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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího letošního
čísla našeho zpravodaje. Po nějaké
době si dovolím být ve svém
sloupku opět malinko osobní a tak
trochu sentimentální. Snad mi to
nebudete mít za zlé.
V životě každého člověka se čas od
času vyskytnou chvíle, na které do
konce svých dnů nezapomene.
V období mezi posledním a současným vydáním kurýra jsem měl
možnost také několik takových chvil
osobně prožít. Některé byly krásné
a radostné. Nebyl by to však život či
osud, aby si nepřichystal i ty méně
veselé. Přestože každý dané
okamžiky prožíváme po svém, je
důležité mít se v dané situaci o koho
opřít. Tyto osoby nejčastěji naleznete ve své blízkosti a říkáte jim
rodina či přátelé. To jsou ti lidé,
kteří Vám pomohou prožít nejen
slunná období, ale podrží Vám
deštník, když Vás zkrápí smutek.
Je na místě těmto lidem poděkovat
a současně se připravit tuto pomoc
kdykoli opětovat, protože i Vy sami
můžete pro někoho znamenat
osobu s deštníkem, neboť ne nadarmo okřídlená slova praví:
„V nouzi poznáš přítele.“
Přestože čas většinu nepříjemných
prožitků odnese do zapomnění, je tu
život, utíkající mílovými kroky dál,
jenž přináší nové výzvy, jimž musí
člověk čelit a je bezvadné, když na
to není sám.
Ještě jednou děkuji…

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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veřejná debata o Programu
rozvoje obce a nejen o něm…
Jak jsme již informovali v předchozím čísle kurýra, uskuteční se v naší obci
veřejná debata na téma programu rozvoje naší obce. Z tohoto důvodu obsahuje
papírové vydání zpravodaje přílohu, která je výtahem z programu rozvoje obce.
V ní naleznete návrhovou část, kde jsou uvedené aktivity, jimiž by se měla obec,
resp. vedení obce zabývat. V elektronické verzi je návrh PRO na webu obce.
Samotná debata se uskuteční v pátek 12. června 2015 od 17:30 hodin na sále
místního Kulturního domu. Setkání občanů s prozaickým názvem, navazujícím na
předchozí debatu, „Na slovíčko, sousedé – sejdeme se podruhé“ opět doprovodí
výstava „Kunratice v proměnách času“ jejímž základem jsou fotografie z historie
i ze současného života obce a předměty zapůjčené i věnované našimi spoluobčany.
Motivem letošního setkání je nejen
diskuze o Programu rozvoje obce, ale
zároveň probereme, co se povedlo uskutečnit od prvního společného setkání
v roce 2012 a kde nám to ještě drhne.
Navíc nás zajímají nápady týkající se
zvelebení obce. Chceme například vědět,
kde byste ocenili umístění laviček, které
chceme letos pořídit. Dotkneme se
i povodní, jež jsou aktuálním tématem.
Oceníme informace ze současnosti, ale i z minulosti. Potřebujeme vědět, kde jsou
problémy s přívalovým deštěm nebo zanedbaným příkopem či propustkem.
Zkrátka budeme rádi za každý námět na zlepšení života v naší krásné vesničce, jež
je jednou z nejstarších obcí na Frýdlantsku s pozoruhodnou minulostí, zajímavou
přítomností a díky aktivním spoluobčanům i světlou budoucností ☺
Závěrem si Vás dovolujeme ještě jednou pozvat do přípravného výboru, který se
sejde týden před samotným setkáním, a sice ve středu 3. června v 17:00 hodin na
obecním úřadu. Zde bychom dopilovali podrobnosti týkající se debaty a výstavy.
Přípravný výbor

KUNRATICE V PROMĚNÁCH ČASU
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce, po třech letech se na Vás opět obracím
se žádostí o zapůjčení fotografií i jiných artefaktů majících vztah k naší vesničce.
Rádi bychom Vašimi exponáty rozšířili výstavu „Kunratice v proměnách času,“
která doprovodí výše zmíněnou veřejnou debatu.
Pomohou nám fotografie domů, stodol nebo
jiných staveb, ale i lidí, akcí či jiných výjevů
zobrazujících život v Kunraticích. Po poslední
výstavě se našlo mnoho zajímavých věcí, které by
stáli za vystavení. A nebyly to pouze fotografie.
Prosím, pomozte nám výstavu ještě rozšířit.
Předem děkuji.
MiG

Spona z koňského postroje
s uvedeným jménem
a adresou živnostníka.

