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KUNRATICKÝ
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OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

KUNRATICKÁ JAMPARÁDA 2017

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího letošního čísla
našeho zpravodaje.
Ještě před tím, než si opět budu sypat
popel na hlavu za dlouhou prodlevu mezi
vydáním posledního a nového kurýra,
dovolím si nejprve velice poděkovat všem
voličům, kteří přišli do volební místnosti,
kde odevzdali svůj hlas. Nehodnotím ani
tak výsledek samotných voleb, i když
nezastírám, že mi u nás v obci udělal
radost. Co však mě zaujalo více byla
samotná účast u nich. Velice mě potěšilo,
že se u nás účast přehoupla přes šedesát
procent (60,74 %). Dokonce byla jen
o pouhou desetinku procenta nižší, než
byl celorepublikový průměr. Zdá se totiž,
že si lidé čím dál tím více uvědomují jejich
důležitost pro jejich budoucnost a že se
nejedná o tolikrát omílanou „občanskou
povinnost“, ale o výsadu, kterou si
nadpoloviční většina voličů nenechá ujít.
A až zbytek voličů pochopí, že má smysl
k volbám chodit, možná se dočkáme
i světlých zítřků, které společně všichni
netrpělivě vyhlížíme. Zkrátka demokracie
není žádný med a hlavně není zadarmo.
A nyní již k tomu avizovanému popelení
hlavy. Omluva by byla pravděpodobně na
místě, ale přiznám se, že Vám to dlouhé
čekání raději vynahradím rozšířeným
vydáním, které Vám možná přinese více
užitku, než mlácení mou hlavou o zem.
Přiznávám se bez mučení, že je psaní
zpravodaje čím dál náročnější, neboť jej
mám dva měsíce rozepsané a ne a ne jej
dodělat. Původní pozvánka k volbám se
tak změnila na poděkování za účast
a místo pozvání na vyhlášení JamParády,
teď o soutěži budete číst v minulém čase.
Říká se, že nic není starší, než včerejší
noviny, takže Vám raději popřeji
hezké čtení, aby zase některá ze
zpráv nepozbyla aktuálnosti.

