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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty
Milí spoluobčané, podruhé Vás letos
zdravím prostřednictvím našeho obecního zpravodaje. Svůj úvodník dopisuji
s přestávkami na otevírání dveří koledníkům. Jsem za ta vytržení ve skutečnosti velice rád, jelikož pro mne znamenají, že se nám tradice pomlázky
a chození na koledu nevytrácí z vesnice.
Přestože se i u nás občas vyskytnou
nějaké ty měšťácké nešvary, je to důkaz,
že to s venkovem není ještě tak zlé.
Dalším takovým důkazem je i povedený
úklid obce a jejího okolí, který proběhl
na Bílou sobotu, což bylo více než
symbolické, neboť jedním z lidových
zvyků tohoto předvelikonočního dne byl
velký úklid či bílení stavení. Všem
dobrovolníkům patří obrovský dík za to,
že si našli v dnešní době tři hodiny
svého času, který věnovali ve prospěch
společnosti. Přestože nás bylo o něco
méně, podařil se nám opět obrovský
kus práce, který se ihned projevil
na vzhledu obce i jejím okolí. Přestože je
sebraná hromada bordelu zase o trochu
menší než loni, nepřestává mě ubohost
těchhle duševních mrzáčků vyhazujících
bordel do přírody udivovat. Příkladem
budiž patnáct pneumatik vyvezených
do lesa nad obcí. Chtělo by se věřit
tomu, že to nedělá nikdo z nás, ale
bohužel i mezi námi se najdou lidé, jímž
je životní prostředí nebo vzhled obce
putna. Paní učitelky ze školky se vždy
děsí pondělí, neboť je po víkendu na
zahradě pěkný svinčík. My zase nestačíme uklízet u kontejnerů na tříděný
odpad a nasadí tomu korunu dobrodinec, který nám do kompostárny vyhodí trávu v igelitovém pytli. Kromě
Velikonočního pondělí je dnes také Den
Země, proto Vás moc žádám, lidé.
Nedělejme si tu bordel, prosím.
A předem za to děkuji.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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v.i.c.h.r.
Nadpis tohoto příspěvku je ve skutečnosti zkratkou názvu hasičského cvičení,
které v naší obci proběhne v sobotu 8. června. Cvičení, které pořádá naše obec, resp. naše
jednotka požární ochrany a na němž spolupracuje s kolegy z Frýdlantu, Heřmanic
a Dětřichova ponese název V. Instruktážní Cvičení Hasičů Regionu Frýdlantsko - Pieńsk.
Jak sám název napověděl, jedná se o v pořadí páté společné přeshraniční cvičení s polskými
hasiči, které proběhne v rámci tzv. velkého projektu Nisa - Smědá - Oleška, řeky, které nás
spojují. Cvičení je zároveň součástí seznamu událostí krizového oddělení Krajského úřadu
Libereckého kraje a budou na něm spolupracovat i další složky integrovaného záchranného
systému, včetně Českého červeného kříže (ČČK). V předešlých čtyřech cvičeních jsme
s polskými kolegy absolvovali vyhledávání ztracených osob, hašení lesního požáru,
záchranu klientů z hořícího domu pro seniory a požár průmyslového areálu.
Zkratka VICHR nebyla použita náhodou, neboť krom názvu letošního cvičení vyjadřuje
i jeho námět. Mnozí z Vás máte jistě v živé paměti událost, která se u nás stala před čtyřmi
lety jednoho krásného červencového nedělního odpoledne, a z níž jsme se vzpamatovávali
ještě dva týdny po ní. V osudnou neděli 19. července 2015 postihla severní část obce
prudká bouřka doprovázená silným větrem (podle některých svědků dokonce tornádem),
která napáchala značné materiální škody.
Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli procvičit si postup při záchraně a plošné
evakuaci obyvatelstva s jeho následným nouzovým ubytováním ve vybraných věcných
prostředcích požární ochrany, kterými disponuje Hasičský záchranný sbor Libereckého
kraje. Naše a Dětřichovská jednotka je předurčena právě k těmto činnostem v rámci civilní
ochrany a ochrany obyvatelstva (CO a OO) a s touto technikou již v minulosti pracovala.
Během cvičení bychom chtěli s našimi postupy seznámit polské kolegy a rovněž
si vyzkoušet plošnou evakuaci a nouzové ubytování našich občanů.
V sobotu 8. června v dopoledních hodinách
proběhne na sále kulturního domu teoretická příprava
zasahujících, při níž jim budou představeny nejen úkoly
v rámci cvičení, ale i samotná technika, kterou
je kontejner nouzového přežití a stanoviště dekontaminace osob. Po teoretické části přijde na řadu samotný
simulovaný zásah. Podle scénáře zasáhne jižní část obce
tornádo a svou ničivou silou zboří nebo těžce poškodí
několik budov od čp. 120 dále na jih směr Dětřichov.
Po skončení řádění živlu bude vyhlášen poplach místní
jednotce, která svým průzkumem zjistí rozsah katastrofy
a požádá o hasičské posily a záchranáře z Českého
červeného kříže. Bude aktivován krizový štáb obce,
který si vyžádá věcné prostředky požární ochrany pro
nouzové ubytování obyvatelstva. Nařízena bude plošná
evakuace nezraněných osob, které budou převáženy
S
heřmanickým hasičským autobusem do humanitárního
zařízení, jež vznikne ve dvoře na "jedničce". Zde bude
i vybudována polní ošetřovna ČČK, kam budou svážet
sanity zraněné k dalšímu ošetření. Nezranění obyvatelé
budou přijímáni v zařízení pro nouzové ubytování
sestavené z kontejneru nouzového přežití a nafukovaTornádem zasažená část obce.
cího stanu dětřichovských hasičů. Pokračování na str. 3
22. dubna 2019
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OTVÍRACÍ DOBA U MARVANA

