libora
Brázdilových, kteří se na tisíce kilometrů vzdáleném filipínském ostrově Guimaras ve vesnici
Igdarapdap snaží pěstováním tropického ovoce a výrobou marmelád pomoci zdejším sirotkům.
Marmeládová soutěž u nás vznikla díky Jirkovi Poděbradskému, který si přál propojit historii naší
obce se současností. Máme radost, že JamParáda propojila nejen dvě epochy obce a její obyvatele,
ale i místa a lidi z celé naší země a dokonce i ze zahraničí.
JMP

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD
zůstane ve středu 20.11.19 z důvodu
přerušení dodávky elektřiny uzavřen!

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Kontejnery na nebezpečný a objemný odpad
budou přistaveny na návsi před KD v sobotu

9. 11. 19 / 9 - 11 h
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, televize, elektrické nářadí
Žádáme občany, aby odpad předávali přímo svozové firmě,

není možné zanechávat na stanovišti odpad předem!!!
Děkujeme za pochopení.

Kontejnery budou dle potřeby vyměňovány
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Budeme velice rádi, přispějete-li tradičně jakoukoli dobrotou
na stůl do stánku s občerstvením a předem Vám za to děkujeme.
28. října 2019
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UTKÁNÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZONY 2019 - 2020
Domácí
Kunratice
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Hejnice B
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Kunratice
Mníšek B
Víska

Hosté
Habartice
Bulovka
Kunratice
Jindřichovice
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Frýdlant C
JOKERS
Kunratice
Kunratice

Termín a čas
10. 08. / 17:00
24. 08. / 17:00
31. 08. / 17:00
07. 09. / 17:00
15. 09. / 15:00
21. 09. / 16:30
28. 09. / 16:00
05. 10. / 16:00
12. 10. / 15:30
19. 10. / 15:30
26. 10. / 14:00

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

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

Body
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Skončila podzimní část fotbalové sezony ročníku 2019/2020. Bohužel naši borci přezimují
na posledním místě výsledkové tabulky, kdy s devíti prohrami a dvěma remízami mají při skóre
17:39 pouhé dva body. Věřme, že se chlapci dají během zimní přípravy dohromady a na jaře
se pokusí odrazit ode dna tabulky. Snad si vezmou příklad z říjnového utkání s JOKERS Frýdlant,
jenž byl v té době lídrem tabulky a kterého naši dokázali nepříjemně potrápit.
MiG

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2019

JUBILEA
Svá životní jubilea oslavili nebo oslaví
spoluobčané:

ŘÍJEN
pan Málek Karel

LISTOPAD
pan Gonda Pavel
pan Rudolf Karel

PROSINEC
paní Gilliamsová Branná Věra
pan Maglen Jan
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.

ASTROKROUŽEK

Vážení spoluobčané, sobota 19. října se u nás nesla ve svátečním duchu, neboť proběhlo
vítání občánků do naší obce. V 15:00 hodin se do zasedací místnosti dostavili rodiče i příbuzní
Vanesky Baranové, Emičky Čapkové, Karlíka Juhoše a Markétky Křížové. Chyběl nám pouze
Eliášek Salaba s rodiči, kterému účast překazil nějaký zlobivý bacil. Po slovech předsedkyně sboru
pro občanské záležitosti a starosty obce přivítaly 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

V pondělí 21. října zahájil svou činnost
kunratický astrokroužek, do něhož se prozatím
přihlásily dvě dívky. Po roční pauze doznala
nová sezona dvě změny, a sice dnem konání je
pondělí od 14:15 do 15:15 hodin a zázemí
členům nyní nově poskytuje místní knihovna.
Astrokroužek stále přijímá nové členy, takže
pokud se mezi mládeží nachází nadšenec se
zájmem o vesmír, nechť se obrátí na vedoucího
kroužku pana Jiřího Poděbradského. Mladí
astronomové mohou využít webové stránky
www.astrokunratice.cz nebo e-mailový kontakt
krouzek@astrokunratice.cz. Foto: Jiří Poděbradský

Mléčná dráha
nad Kunraticemi

Plná zasedací síň obecního úřadu.

Kulturní vystoupení dětí z MŠ.

ČEZ DISTRIBUCE
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Středa 20. 11. 2019 / 7 h - 15 h v celé obci
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.

Oprava cestiček
Ve školce probíhá rekonstrukce chodníčků
a dalších zpevněných ploch. Pro děti bude
upraveno i venkovní sezení a dojde k rozšíření
zahrady za kuchyní a výstavbě kůlny.
MiG