Pátý ročník naší soutěže ve vaření marmelády je již minulostí a je tak prostor pro krátké
hodnocení. Přestože to v září vypadalo, že nebude prakticky co ochutnávat, nakonec
letošní ročník opět překonal své loňské maximum. Kromě počtu kategorií, kterých bylo
oproti loňsku o dvě méně, byly ostatní sledované počty spolehlivě překonány.
JamParády se zúčastnilo celkem 167 soutěžících, kteří přihlásili 470 vzorků pocházejících
ze 75 míst nejen České republiky.
Slavnostní vyhlášení výsledků a veřejnou ochutnávku navštívilo bezmála 300 hostů,
včetně hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty a členky rady kraje, pověřené
řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu paní Květy Vinklátové, jež nad
letošním ročníkem převzali svou záštitu. Kulturní dům navštívil i senátor za Liberecko
pan Michael Canov a tuto pro nás největší podzimní akci si nenechali ujít ani zástupci médií
a sponzorů. Ti všichni viděli nejen udílení cen, ale byli i porotou v kategorii Cena publika,
jejíž první místo si od nás letos odvezla do Chlumce nad Cidlinou paní Blanka Pospíšilová
za marmeládu s názvem Chlumecká tropical bonpari. Druhé místo v této prestižní kategorii
zůstalo doma, a to v rukou paní Věry Pospíchalové za její citronovou marmeládu. Perné
chvíle v této kategorii připravili diváci pořadatelům při vyhlášení třetího místa, neboť se
na něm svorně umístily čtyři dámy. Se shodným počtem hlasů byly bronzové paní Jarmila
Šimůnková s levandulovým džemem, paní Libuše Jahodová s jahodovou marmeládou
s květem černého bezu, paní Romana Mostecká s marmeládou Hruška + ananas a opět
paní Věra Pospíchalová se švestkovou nutelou. Výsledky v jednotlivých 28 kategoriích Vám
zde bohužel zveřejnit nedokáži, neboť se svým rozsahem do článku nevejdou. Mám však
radost, že mnohá ocenění zůstala na domácí půdě.
Dva tituly přece jen ještě uvedu, a sice ocenění Marmeládové město a Marmeládová
obec. Oba tituly byly uděleny letos poprvé a mají sloužit k propagaci soutěže na vesnicích
a ve městech a jsou jimi oceněna sídla, z nichž pochází nejvíce soutěžících. Prvními nositeli
jsou město Frýdlant (24 účastníků) a obec Býškovice (17 účastníků). Naše obec se také
činila a nebýt toho, že je vyhlašovatelkou a marmeládovou obcí ze své podstaty, brala by
tento titul sama, neboť svou marmeládu přihlásilo celkem 23 kunratických. Mám radost
také z toho, že řada z nich se soutěže zúčastnila vůbec poprvé.
Musím zmínit, že nelehkou úlohu měla naše porota ve složení Jana Akrmanová,
Ludmila Brynychová, Emílie Pleskačová, Božena Smržová a Pavel Valo, která se prvně sešla
ke dvoudennímu ochutnávání a hodnocení ve čtvrtek 2. listopadu, kdy za první odpoledne
a večer ohodnotila něco přes tři sta vzorků. Druhý den tak na ně čekala už menší porce,
kterou však rovněž nebylo možné podceňovat. Během hodnocení poroty probíhaly
přípravy samotného vyhlašování výsledků, neboť bylo třeba ustavit stoly pro veřejnou
ochutnávku, připravit ceny pro výherce a v neposlední řadě vystavit reklamní poutače
našich sponzorů a podporovatelů.
Slavnostní sobota se každou minutou přibližovala a přípravné práce nebrali konce.
Opět se však potvrdilo, že JamParádou žijí celé Kunratice a mnoho lidí znovu přidalo
pomocnou ruku k dílu, což se odrazilo na velice příjemné atmosféře, kterou si návštěvníci
sálu Kulturního domu užívali a nemohli si ji vynachválit
Vy všichni, kteří jste součástí Kunratické JamParády, ať už jste porotci, organizátoři,
podporovatelé, fotografové, hospodyňky věnující občerstvení nebo obsluha v hospodě,
Vy všichni si zasloužíte obrovské poděkování. Vždycky až z fotografií se zpětně dovídám,
kolik úžasných lidí věnuje svůj čas pomoci s přípravou i průběhem této události, díky níž se
o naší obci dovídají lidé nejen na Liberecku, ale i v dalších koutech naší země.
Je příjemné, když o letní dovolené na jižní Moravě zaslechnete mezi cizími lidmi
rozhovor o Kunraticích ve spojitosti s marmeládovou soutěží. Za to Vám ještě jednou
ze srdce děkuji a těším se na další ročník sladkého mámení.
MiG

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD

POZVÁNKY

Pro účely konání volby prezidenta republiky, která se
uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné
II. kolo volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018), podle ust.
§ 14 odst. 1 písm. d) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, tímto na úřední desce zveřejňuje
INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

OVK č.

Sídlo okrsku

1

Obecní úřad Kunratice
Kunratice 158, 464 01 Frýdlant

splatnost popelnic
Vážení spoluobčané, splatnost plateb za svoz odpadu je za IV. čtvrtletí

do 30. listopadu
Platbu lze uhradit i na účet obce č. 19-7522610297/0100
Variabilní symbol je číslo nádoby.

platba za odpad
Společnost FCC po pěti letech navyšuje cenu svých
služeb (od roku 2012 se cena za popelnice neměnila).
Z tohoto důvodu byla vydána obecně závazná vyhláška
obce č. 1/2017, jež stanovuje nové poplatky za popelnice, reagující na úpravu cen služeb za svoz odpadu.
Vyhláška a tím pádem i nové ceny za popelnice mají
účinnost od 1. ledna 2018.
Pro příklad: Roční poplatek u týdenního svozu se
zvyšuje o 180,- Kč a u čtrnáctidenního stoupne platba
o 112,- Kč za rok.