MOBILNÍ PÓDIUM

Se začátkem dubna se změnila otevírací doba v obecním
pohostinství, čímž začala letní sezóna. Srdečně Vás zveme
na návštěvu. Přijďte si dát Albrechta 10°, Kozla 11° nebo
Svijany 11°. Pro vinaře máme vína z Templářských sklepů
z Čejkovic i Znojemského Znovínu. Těm, co alkoholu neholdují,
uvaříme kávu a nabídneme Ruskou zmrzlinu. Milovníci
nejrůznějších kratochvílí pak mohou ocenit kulečník, stolní
fotbálek, šipky, karty nebo šachy. U Marvana si vybere každý.

Naše obec se zapojila společně s dalšími šesti obcemi
a městy do společného projektu v rámci Dobrovolného svazku
obcí Mikroregionu Frýdlantsko, jehož cílem bylo pořízení
mobilního pódia. Projekt, jehož se kromě nás ještě zúčastnily
města Frýdlant, Hejnice, Nové Město pod Smrkem a obce
Bulovka, Lázně Libverda a Višňová, byl podpořen dotací
z rozpočtu Libereckého kraje, která pokryla přesně polovinu
nákladů na nákup pódia, které činily 1,4 milionu korun. Zmíněné
obce mají garantováno nejméně jedno využití pódia v roce
na předem naplánovanou akci. Další akce se mohou přidávat na
základě každoročně schváleného a aktualizovaného kalendáře.
U nás bude toto zařízení využito při chystané letní hudební
události, jíž chceme vzpomenout na chalupáře Josefa Sehnoutku.
Pokud vše vyjde a bude hezké počasí, proběhne koncert na hřišti
a zmíněném pódiu v pátek 23. srpna odpoledne. V záloze
je pochopitelně i mokrá varianta na sále v kulturáku.
MiG

ČARODĚJNICE KAŽDÝ PO SVÉM

VOLBY DO PARLAMENTU EU
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Kunratice podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově obecního úřadu, Kunratice 158,
464 01 Frýdlant pro voliče bydlící v obci Kunratice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní
občanství jiného členského státu Evropské unie.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského
parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Str. 2

