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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje.
V posledním vydaném čísle K.K.
jsem se rozplýval nad prázdninami a
časem dovolených, k nimž měsíce
červenec a srpen vybízejí. Je až
s podivem jak ten čas letí. Máme za
sebou polovinu srpna a školáci aby
už zase stříhali metr a chystali si
aktovky. Neuvěřitelné je i to, kolik
událostí s sebou tato základní
fyzikální veličina přináší.
Nejsou to vždy jen veselé
záležitosti, které nás dnes a denně
potkávají. Příkladem budiž ukradené
kanálové
poklopy.
A
však
neklesejme na mysli, protože
prozatím převažují ty věci pozitivní.
Velice mě těší, že se vyvedly
všechny akce, na které jsme Vás
v předešlém čísle upozorňovali a
zvali. Dobrou náladu mám i
z prvního utkání našich fotbalistů,
kteří v derby s Vískou na jejím hřišti
prohrávali již ve 25. minutě 0:3 a
nakonec dokázali vyrovnat na 3:3.
Tou nejlepší událostí, co mě
v uplynulém čase potkala a ze které
mám největší radost, je však setkání
a jednání s panem hejtmanem
Libereckého kraje Martinem Půtou,
kde jsme probírali stav silnice
III/0353 procházející naší obcí. O
výsledku našeho setkání se dozvíte
více ve vedlejším bloku.
Přeji hezký zbytek prázdnin plný
pozitivních událostí.
Děkuji za pozornost.

Vážení spoluobčané, jistě jste si již všimli, že je v obci nainstalován nový
digitální bezdrátový rozhlas, který jsme již několikrát vyzkoušeli a na který jsme
tak dlouho a toužebně čekali.
Ano, konečně jsme se dočkali. I když úplně hotovo ještě není.
Zaregistroval jsem mnoho ohlasů na to, že rozhlas není slyšet
všude nebo, že se někde „tluče“ jeden amplion s druhým.
Protože se vše musí odladit a zároveň se s ním musíme naučit
zacházet i my (povedlo se mi jej vypnout během vysílání ☺),
prosím Vás v tuto dobu o shovívavost a současně i o zpětnou
vazbu, kde je to v nepořádku a kde je rozhlas slyšet dobře.
Ovšem pozor, definice „slyšet dobře“ neznamená, že jej uslyšíte jako Vaši
televizi v obýváku. Takto to nebude fungovat nikdy (berte v potaz plastová okna,
zateplení a odhlučnění objektů, zdi, atd.). Tři měsíce bude probíhat zkušební
provoz, který budeme vyhodnocovat a následně se bude ladit nastavení
reproduktorů, jejich natočení, hlasitost nebo zpoždění.
Současně vnímám i to, že se některým z Vás nemusí líbit reproduktory před
okny a jejich vysílání. Zde však musím požádat o pochopení všech dotčených,
neboť v případě jakékoliv živelné pohromy je to jediné, co Vám nebo sousedům
může zachránit život nebo ochránit majetek.
Předem bych proto rád poděkoval všem, kteří občasné vysílání rozhlasu u svého
okna strpí a ostatním děkuji za jejich všímavost, podněty a zájem o chod rozhlasu.
MiG

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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ovládací pult rozhlasu