skokan roku
Zastupitelstvo obce rozhodlo o využití finanční odměny
ve výši 150 tisíc korun získané v soutěži Vesnice roku
za ocenění Skokan roku na opravu chodníků.
Opravy chodníků by měly proběhnout během roku
2018 a počítá se s úsekem od hřbitova kolem Kulturního
domu až po obchod se smíšeným zbožím a také
s chodníkem pod mateřskou školkou.
Prozatím je uvažováno s povrchem ze zámkové dlažby.
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utkání podzimní části sezony 2017 - 2018
Domácí
Nové Město p. Sm. B
Kunratice (hráno venku)
Jindřichovice p. Sm.
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Kunratice
Kunratice
FC JOKERS
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Bulovka

Hosté
Kunratice
Víska
Kunratice
Dětřichov
Kunratice
Frýdlant
Krásný Les
Habartice
Kunratice
Raspenava
Kunratice
Hejnice B
Kunratice

Termín a čas
20. 08. 2017 15:00
26. 08. 2017 17:00
02. 09. 2017 17:00
09. 09. 2017 17:00
16. 09. 2017 16:30
23. 09. 2017 16:30
28. 09. 2017 16:30
30. 09. 2017 16:30
08. 10. 2017 15:00
14. 10. 2017 15:30
21. 10. 2017 15:30
28. 10. 2017 14:30
04. 11. 2017 14:00

Den
Ne
So
So
So
So
So
Čt
So
Ne
So
So
So
So

Výsledek
4:2 (1:0)
3:2 (1:0)
3:1 (1:0)
1:0 (1:0)
6:0 (1:0)
3:8 (1:6)
4:2 (2:2)
2:4 (0:0)
8:2 (4:0)
1:2 (1:0)
1:11 (0:6)
1:6 (1:1)
2:1 (0:0)

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

Tuto sezonu jsme odehráli celkem 13 zápasů z toho 6 domácích. Bohužel ne
vždy jsme se sešli v plném počtu. Ale bojovali jsme vždy až dokonce utkání.
Nastříleli jsme celkem 29 gólů a naším nejlepším střelcem se stal Aleš Bílek,
který jich vstřelil 10. Za svoje komentáře a činy jsme získali i několik žlutých
karet a bohužel také 4 karty červené. MiP
STŘELCI:

Bílek Aleš
Franc Milan
Pospíchal René
Pospíchal Roman
Provazník Jan

10
6
4
2
2

Pospíchal Jakub
Stejskal Miroslav
Vnouček Marek
Vojáček Ivoš
Želonka Josef

Milí spoluobčané, jak jste si mohli všimnout na druhé stránce tohoto
zpravodaje, dovolujeme si Vás pozvat k tradičnímu rozsvícení vánočního
stromu, které se každoročně odehrává na návsi v pátek předcházející první
adventní neděli.
Přestože se kolem letošního termínu vyrojilo mnoho nejasností, uvádíme,
že rozsvícení proběhne 1. prosince od 17:00 hodin. Když budete totiž hledat
pravidla, podle nichž se advent počítá, zjistíte, že zlatá neděle může připadnout
i na štědrý den, čehož jsme letos svědky.
Na tuto tradiční akci si svůj program opět připravují děti z mateřinky i žáci
naší školy. Rovněž se obracíme s prosbou i na naše spoluobčany, kteří jsou
ochotni přinést nějakou dobrotu do stánku, abychom si tuto událost mohli
společně užít nad něčím dobrým na zub.

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.
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

Do prostoru
Holé vodiče
Izolované vodiče
Kabelové vedení
Str. 3

předpokládá
se výstup osob

1,5 m

Vysokého napětí
nad 1 kV do 35 kV

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

ZÁŘÍ
pan Janouch Jindřich
pan Květ Václav
paní Špínová Anna
paní Kupková Jaroslava

ŘÍJEN
paní Hýblová Marie
pan Vrátný František

listopad
pan Kříž Jiří
paní Judlová Eva
paní Valová Hana
pan Tater Miloslav
paní Francová Marie

prosinec
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.

jezevčíci
Pokud byste někdo z Vás měl zájem o
štěňátko hladkosrstého jezevčíka, tak se
neváhejte obrátit na paní Veroniku
Špínovou, jejíž fence se v nedávné době
narodila. Jsou hnědé barvy se světlým
pálením a k mání jsou již jen fenky.