Vážení spoluobčané, letošní pálení čarodějnic si každý
užijeme po svém. V posledních letech jsme vycítili, že si raději
lidé více užívají tradiční pálení čarodějnic v pohodlí svého
domova nebo zahrady. Snad si chtějí užít svého soukromí
a odpočinout si od hromadných akcí. Možná někoho zklameme
a vězte, že nás to mrzí, ale v uplynulých letech jsme byli smutní
spíše my, neboť jsme týden připravovali tuto společenskou akci,
na níž dorazilo pár lidí, kteří se po shoření čarodějnice rozešli
do svých domovů. Bylo to pro nás těžké rozhodování, ale pro
letošní rok jsme upřednostnili jinou společenskou akci, kterou
jsme naopak neuspořádali v loňském roce kvůli oslavám obce.
Ano, vážení přátelé, můžete se těšit na Letní hasičskou
tancovačku, kterou uspořádáme v sobotu 27. července od 18 h
na koupališti. Nechceme Vás a Vaše ratolesti ochudit ani
o lampiónový průvod, pro který hledáme náhradní termín.
Jedním z nápadů je i spojení lampioňáku s tancovačkou, ale vše
je ještě ve fázi úvah a o náhradním řešení budeme informovat.
Milí kunratičtí, věřím, že u Vás najdeme pochopení a že si
letošní pálení čarodějnic užijeme každý po svém, jak nejlépe
dovedeme. Pozor ovšem na bezpečnost svých ohýnků.
MiG

FREE-TIME
Již třetím rokem je v provozu databáze volnočasových aktivit
na Frýdlantsku. Spolky, sportovní organizace, ale i školy a domy
dětí v ní zdarma inzerují své pravidelné kroužky a setkání
pro děti i dospělé. Nově je možné zadávat a vyhledávat
i letní či příměstské tábory. Na www.free-time.cz najdete
všechny aktivity, kterých je v databázi přes 250.
Databáze funguje i na mobilech a umožňuje vyhledávat např.
podle věku nebo místa konání. Organizátoři mohou vkládat své
aktivity zdarma a sami.
Lucie Winklerová
22. dubna 2019
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utkání jarní části sezony 2018 - 2019
Domácí
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Frýdlant C
Dětřichov
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Habartice
Kunratice
Kunratice
Hejnice

Hosté
Krásný Les
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Kunratice
Jindřichovice p. S.
Kunratice
Mníšek B
Kunratice
Víska
Nové Město p. S. B
Kunratice

Termín a čas
23. 03. / 15:00
30. 03. / 15:00
06. 04. / 16:30
12. 04. / 18:00
20. 04. / 17:00
27. 04. / 17:00
05. 05. / 15:00
11. 05. / 17:00
18. 05. / 17:00
25. 05. / 17:00
08. 06. / 17:00
15. 06. / 15:00

Den
SO
SO
SO
PÁ
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO

Výsledek Body
2:2
1
0:1
0
3:4
0
6:0
0
ODLOŽENO

POŘADATEL NA VALDŠTEJNKÁCH
Již řadu let o třetím květnovém víkendu v lichém roce
probíhají ve Frýdlantě tradiční Valdštejnské slavnosti.
Nejinak je tomu i letos. Slavnosti pokaždé přilákají spoustu
návštěvníků, jenž se nejvíce těší na historickou bitvu
a večerní pochodňový průvod a ohňostroj. Při obou těchto
částech programu jsou zapotřebí pořadatelé. Pokud by se
mezi čtenáři našel nějaký dobrovolník, který by byl ochoten
pomoci při letošním ročníku slavností (17. – 19. května),
přihlaste se, buď na našem obecním úřadě nebo našim
hasičům, kteří již tradičně pomáhají frýdlantským kolegům.
Pomoc je potřeba v sobotu a v neděli při obou bitvách
a rovněž při zmiňovaném průvodu. Odměnou je volná
vstupenka na slavnosti, kterou můžete někomu věnovat.