SLOVO STAROSTY

OPRAVA HLAVNÍ SILNICE
V pátek 8. srpna jsem se na pozvání pana starosty Vladimíra Stříbrného
zúčastnil slavnostního ukončení opravy silnice z Dětřichova do Heřmanic. Datum
konání bylo více než symbolické, neboť v tento den uplynuly přesně čtyři roky od
srpnové neděle, během níž jsme, jako první hasičská jednotka, zasahovali v
povodní postižených Heřmanicích.
Na tomto setkání s představiteli Libereckého kraje v čele s hejtmanem
Martinem Půtou a radními z rezortu dopravy panem Vladimírem Mastníkem a
rezortu ekonomiky a investic panem Markem Pieterem jsme projednali opravu
hlavní komunikace vedoucí naší obcí, jež po celý čas rekonstrukcí a oprav silnic a
mostů ve Vísce, Minkovicích, Poustce, Předláncích a Višňové sloužila jako hlavní
dopravní tepna stavební techniky a materiálu, což se na ní podepsalo.
Po konzultaci vedení kraje se zástupci Krajské správy silnic LK, kteří se setkání
rovněž účastnili, bylo rozhodnuto, že v měsíci říjnu dojde v rámci oprav objízdných
tras k pokládce nového koberce v celé šíři vozovky od mostu pod zastávkou na
Marmeládce až po konec obce nad domem č.p. 8 (u Černých).
V tuto dobu bude nutné zároveň počítat s dopravními omezeními, jež si
pokládka balené vyžádá a o nichž Vás budeme informovat.
Věřím, že Vás tato zpráva nadchla stejně jako mě a budeme se společně
radovat při jízdě naší obcí po „nové“ silnici.
MiG
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OBECNÍ ÚRAD

POZVÁNKY

Volby do Zastupitelstva obce Kunratice
proběhnou letos ve dnech 10. října od
14:00 do 22:00 hodin a 11. října od 08:00
do 14:00 hodin.
Volební místnost bude v zasedací místnosti Obecního
úřadu Kunratice, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant.
Pro volby do Zastupitelstev obcí se voličské průkazy
nevydávají. Každý volič uplatňuje volební právo v místě
svého trvalého bydliště.

KUNRATICKÁ
KUNRATICKÁ STOPA

PROSBA O POMOC
V souvislosti s konáním Kunratické stopy se na Vás opět
obracíme se žádostí o pomoc. Hledáme dobrovolníky na
kontrolní stanoviště, kde účastníci plní disciplíny.
Pomocníci se mohou hlásit buď na OÚ nebo členům
Kulturního výboru – Miroslavu, Ladislavě, Zdeňkovi
Liškovým, Marcele Pažoutové a Boženě Smržové.
Předem děkujeme za ochotu ☺

JAMPARÁDA
Přihlášených vzorků k e dni 10 . 08. 2014
Kategorie

Jádroviny
Peckoviny
Bobuloviny
Exotika

poč. vzorků

Kategorie

0
Jahodové
5
4
4
CELKEM 21

poč. vzorků

8

Více na www.jamparada.cz

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2014
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

AKCE
--zájezd do planetária (1.), Hasičský ples (22.),
Lékař radí (28.)
Maškarní karneval (22.), Hodina Země a veřejné
pozorování noční oblohy (29.)
Den Země (13.), Lampionový průvod a pálení vatry (30.)
Malování na chodník (8.), zájezd do divadla (10.),
VI. Propagační jízda SH ČMS (17.), Dětský den (31.)
Myslivecké hody (14.), Zábava pro důchodce (20.),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (28.)
Merlin nohejbal (5.), Letní hasičská tancovačka (19.),
Kinematograf Pavla Čadíka (22.)
Výstava ke 100. výročí vypuknutí I. světové války (2.)
Kunratická stopa (6.), Zájezd na Zahradu Čech (13.),
Václavská zábava (27.)
Hřbitovní aktovky – divadlo v Kunraticích (???),
Kunratické Drakování (???), Lékař radí (???)
Kunratická Jamparáda (8.), Myslivecká zábava (15.),
Rozsvícení Vánočního stromu (31.)
Mikulášská besídka (6.), procházka do Heřmanic (???)

Srdečně zveme Vás i Vaše ratolesti na další
ročník tradičního pochoďáku, který proběhne
v sobotu, dne 6. září 2014, v naší krásné obci.
Po trase pochodu budete plnit zábavné úkoly
a po jejich zvládnutí Vás v cíli odměníme.