VYBAVENÍ HASIČŮ

ČEZ

Nízkého napětí
do 1 kV

Svá životní jubilea letos oslavili
nebo oslaví spoluobčané:

pan Jirounek Karel

1
1
1
1
1

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Nadzemní vedení

JUBILEA

Obec, jakožto zřizovatel jednotky
požární ochrany, v letošním roce uspěla
u Libereckého kraje se žádostí o dotaci
na hasičské vybavení.
Hasiči získají jak osobní výstroj v podobě
dvou plnohodnotných zásahových oděvů
a dvou lehkých zásahových oděvů, tak také
obdrží věcné prostředky požární ochrany,
jako je zásahový hliníkový žebřík, hadice pro
dopravní i útočné vedení, skříňku s nářadím
a lékárničku do hasičského vozidla.
Celkové náklady projektu jsou 104 tisíc
korun, z čehož dotace Libereckého kraje
pokryje 61 tisíc korun a obec uhradí zbylých
43 tisíc korun.
Ještě jednou děkujeme za podporu. MiG
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OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI
Milí kunratičtí, přestože nám již pomalu končí podzim a už
na nás dýchá atmosféra adventu, dovolím si ještě jedno kratičké
ohlédnutí za uplynulým létem, kdy jsme společně oslavili
640. výročí první písemné zmínky o Kunraticích. Myslím si, že se
tyto oslavy vyvedli a doufám, že jste si je užili stejně jako já. Jak již
bylo jednou napsáno, první písemná zmínka o Kunraticích se
vztahuje ke zdejšímu kostelu Všech svatých a uvádí plebána zdejší
farnosti jakéhosi Niclause. Po této písemnosti pátral bezmála dva
roky pracovník Oblastního archivu Liberec pan Martin Petrus,
jemuž se podařilo zjistit, že ji obsahovala městská kniha
ve Zhořelci. Zároveň se snažil údaj o roce 1377 ověřit z dalších
zdrojů, neboť se k první písemné zmínce objevilo hned několik
letopočtů. Pomyslnou třešničkou na dortu by pro nás bývalo bylo
získání kopie této písemnosti. Proto se badatel obrátil na své
polské kolegy, kteří se rovněž do hledání městské knihy zapojili.
Zde však musíme konstatovat, že hledání bylo neúspěšné, neboť
se po několika týdnech zjistilo, že předmětná kniha obsahující
zápis o Kunraticích figuruje na seznamu válečných ztrát, jež
město utrpělo během druhé světové války. Přestože se samotná
písemnost do dnešních dnů nedochovala, nekončí tato snaha
a mravenčí práce neúspěchem. Během bádání se skutečně
z několika důvěryhodných zdrojů podařilo ověřit, že první
písemná zmínka skutečně spadá do roku 1377 a my si tak mohli
v letošním roce připomenout toto významné jubileum.
MiG

rekordní vata
Letošní oslava výročí první
písemné zmínky o obci má ještě
jedno NEJ. Tím je zápis v České
knize rekordů, kde se od letošního
roku uvádí, že v Kunraticích vznikla
největší dvoubarevná cukrová vata
s úctyhodnou délkou 185 cm,
jejíž obvod činil 130 cm.
Její autorkou je paní Daniela
Vantůchová z Krásného Lesa, která
pro výrobu cukrové vaty používá
stroj až ze zámoří. Na výrobu
rekordní vaty, jež trvala 20 minut,
bylo zapotřebí bezmála 6 kg cukru.
K zápisu do knihy rekordů patří i certifikát o dosažení
rekordu, který kromě paní Daniely obdržela i naše obec, jakožto
pořadatel rekordního pokusu. Rekordmance blahopřejeme. MiG