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
Nadzemní vedení


Do prostoru
Holé vodiče
Izolované vodiče
Kabelové vedení
Str. 3

Nízkého napětí
do 1 kV
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
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P OZV ÁNK A K S O USE DŮM
R EK O NST RUK CE
BRAMBOROVÝ SALÁT ROKU 2019
n adz em n íh o V EDE N Í N N
Vážení spoluobčané, v následujících letech bude v naší obci probíhat
rekonstrukce elektrického vedení nízkého napětí. Tato rekonstrukce,
která je prozatím rozdělena do třech etap, zasáhne celou naši obec.
Veškeré nadzemní vedení nízkého napětí bude ukládáno do země
a u většiny domů budou předělány elektrické přípojky. S tím souvisí
projektová příprava, která si vyžádá součinnost nejen obce, ale i Vaši.
V současnosti se již k několika z Vás dostavil pan Ing. Petr Munzar
ze společnosti ENGIE Services, a.s., která připravuje projektovou
dokumentaci pro II. etapu. Projektová příprava potrvá několik měsíců
a postupně se na Vás výše zmíněná společnost bude obracet s žádostí
o souhlas se stavbou. Důležitá informace pro odběratele je ta,
že veškeré náklady spojené s přepojením odběrného místa, by měl
hradit investor stavby - ČEZ DISTRIBUCE.
S projektanty i s investorem stavby jsme ve spojení a na veškerých
krocích se budeme snažit spolupracovat. Rádi bychom spojili tuto
rekonstrukci se záměrem obce, kterým je výstavba chodníku a zároveň
budeme muset při odstraňování sloupů provézt rekonstrukci veřejného
osvětlení a rozhlasu. V případě nejasností ohledně plánovaných staveb
se můžete obrátit na náš obecní úřad, kde se budeme snažit být v těchto
případech nápomocni.
MiG

Obec Heřmanice pořádá 3. ročník soutěže o nejlepší bramborový salát,
srdečně proto zve případné účastníky i z naší obce. Oslava bramborových
salátů proběhne v sobotu 16. listopadu 2019 v Kulturním domě
v Heřmanicích a z předešlých ročníků víme, že je nač se těšit.
Pravidla soutěže
• Závazné přihlášky jsou přijímány v Hospůdce u Kodešovy skály nebo
na OÚ v Heřmanicích do neděle 10. 11. 2019.
• Každý soutěžící smí přihlásit maximálně 3 saláty.
• Místo konání soutěže je sál Kulturního domu v Heřmanicích.
• Salát musí být zhotoven den před soutěží, tedy max. 24 hodiny starý
• Do soutěže se odevzdává 1,5 - 2 kg salátu, za který si soutěžící ručí.
• Sběrné místo je sál KD v Heřmanicích v sobotu 16. 11. 2019 v čase
od 11:00 do 12:00 hodin.
• Soutěžící si salát označí svým jménem, příjmením a adresou.
• Veřejná ochutnávka proběhne od 14:00 do 16:00 hodin.
• Hodnocení provádí veřejnost pomocí 3 hlasů, jež obdrží při příchodu.
• Po 16. hodině začne tým sčítat hlasy.
• Oficiální vyhlašování vítězů proběhne v 17:00 hodin.

Podrobnější informace získáte na www.hermanice.com

STALO SE PŘED 85 LETY, aneb kronika vypráví
Obnova mostu:
V době od poloviny června do konce srpna 1934 byl podroben důkladné obnově most v hořejší části obce, který spojuje silnici
v obci s nádražím. Opravy mostu zadalo okresní zastupitelstvo staviteli Hönigovi z Frýdlantu. Chatrná byla zejména horní strana mostu.
Celkový náklad obnášel asi 6.000 Kč, z čehož zednické práce platil okres a zábradlí a položení okrajových kamenů musela platiti správa
dvora čp. 1 v Kunraticích, protože zábradlí, které bylo poškozeno, muselo býti dáváno z toho důvodu nové, protože bylo poškozeno
splašenými koňmi ze dvora.
7. května 1934 odehrála se tato příhoda:
Když vezl mladý slovenský kočí ze dvora čp. 1 na voze taženém 1 koněm k rannímu vlaku
mléko, lekl se na nádraží kůň lokomotivy, splašil se a běžel od nádraží dolů po silnici, kde
pravděpodobně prudce narazil vozem na železné zábradlí, takže toto zábradlí i s okrajovými
kameny, vozem i koněm spadlo do hlubokého řečiště potoka. Však stal se div, že kůň si nezlomil
žádnou nohu. S hlubokou ranou v horním stehně bylo nešťastné zvíře vyvedeno ven a dotaženo
domů. K tomu budiž ještě poznamenáno, že se kůň úplně uzdravil.
Zdroj: Přepis z kroniky
obce

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2019
AKCE

Leden

MĚSÍC
Červenec

Únor

Maškarní karneval pro děti (23.)

Srpen

Březen

Lékař radí – Zrádnosti alkoholu (1.)
Hasičský ples (9.)

Září

Duben

Den Země, aneb kunratické gruntování (20.)

Říjen

Květen

Testovací jízdy Rally klubu (4.)
Malování na chodník (11.)

Listopad

Červen

Dětský den (1.)
VICHR – hasičské cvičení CZ-PL (8.)
Myslivecké hody (15.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (29.)

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 (6.)
TONGRUNDSKÁ šarvátka 1813 (27.),
Letní hasičská tancovačka (27.)
Kunratická kosa 2019 (17.)
Sólo pro Josefa (23.) /hudební vzpomínka na Josefa Sehnoutku/
Kunratická stopa (8.),
Zájezd na Zahradu Čech (14.)
Václavská zábava (28.)
Kunratické Drakování (13.)
Vítání občánků (19.), Posezení pro dříve narozené (11.)
Kunratická JamParáda (2.), Myslivecký bál (23.)
Rozsvícení Vánočního stromu (29.), Mikulášská besídka (30.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Procházka do heřmanické sklárny (14.)
Vánoční besídka s jarmarkem (17.)

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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