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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím prvního letošního
čísla našeho zpravodaje.
Krásné jarní počasí ani zdaleka
nepřipomíná roční dobu, jež má dle
kalendáře za okny panovat a vybízí
k toulkám po naší vesničce a jejím
okolí.
Pro nás na úřadě se první měsíce
roku však nesou spíše v duchu
uzávěrek,
inventur,
přípravy
rozpočtu a plánování činnosti.
Rozpočet bude Zastupitelstvo obce
projednávat na svém prvním
letošním veřejném zasedání v pátek
14. 02. 2014 od 18:00 hodin, čímž
Vás na něj touto cestou srdečně zvu.
(Vím, že je to na svatého Valentýna,
ale co se dá dělat.) ☺
Co se dále zasedání týče, tak se mě
někteří z Vás ptají, zdali se ho
mohou zúčastnit. Na tuto otázku
vždy
odpovídám
to
stejné:
„Samozřejmě, že můžete. Ze zákona
je každé zasedání zastupitelstva
veřejné, ale bohužel nám ta
veřejnost na nich jaksi chybí.
Dokonce už proběhlo i zasedání, kde
byl pouze jeden občan.
Někteří to přisuzují chybějícímu
občerstvení. Já se utěšuji tím, že jste
pracovně zaneprázdnění, protože se
mi nechce věřit, že stojíte více o
chlebíček, než o informace o
fungování obce. Byl bych nesmírně
rád, kdyby se účast na zasedáních
zvýšila.
Nechám se mile překvapit.☺
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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PES JE NEJLEPSÍ
PRÍTEL CLOVEKA
Vážení spoluobčané, v posledním loňském čísle K.K. jsme se věnovali jednomu
nešvaru, jehož se dopouštějí pejskaři v naší obci. K tomuto „voňavému“ tématu se
vracet nebudeme. V prvním letošním čísle chceme na naše pejskaře apelovat
v jiné záležitosti.
V období Vánoc a na přelomu roku byli postrádáni celkem
tři mazlíčci, kteří se ztratili při venčení anebo jen od domu. Ve
dvou případech se pejsci vrátili zpět ke svým páníčkům (i když
si jeden z nich procestoval část Libereckého kraje a stal se
dokonce slavným, neboť o něm vysílali v rádiu, kde varovali, že
běhá po frekventované silnici Liberec – Chrastava). Třetí případ
bohužel šťastně neskončil, přestože to několikrát na happy end
vypadalo, byl nakonec pejsek nalezen sražený u silnice.
To, že pejsek zdrhne, se může stát každému. Proto nabízíme Vám všem
v těchto případech pomoc. Při hledání psích „utečenců“ je důležitá rychlost, jakou
se začne šířit informace, že je pejsek postrádán. Přes obec je možné zaslat prosbu
o pomoc nejen spoluobčanům, ale i zveřejnit info prostřednictvím profilu na
sociální síti. Emailem dokonce informujeme i okolní obce.
O funkčnosti této pomoci svědčí i loňská pátrací akce
po německém ovčákovi Benovi, který utekl v neděli 30. 6.
a nebyl k nalezení, byť jej hledalo mnoho přátel majitele.
V pondělí jsme zveřejnili informaci o hledání a přibližně za
2 hodiny se nám ozvala starostka Višňové paní Erbanová,
že je Ben ve Vísce, kde žebrá jídlo od dělníků na
protipovodňové hrázce.
I pro tuto naši pomoc však musíte učinit zdánlivou maličkost. Jistě nám dáte za
pravdu, že významným smyslem při hledání je pro člověka zrak, z čehož vyplývá i
to, co po Vás (kromě popisu pejska) budeme chtít.
Ano, je to fotografie Vašeho mazlíka. Proto Vás prosíme, jakmile dočtete tento
článek, vezměte do ruky buď fotoaparát, nebo mobil s tímto zařízením a zvěčněte
Vašeho čtyřnohého přítele tak, aby byl snadno poznatelný.
Pak už nás v případě potřeby neváhejte oslovit se žádostí o pomoc na notoricky
známých kontaktech, jež jsou uvedené na konci K.K. dole pod čarou.
A ještě jedna rada k dobru. Všichni máte samozřejmě
přihlášené pejsky u obecního úřadu, kde jste obdrželi známku
s číslem a názvem obce, k níž má Váš pes příslušnost.
Nalezenec se známkou na krku bývá pak bleskurychle
identifikován a odeslán zpět ke svému páníčkovi. Známka
zastrčená v očkovacím průkazu nebo v peněžence majitele je
pejskovi k ničemu. Pamatujte na to.
3. únor 2014
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POZVÁNKY

OBECNÍ ÚRAD
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Poplatek za komunální odpad za
první čtvrtletí roku nebo za celý rok
naráz je splatný do:

31. 03. 2014
Do výše uvedené lhůty je
splatný i místní poplatek za psa.