ČERTOVSKÁ NÁPOVĚDA
Vážení rodičové, za nedlouho se opět po roce otevře pekelná
brána a čertíci společně s Mikulášem navštíví naši obec.
První setkání proběhne v sobotu 2. prosince, kdy se uskuteční
společná besídka na sále Kulturního domu. Další návštěva obce,
při níž čertíci s Mikulášem zkontrolují chování Vašich ratolestí,
proběhne v úterý 5. prosince.
Přestože v pekle vědí všechno, tak páni čerchmanti určitě
uvítají nápovědu, kam by měli při své pochůzce zavítat určitě,
aby náhodou nevynechali zlobivé výrostky nebo naopak, kam by
mohl dojít pouze Mikuláš, jenž odmění celoročně hodná dítka.
Zprávičku pro čerty můžete zanechat v obchodě u Inči a Mirči
nebo na obecním úřadě.
MiG

anketa dobrovolní hasiči roku
Milí spoluobčané, možná již víte, že se naši hasiči dostali do
finále celorepublikové ankety Dobrovolní hasiči roku,
kde v kategorii sborů jako jediní reprezentovali Liberecký kraj,
resp. celé Frýdlantsko. O jejich konečném umístění rozhodovali
hlasy veřejnosti zasílané buď sms nebo přes internet.
V sobotu 25. listopadu se uskutečnilo ve dvoraně rektorátu
Vysokého učení technického v Brně slavnostní vyhlášení
výsledků ankety. Okázalý galavečer moderovaný úžasnou dvojicí
Terezou Kostkovou a Markem Ebenem a doplněný vystoupením
Ilony Csákové, Heleny Vondráčkové a Jožky Šmukaře byl živě
přenášen přes internet a každý tak mohl sledovat průběh
vyhlašování na živo. Pro ty, kteří o přenosu nevěděli nebo si jej
nemohli pustit, přinášíme zpravodajskou informaci my.
Naši hasiči nejprve postoupili do pětičlenného finále
z 19 přihlášených sborů. Po měsíčním hlasování obsadili konečné
4. místo s počtem 1.114 hlasů.
Do pětičlenného finále, tentokráte v kategorii „JEDNOTKY“ se
podařilo postoupit i kolegům z Pertoltic, kteří po hlasování
obsadili konečné 5. místo se 760 hlasy.
Frýdlantsko mělo ještě jedno želízko v ohni, kterým byl sbor
ze sousedních Heřmanic, jenž soutěžil ve speciální kategorii pro
kolektivy mladých hasičů. V této kategorii se nehlasovalo, ale
vítěze vybírala odborná porota, která rozhodla, že právě
Heřmanice vyhráli. Všem oceněným blahopřejeme.
MiG

Dne 9. 12. v 17:20 odvysílá záznam galavečera ČT2 .

Největší radost měly z rekordní vaty přihlížející děti.
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KOMPOSTÉRY

REKONSTRUKCE KABIN

Vážení spoluobčané, projekt kompostérů se již blíží ke svému
cíli a Vy se za nedlouho dočkáte svých kompostérů. Touto cestou
bych se Vám všem chtěl omluvit za zdlouhavost celého procesu,
ale nejprve jsme museli dát dohromady papírovou stránku
projektu, abychom nositele projektu, kterým je Dobrovolný
svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko, nevystavili pozdějším
problémům při kontrole ze strany poskytovatele dotace,
jímž je Operační fond životního prostředí.
Od pondělí 20. listopadu jsme začali vydávat kompostéry
proti podpisu smlouvy a předávacího protokolu. Velice uvítáme,
budete-li si moci kompostér odvézt od obecního úřadu sami.
Těm spoluobčanům, kteří si nemají kompostér jak odvézt, bude
po podpisu smlouvy dovezen našimi zaměstnanci.
Nemusíte se ničeho obávat. Na každého, kdo se přihlásil
do projektu se dostane. Ke kompostéru každý získá návod
na jeho sestavení a letáček s informacemi o kompostování.
Kromě dokumentů obdržíte i hliníkový štítek s evidenčním
číslem, který je nutné vylepit na kompostéru na viditelném místě
pro případnou kontrolu.
MiG