v.i.c.h.r.
Pokračování ze str. 1
Během cvičení budeme obyvatelstvo postižené části obce vyrozumívat o nařízené
evakuaci pomocí rozhlasu i prostřednictvím zasahujících hasičů, kteří budou chodit
od domu k domu a zjišťovat škody a počet osob posílaných k nouzovému ubytování.
Jedním z úkolů rovněž bude vyhledávání a záchrana polských turistů, které zastihlo
tornádo při návštěvě místního infocentra a muzea v budově čp. 30. Tato budova bude
silně poškozena a turisté zavaleni v sutinách. Se záchranou a překonáním jazykové
bariery nám pomohou polští kolegové Ochotnicze Straże Pożarne, kteří budou
i na dalších úsecích cvičení zasahovat bok po boku s našimi hasiči. Praktická část cvičení,
která si vytkla hned několik cílů, by neměla trvat déle než 120 minut. Zmiňovanými cíli
jsou nácvik zprovoznění a obsluhy vybraných věcných prostředků pro oblast civilní
ochrany a ochrany obyvatelstva, součinnost a koordinace většího počtu zasahujících,
prověření funkčnosti varovného a vyrozumívacího systému a nácvik činnosti krizových
orgánů obce, a v neposlední řadě představení prostředků a činností hasičů
předurčených pro CO a OO zahraničním kolegům. Přestože se bude jednat o jednodenní
cvičení, bude svým rozsahem ojedinělé a pro naši obec výjimečné, neboť by se ho mělo
účastnit okolo stovky zasahujících a prostor bude i pro vás, milí spoluobčané.
Rádi bychom Vás touto cestou oslovili a požádali o spolupráci v podobě Vaší účasti
v úloze figurantů, které budeme zachraňovat nebo evakuovat. V současnosti již máme
přislíbenu účast několika obyvatel postižené oblasti a ještě stále nabíráme další
figuranty. Budeme velice rádi, pokud se zapojíte a vlastně tak i zjistíte, na co všechno
se naši hasiči připravují a co jsou schopni zvládnout ve spolupráci s dalšími kolegy.
Budete tak mít jedinečnou možnost získat novou zkušenost i poznat, že heslo na jejich
praporu „Vlasti k oslavě, bližnímu k ochraně, sobě ku cti, nejsou jen prázdná slova.
V případě Vašeho zájmu se prosím přihlaste na obecním úřadě u starosty nebo
u velitele naší jednotky Martina Götze.
MiG
Str. 3

JUBILEA
Svá životní jubilea oslavili nebo oslaví
spoluobčané:

KVĚTEN
pan Burda Jaromír
paní Farská Iva
paní Štrosnerová Iva
pan Matoušek Roman
paní Bugajna Miroslawa

ČERVEN
paní Pažoutová Alena

ČERVENEC
paní Lachmanová Miluše
paní Šejnová Dáša
paní Klozová Hana
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.

KRÁTCE
TESTOVACÍ JÍZDY
V sobotu 4. května proběhnou na cestě
kolem bývalé sušky testovací jízdy členů
Rally klubu Frýdlant a jejich příznivců.
Jezdit se bude od 10 do 16 hodin.
MiG

PALIVOVÉ DŘEVO
Na ploše u rybníka se nachází palivové
dřevo, které je na prodej. Cena
3
je stanovena za kubík (m ) podle druhu
hmoty od 600,- Kč za měkké dřevo
do 1.200,- Kč za dřevo tvrdé. Nabídka
je prozatím určena jen občanům naší obce.
Informace lze získat na OÚ.
MiG

HŘIŠTĚ V PROVOZU
Od dubna je víceúčelové hřiště opět
připraveno na sportu chtivé návštěvníky.
Odbíjená, košíková, tenis, nohejbal
a kopaná jsou základní sporty, pro něž je
hřiště projektováno a nalajnováno.
V případě zájmu se obraťte na náš úřad
nebo starostu či místostarostu.
MiG