Slovo starosty
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OBECNÍ ÚŘAD

Pozvánky

POZVÁNKA
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunratice, které se
uskuteční v úterý 26. května 2015 od 19:00 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu.
Program:
1. Záměr převodu majetku TJ Sokol do majetku obce
2. Příspěvek na opravu opěrné zdi u fotbalového hřiště
3. Rozpočtová opatření 2015
4. Různé:
• Informace o chodu OÚ
5. Diskuse

Voda blízko nás
Tato publikace mapující příčiny,
okolnosti, průběh a následky největší živelné pohromy, jež postihla
náš kraj, je od pondělka ke koupi na
našem úřadě za cenu 207,- korun.
Kniha vznikla v rámci projektu
Voda blízko nás – Povodně 2010
a zaznamenává průběh povodně
v jednotlivých povodích říček a řek.
Publikace obsahuje svědectví lidí z krizových štábů
i mnoho fotografií a zabývá se tím, jaké klimatické
podmínky způsobily nadměrné srážky 7. srpna 2010.
Vydanou knihu také doprovází stejnojmenná putovní
výstava, která je právě nyní k vidění ve vstupních
prostorách radnice ve Frýdlantu a dostane se do dalších
deseti měst a obcí kraje.
Připomeňme si události staré pět let…
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.), Myslivecká sláva (20.),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (27.)
Merlin nohejbal (4.), Letní hasičská tancovačka (18.),
Kinematograf Pavla Čadíka (???)
Připomínka 70. výročí konce II. světové války (1.)
Kunratická stopa (???), Zájezd na Zahradu Čech (12.)
Kunratické Drakování (???)
Václavská zábava (26.), Lékař radí (???),
Kunratická Jamparáda (7.), Myslivecký bál (21),
Rozsvícení Vánočního stromu (27.)
Mikulášská besídka (???), Vypouštění balónků s přáníčky k
Ježíškovi (???), 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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U příležitosti oslavy měsíce myslivosti v naší obci, se
20. června 2015 uskuteční „Myslivecká sláva.“
Místem konání bude kemp Harta – čas
zahájení je 11:00. Výstava trofejí, dětská
střelnice a výborné jídlo je samozřejmostí.
Těší se na Vás MS Kunratice

Srdečně Vás zveme na tradiční soutěž v požárním sportu
„O pohár obce Kunratice“, která se uskuteční poslední
červnovou sobotu 27. června 2015 od 15:00 hodin.
Přijďte, prosím, podpořit místní hasiče, kteří poměří síly s
kolegy ze širokého okolí.
Místem konání je fotbalové hřiště, na němž
opět očekáváme skvělou
atmosféru podpořenou
dobrým občerstvením.
Těšíme se na Vás, s pozdravem kunratičtí hasiči.
24. května 2015

3. číslo / 4. ročník

Rozpis utkání tj sokol – Jaro 2015
Domácí
Krásný Les
Kunratice
Bulovka B
Habartice
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Raspenava B
Kunratice

Hosté
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Kunratice
Nové Město p. Sm. B
Kunratice
Pertoltice
Dolní Řasnice
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice
Víska

Termín
21. 03. 15:00
28. 03. 15:00
05. 04. 15:00
11. 04. 16:30
18. 04. 17:00
25. 04. 17:00
02. 05. 17:00
16. 05. 17:00
23. 05. 17:00
30. 05. 17:00
07. 06. 15:00
13. 06. 17:00

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

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

Body
3
0
0
1
3
3
0
0
0

Zajímavé vyučování ve škole
Žáci naší školy absolvovali zajímavý výukový
program zaměřený na vodu kolem nás (i v nás),
během něhož například zjistili, kolik vody obsahuje
lidské tělo, jak koluje voda v přírodě nebo jak vznikají
povodně a jak je možné se proti nim bránit.
Děti i paní učitelky si dopoledne se zkušenými
lektorkami náležitě užily a odnesly si mnoho znalostí.

vítání občánků
Slavnostní chvíle plná dojetí nastala
v sobotu 23. května, kdy jsme se sešli
v bývalé školní družině, abychom přivítali
do našich řad patnáct nových občánků,
mezi nimiž bylo jedenáct chlapečků a čtyři
holčičky.

JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2015 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Kveten
paní Kerdová Věra

Cerven
paní Janouchová Iwona
pan Pleskač Bohuslav
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
Komunitní kompostárna:
Od konce dubna začala v obci fungovat
komunitní kompostárna, jež je umístěna
v prostoru zbořené usedlosti čp. 13 (třináctky).
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.
JamParáda odstartovala:
Se začátkem dubna odstartoval nový ročník
soutěže ve vaření marmelády JamParáda 2015.
Na obecním úřadu již registrujeme první
letošní vzorek.

Knihovna v provozu

Fotografie budou
pro rodiče k mání
na OÚ, kde si je
mohou nechat
stáhnout na
flashdisk či
vytisknout.

Foto: HZS LK

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás
informoval, že místní lidová knihovna je
Vám plně k dispozici každý čtvrtek
od 15:00 do 19:00 hodin.
Přestože je zahrádkářská sezona
v plném proudu, není na škodu přečíst
si nějakou krásnou knihu.
Aneb jak pravil Honoré De Balzac:
„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí
právě tak nezbytné jako denní chléb.“
Těší se na Vás knihovník K. Málek
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Poděkování dobrovolníkům
Tímto bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při
úklidu obce nebo při čištění „Boženčiny“ studánky. S Vámi jsme uklidili
obec a její okolí a zároveň jsme započali s obnovou zajímavého místa
v blízkosti naší vesničky. Velice si vážíme každého pomocníka, ať už je
z řad myslivců, hasičů, fotbalistů či samotných občanů. Díky Vám všem.

Sbírka pro azyl pes
Na našem úřadě je umístěna pokladnička útulku Azyl Pes, do níž lze
přispět a podpořit veřejnou sbírku „POMOC PRO ÚTULEK AZYL PES“, která
je tentokrát určena na nákup kotců, potřeb a materiálu pro psy a kočky,
opravy a rekonstrukce stávajících kotců a sekcí, vystavění nových kotců
pro kočky, vybavení skladu a zázemí pro pracovníky útulku.
Vystavění místa pro veterináře a
teplého karanténního místa pro psy a
kočky, vybavení přijímací kanceláře pro
nové osvojitele, opravy a údržby vozidel,
nákup pneumatik.

KUNRATICE V PROMĚNÁCH ČASU…
Zde Vám chceme přinášet místa v obci ze starých fotek ve srovnání s dneškem.

Protipovodňová
opatření
V rámci projektu „Podkladová Analýza pro
následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu
Frýdlantsko“ proběhl průzkum území naší
obce, během něhož byly navrženy čtyři
možná opatření, která by mohla pomoci
ochránit zastavěné území obce před
povodněmi.
Jedná se o zkapacitnění mostku naproti
domu čp. 49, revitalizaci a zkapacitnění
rybníku Marmeládka, průleh nad tělesem
úzkokolejky a obnova mokřadu (rybníku)
v poli vedle zkratky.
Vyjma prvního z výše uvedených opatření
se jedná o snahu zadržení/pozdržení vody
v přírodě a zachycení nástupu přívalových
srážek a jejich pozvolné pouštění do
Kunratického potoka.
Jejich případná realizace je v současnosti
závislá na stanoviscích vlastníků dotčených
pozemků, kteří se k navrženým opatřením
vyjadřují po celém území Frýdlantska.
Všechna prozatím navržená opatření si
můžete prohlédnout na webových stránkách,
které jsou pro tento účel vytvořeny. Najdete
je na adrese http://dso.frydlantsko.cz/

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.
Správnou odpověď na
poslední fotohádanku nám opět poslala Mirča
Luftová a správně nám odpověděla také paní
Marie Málková.
Ozdoba na vstupních dveřích
kostela Všech svatých.
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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

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
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