Na konci letošního léta dospěla k závěru první etapa
rekonstrukce fotbalových kabin, při níž bylo vybudováno nové
sociální zázemí objektu. Nový kabát dostala nejen koupelna
pro hráče, ale značnou proměnou prošly i toalety, které byly
navíc rozděleny na dámské a pánské. Současně proběhla
rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny, včetně výměny svítidel.
Celkové náklady činili 350 tisíc korun. Nad rámec rekonstrukce
sociálního zázemí proběhla i oprava podlahy na chodbě, kde byla
položena podkladová vrstva z OSB desek, na níž byla nalepena
nová podlahová krytina.
Věříme, že se snaha o zlepšení zázemí sportoviště odrazí
i ve výkonech našich fotbalistů a že si budou své kabiny
opečovávat tak, aby je mohli předat svým budoucím nástupcům,
které si začali v uplynulých měsících vychovávat.
V následujících letech se bude potřeba také zaměřit
na spodní část kabin, kde by do budoucna mohla vzniknout
posilovna i společenská místnost nebo klubovna. Dále bude
nutné opravit střechu a v neposlední řadě se musí pozornost
soustředit na zateplení budovy včetně výměny oken.
MiG

REKONSTRUKCE Kulturního domu
V současnosti stále ještě probíhá projekt s názvem
„II. etapa rekonstrukce Kulturního domu v Kunraticích", který byl
podpořen dotací z krajského Programu obnovy venkova.
V rámci projektu dojde k rekonstrukci kotelny a systému
vytápění, k úpravě vstupních prostor do objektu a k úpravě terasy.
Projekt už má za sebou rekonstrukci kotelny, kde již na nové
podlaze stojí automatický kotel Benekov, který od čtvrtka 26. října
dodává teplo do prostor výčepu a sálu. Před slavnostním
vyhlášením výsledků Kunratické JamParády proběhla výměna
zadních vstupních dveří na sál KD. V prvním prosincovém týdnu
proběhne výměna hlavních vstupních dveří. A začátkem prosince
bude dokončena i úprava venkovní terasy. Hotovo musí být
do konce letošního roku. Náklady projektu se budou pohybovat
kolem jednoho milionu korun, z čehož 300 tisíc korun pokryje
dotace z rozpočtu Libereckého kraje.
Stejně jako v loňském roce, tak i letos se mnoho prací odmakalo
formou dobrovolné činnosti. Zejména demontáž radiátorů a jejich
vystěhování mimo objekt byla šichta sama o sobě. Rovněž zedníci
měli plné ruce práce, neboť se opravovaly omítky do té doby skryté
pod obložením, jež na cihlách držely jen silou vůle.
Všem dobrovolníkům velice děkujeme a věříme, že bude-li
to potřeba, tak nám opět nabídnou pomocnou ruku.
MiG

obecní kalendář
Vážení spoluobčané, ještě
jste nevymysleli čím obdarovat
své blízké? Kupte jim obecní
kalendář na příští rok.
Na 12 stranách obsahujících
fotografie z obecních akcí uvidí,
jak to u nás žilo v letošním roce.
Ukázka kalendáře je buď
na
obecním
úřadě
nebo
v obchodě u Inči a Mirči.

Cena jednoho je 180,- Kč
Objednávky na OÚ.
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Zajímavá kniha
Vážení milovníci zajímavého
čtení, na pulty se v nedávné době
dostala kniha Petra Freiwilliga
o historii průmyslu na Frýdlantsku.
Kniha s názvem Od mlýnů
k továrnám mapuje pozůstatky
industriálních staveb a dává
do souvislostí některé zajímavosti,
na něž i dnes můžeme narazit
při putování Frýdlantskem.
Věděli jste, že byl v Kunraticích
větrný mlýn a popřípadě kde stál?
V této knize se to dozvíte.
K dostání je v libereckém nakladatelství Romana Karpaše
nebo ve frýdlanstkém Městském informačním centru. MiG
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SOCHA U PAMÁTNÍKU