OPRAVA CESTY ODLOŽENA
Plánovaná oprava místní komunikace 7c
za školou se odkládá na neurčito, neboť
se nám nepodařilo získat souhlas vlastníka
sousední nemovitosti, který byl potřebný
k vydání stavebního povolení, jež je povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace.
Žádost tak nemohla být podána.
MiG
22. dubna 2019
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ZÁPIS DO ZŠ

FRYSKO

Milí rodiče budoucích prvňáčků. Dovolte mi Vás a Vaše děti
srdečně pozvat k zápisu do první třídy naší školy.
Zápis se bude konat v úterý po Velikonocích, dne 23.4.2019
od 13.00 hodin v budově školy. Naše škola je krásný dům,
ve kterém se snažíme Vašim dětem vštípit nejen základní školní
znalosti potřebné pro jejich budoucí život. V malém, téměř
rodinném kolektivu, se snažíme děti naučit číst, psát a počítat,
předáváme jim ale i morální hodnoty, které je budou provázet,
aby byl jejich další život naplněn spokojeností a aby našly
uplatnění. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně podle
jeho potřeb, snažíme se rozvíjet talenty a nadání a pomáháme,
kde je potřeba pomoci, když se něco nedaří.

Pod tímto označením, připomínající známý nápoj, se ukrývá
název projektu "FRÝdlantsko Sociálně KOoperuje". I slogan
projektu "Když si v úzkých, dej si FRYSKO", odkazující na dobrý
mok zahánějící chmury, vystihuje cíl, jímž je pomoc lidem
s nejrůznějším trápením a zlepšení jejich nálady. Internetové
stránky s adresou www.frysko.cz nabízejí mnoho cenných
informací, mezi nimiž najdete kontakty na sociální služby působící
na Frýdlantsku nebo na poradny.
Pod ilustrativními obrázky zde najdete témata (bydlení, děti
a mládež, handicap, ztráta zaměstnání, drogy a závislosti, dluhy,
domácí násilí, nemoc, stáří, úmrtí), s nimiž se můžete ve svém
životě setkat Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých. Pokud se
ocitnete v krizové situaci, vězte, že existují odborníci, kteří Vám
mohou pomoci nebo alespoň poradí, kde pomoc hledat.
Na stránkách je rovněž mapa lékařů nebo mapa sociálních
a navazujících služeb, které Vám prozradí, kam to máte
pro pomoc nejblíže. Informace jsou dostupné i lidem bez přístupu
na internet, neboť jsou na našem úřadě k odebrání letáčky s výše
uvedeným obsahem.
MiG

ZÁJEZD do TEREZÍNA
Český svaz bojovníků za svobodu pořádá

v neděli 19. 5. 2019
ZÁJEZD DO TEREZÍNA NA TEREZÍNSKOU TRYZNU
Děláme to rády a s neutuchajícím odhodláním a vervou.
Snažíme se, aby čas strávený na prvním stupni byl pro všechny
děti každodenní radostí. Aby do školy chodily rády a aby si toto
období po celý život nesly jako barevnou vzpomínku na spolužáky
a jistě i paní učitelky.
Těšíme se na Vás!
Mgr. Edita Balcarová, ředitelka
(a nebojte, kung-fu neumím a zbrojní pas nemám  )

Program:
Odjezd z Kunratic v 6:45 hodin
 od 10 hodin pietní akt za
z návsi před Kulturákem.
účasti předních státních
Předpokládaný návrat mezi
představitelů
16 a 17 hodinou.
 prohlídka Malé pevnosti
Doprava a vstupné zdarma.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Kunratice
nejpozději do úterý 30. dubna 2019

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.)
Muzikantská vzpomínka na Josefa Sehnoutku (23.)
Kunratická stopa (8.)
Zájezd na Zahradu Čech (14.)
Václavská zábava (28.)
Posezení pro dříve narozené (11.), Kunratické Drakování (13.)
Vítání občánků (19.)
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

22. dubna 2019