Start je od 9:00 do 10:30
hodin od OÚ Kunratice
Těšíme se na Vás

Tradiční
zájezd
do
Litoměřic na Zahradu Čech
se uskuteční v sobotu dne
13. září 2014.
Autobus odjíždí z návsi
před Kulturním domem
v Kunraticích v 7:00 hodin.
Odjezd z Litoměřic se plánuje v 15:00 hodin (čas
odjezdu lze upravit po vzájemné dohodě výletníků
s řidičem autobusu).

Cena zájezdu je 100,- Kč na osobu a
zájemci se závazně přihlásí na OÚ.

VÁCLAVSKÁ
ZÁBAVA
TJ Sokol Kunratice a obec Kunratice srdečně
zvou na taneční zábavu, kterou pořádají
v sobotu dne 27. září 2014 od 20:00 hodin
v kulturním domě v Kunraticích.

Vstupné činí 50,- Kč

Přeškrtnuté akce již proběhly.
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ROZPIS UTKÁNÍ TJ SOKOL – PODZIM 2014
Domácí
Víska
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Kunratice
Nové Město B
Kunratice
Pertoltice
Dolní Řasnice
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice

Hosté
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Bulovka B
Habartice
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Raspenava B

Termín
16. 08. - 17:00
23. 08. - 17:00
30. 08. - 17:00
06. 09. - 17:00
13. 09. - 17:00
21. 09. - 16:30
27. 09. - 16:30
04. 10. - 16:00
18. 10. - 15:30
25. 10. - 14:30
01. 11. - 14:00
08. 11. - 14:00

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

Výsledek
3:3
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Body
1

Zdroj: www.fotbal.cz

FOND SOLIDARITY EU OPET POMUZE
Již podruhé pomůže naší obci Fond Solidarity EU. Na
jaře letošního roku proběhly v rámci čištění koryta
potoka prohlídky mostů, které odhalily špatný stav
mostu M5 u domu č.p. 83 a havarijní stav mostu M7
na návsi.
Po nutných zabezpečovacích pracích byly oba výše uvedené objekty opraveny
a opět mohou bezpečně sloužit svému účelu. V rámci opravy mostu M5
proběhlo vyčištění dna od sedimentů, vybetonování základu pod levobřežní
opěrou mostu a byla dozděna a vyspárována konstrukce levobřežní opěry v
délce 4,2 m. Zároveň byla vyplněna vymletá kaverna za opěrou mostu. Oprava
mostu M7 na návsi byla komplikovanější, neboť byl rozsah podemletí opěr
mostu větší a navíc se jednalo o oboustranné poškození konstrukce mostu.
Během opravy proběhlo rovněž vyčištění dna od sedimentů, podepření
podemletých opěr v místech kaveren a poté byly dozděny konstrukce opěr v
rozsahu: pravobřežní zeď v délce 8 m a levobřežní zeď v délce 10 m. Zároveň
bylo z důvodu zajištění statického spolupůsobení opěr a klenby vydlážděno dno
v poškozené části.
Náklady na opravy obou mostů činily 218.860,- Kč a pokryli jsme je z rozpočtu
obce z položky na opravu místních komunikací. Skvělou zprávou pro nás je, že
se nám podařilo uspět se žádostí o dotaci z Fondu solidarity Evropské unie,
která v plné výši pokryje náklady na opravu obou mostů a díky tomu můžeme
vynaložené finanční prostředky použít na původně rozpočtované opravy našich
komunikací.
V současnosti probíhá administrativní kolečko, na jehož konci po schválení
Radou a Zastupitelstvem Libereckého kraje a po podpisu příslušných smluv
dojde k převodu finančních prostředků na účet obce.