HOSTINEC U MARVANA
Milí kunratičáci, v posledním čísle našeho zpravodaje jsme
Vás žádali o podávání návrhů na název obecního pohostinství.
Přestože jsme neobdrželi žádný návrh na papíře, tak se název
podařilo najít. Z několika nápadů, získal největší podporu návrh:
"HOSTINEC U MARVANA". Jedná se vskutku o originální název,
který se nenachází ani v širokém, natož pak v blízkém okolí.
Možná se však ptáte, jak tento název koresponduje s nějakým
příběhem o samotné hospodě a v myšlenkách Vám naskočila
tvář Anděla na horách nebo policejního rady Vacátka.
Nuže zde je vysvětlení. MARVAN je přezdívka svérázného
hostinského, který působil jako poslední výčepní ve staré
hospodě a během výstavby té nové čepoval pivo v provizoriu
v dnešní knihovně. Co však je nejdůležitější. On byl první výčepní
v hospodě nové. Tento hostinský, vlastním jménem František
Modráček, působil v kunratických hospodách několik let
a pamětníci si rádi vypráví příběhy o kouscích tohoto lidového
muže, který například neváhal naházet pivní sklenice do kamen,
protože ho štvalo, že nikdo nechce načepovat pivo do ušáku.
Štuc byl tenkrát novinkou a každý chtěl pivo do toho nového
půllitru. A HOSTINEC? Ten zase odkazuje na historický název
objektu na návsi, který se objevoval na dobových pohlednicích.
Jednalo se o Bergmann´s Gasthoff, čili Bergmanův hostinec.
Tímto spojením dostává naše hospoda osobitějšího ducha
a myslím si, že i výklad názvu je celkem zajímavý. Věřím, že se
tento název ujme a bude se líbit většině našich hostů, kteří si při
vyslovení HOSTINEC U MARVANA vybaví útulnou hospodu
na kunratické návsi.
MiG

Milí přátelé drobných památek a všeho krásného kolem nás,
myslím si, že jste již zaznamenali, malou změnu u památníku
v Tongrundu, kdy z jednoho ze dvou kmenů javorů, které zde
vyrůstaly a před rokem z neznámých příčin odumřely, vzniklo
něco krásného. Bylo nám líto tyto stromy zcela odstranit,
protože jsou s tímto místem srostlé již více jak sto let a pamatují
i dobu, kdy zde byl památník odhalován.
Postava zpodobňuje andělku, čili anděla v ženském těle a je
ztělesněním modlící se zasmušilé dívky čekající na svého milého,
který musel narukovat na vojnu a o němž nemá žádné zprávy.
Socha, jejímž autorem je pan Jaromír Dědek, více než symbolicky
doplňuje místo, které upomíná na šarvátku v Tongrundu a vůbec
na celé válečné dění na Liberecku roku 1813.
V příštím roce, kdy uplyne 205 let od šarvátky, 105 let
od odhalení památníku a 5 let od znovuodhalení, by měla
vzniknout ze silnějšího kmene statného javoru postava vojáka,
jež bude tiše bdít v místech, kde v bitevní vřavě bojovali a umírali
skuteční vojáci z masa a kostí.
Budeme věřit a doufat ve slušnost návštěvníků pietního místa
a v dlouhé trvání tohoto díla pro potěchu zraku i ducha.
MiG

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2017
Červenec
Srpen
Září

Říjen

Kunratická stopa (9.), Zájezd na Zahradu Čech (16.)
Zájezd do divadla – Tři letušky v Paříži (23.)
Václavská zábava (30.)

Prosinec

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

AKCE
Merlin nohejbal (1.), Letní hasičská tancovačka (15.)
Oslava 640. výročí první písemné zmínky o Kunraticích (29.)
Kinematograf Pavla Čadíka (1.)

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

Listopad

AKCE
Kunratické Drakování (15.), Posezení pro dříve narozené (20.)
Lékař radí (27.), Oslava dne vzniku Československa (28.)
Kunratická JamParáda (4.), Myslivecký bál (17.)
Rozsvícení Vánočního stromu (1.), Mikulášská besídka (2.),
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.),Procházka do Heřmanic (16.),
Vánoční besídka s jarmarkem (19.)

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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