Podemletá levobřežní opěra mostu M5
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Podemletá pravobřežní opěra mostu M7

JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2014 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Srpen
paní Drahomíra Mecnerová
paní Irena Zajac
paní Hana Labská

Zárí
pan Petr Richtr
paní Jaroslava Kupková
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
Bezpečnější dětské hřiště:
V těchto dnech probíhá obnova nátěrů
herních prvků v areálu MŠ. Zároveň
proběhla revize a následně i oprava a
doplnění
některých
bezpečnostních
prvků.
Palivové dřevo:
Na ploše u rybníka se opět nachází
palivové dřevo, které je na prodej. Jedná
3
se přibližně o 20 m a cena je stanovena
v závislosti na druhu hmoty na 900 –
3
1.200,- Kč/m (určeno pouze občanům
naší obce). Více info na OÚ.
Astrokroužek:
Po prázdninách se opět rozeběhne
Astronomický kroužek pod vedením Jiřího
Poděbradského. S novým školním rokem
se mohou hlásit noví zájemci o hvězdné
nebe.
Volné chatky na Branžeži:
Máme poslední volné termíny pro
pobyty na Branžeži. Obě chatky jsou
volné v týdnu od 23. do 30. srpna a jedna
chatka je volná ještě v termínu od 30. 8.
do 6. září.
JamParáda získala záštitu:
Nad slavnostním vyhlášením výsledků
soutěže JamParáda 2014, které se
uskuteční 8. listopadu, převzala záštitu
členka Rady Libereckého kraje paní Ivana
Hujerová.
17. srpna 2014
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PRVNÍ SVATBA

I N ZE RC E

V sobotu 16. srpna 2014 hostil náš Obecní úřad výjimečnou událost.
Poprvé se v jeho prostorách uskutečnil svatební obřad. Hodinu po poledni
si zde své ANO řekli snoubenci Věroslav Svoboda a Jitka Koprnická.
Komorní obřad za účasti dvou
svědků a jednoho hosta proběhl
pod taktovkou matrikářky z MěÚ
Frýdlant paní Ivany Spatzierové.
Jelikož ani jeden ze snoubenců
nemá trvalý pobyt v naší obci,
oddával snoubence „profesionál“
místostarosta města Frýdlant
pan Miloslav Ferles.
Po oboustranném vyřčení slova ano, výměně prstýnků, prvním
manželském políbení a povinných podpisech novomanželů a svědků byl na
řadě slavnostní přípitek a společné fotografování novomanželů
Svobodových pod nádherným obrazem naší obce.
Těsně po obřadu ženich
zavzpomínal, jak v Kunraticích
vyrůstal a kterak navštěvoval
nynější budovu OÚ v dobách,
kdy zde byla umístěna škola,
což bylo pro něho motivem ke
sňatku na našem úřadě.
Oběma
novomanželům
ještě jednou touto cestou
blahopřejeme a přejeme jim
jen to nejlepší na společné
cestě životem.
A pro všechny svobodné a
sňatku chtivé čtenáře může
být tento příspěvek inspirací
ke svatebnímu obřadu na
našem OÚ.
A perlička na závěr.
Nevěsta přijetím manželova
příjmení získala nazpět své
rodné příjmení a jmenuje se
opět Svobodová ☺
MiG

KUNRATICE V PROMĚNÁCH ČASU…

Kominictví KRYŠTOF nabízí své služby
občanům. V Kunraticích budou v pondělí a
v úterý ve dnech 15. a 16. září 2014.
Objednávky na telefonu: 602 111 632
Marcela Macháčková – kominictví KRYŠTOF

ZNÁTE SVOJI OBEC???
Další fotohádanka…
Zdali pak víte, co je na
obrázku a kde bychom
to v obci našli?
Odpovídat lze obvyklým
způsobem
emailem,
sms nebo do schránky
na OÚ.
Jako první správně zodpověděl fotohádanku
z posledního čísla pan Jan Götz.

Zde Vám chceme přinášet místa v obci ze starých fotek ve srovnání s dneškem.

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

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

Část klenby nad
vstupem obnovené
kapličky v lipách.
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