Vážení spoluobčané, srdečně
Vás zveme na Hasičský ples,
který se uskuteční v sobotu dne
22. února 2014 od 20:00 hodin
na sále Kulturního domu v
Kunraticích.
K poslechu i k tanci nám
zahraje skupina Starý Pecky
neboli S.P.Band kapelníka a
někdejšího
spoluobčana
Ondřeje Bláhy.
Ples pořádají kunratičtí hasiči společně s obcí.
Pojďme si společně zaplesat a pobavit se.
Těšíme se na vás.

Žádáme spoluobčany o dodržení lhůty splatnosti.

KUNRATICKÝ KURÝR 2013
Pro fanoušky a sběratele
KUNRATICKÉHO KURÝRA
opět nabízíme jeho úplné
vydání
ročníku
2013
v kroužkové vazbě.
Cena tohoto kompletu by
měla vyjít přibližně na 50,- Kč
a zájemci se mohou přihlásit
na obecním úřadu.

PREDBEZNÝ PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2014
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

AKCE
--zájezd do planetária (1.), Hasičský ples (22.)
Lékař radí (???), Maškarní karneval (22.), Hodina
Země (29.)
Den Země (13.), Lampionový průvod a pálení vatry
(30.)
Malování na chodník (???), zájezd do divadla (10.),
Dětský den (31.)
Myslivecké hody (?), Zábava pro důchodce (27.),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (28.)

MĚSÍC
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

AKCE
Merlin nohejbal (5.), Letní hasičská tancovačka (?)
Výstava ke 100. výročí vypuknutí I. světové války
(???), Kinematograf Pavla Čadíka (???)
Kunratická stopa (6.), Zájezd na Zahradu Čech
(12.), Václavská zábava (25.)
Kunratické Drakování (???), Lékař radí (???),
Rozsvícení Vánočního stromu (31.)
Kunratická Jamparáda (???), Myslivecká zábava
(???)
Mikulášská besídka (6.), procházka do Heřmanic
(???)

V tabulce najdete předběžný plán akcí na letošní rok, které by se měly uskutečnit. Jedná se o akce tradiční i
jednorázové. Slovo předběžný je dvakrát podtržené, neboť se plán může doplňovat, ale také redukovat.
V závorkách jsou předpokládaná data uskutečnění, která se však mohou ještě měnit, popřípadě doplňovat. Pozvánky a
plakáty budeme stejně jako v minulosti vyvěšovat po obci nebo zasílat emailem a samozřejmě je bude přinášet i náš
kurýr.
S pozdravem kulturní výbor
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POSTREH PANA KOSTELNÍKA

JUBILEA

Chtěl bych touto cestou poděkovat jménem farní společnosti našemu
p. starostovi, že se velkou měrou zasloužil o důstojně navštívený kostel při
půlnoční mši konané 24. 12. 2013.
Mám dojem, že to dokázal jednak propagací
(2x uvedeno v K.K.), svojí osobní účastí i se svou
půvabnou manželkou N.P.D. |čti: naší první
dámou|, ale také svým šarmem. Nemůže přece
být náhoda, že sličnější část populace převládla
(92,123456:7,654321 % - toto není můj výpočet,
to na mě „vybafla“ kapesní kalkulačka zapůjčená
z obecního úřadu).
Dovolte mi jeden postřeh ze mše. Tím, že nás tam byla „hlava vedle
hlavy“ mě bylo v kostele v tento zimní čas poprvé teplo, teploučko
dědečku. Ale jako vždy, i tentokráte se našli „repalové“, kteří měli za to, že
teplo vznikalo spalováním štědrovečerních přípitků.
Pokud by snad měli trochu pravdy, pak podobné setkání o silvestrovské
noci mohlo by vézt k samovznícení domu. Toto dávám k úvaze SDH.
V závěru děkuji všem návštěvníkům půlnoční mše za účast.
S pozdravem Váš kostelník Karel Málek, starší.

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

POVODNOVÝ PAMÁTNÝ KÁMEN
Mnozí z Vás určitě zaznamenali čilý ruch v Zeleném údolí a následně i kolem
obecního úřadu. Letošní průběh zimy nám totiž umožnil velké stěhování.
Nejednalo se sice o stěhování ve stylu filmu Kulový blesk, ale technicky
náročné bylo také. Stěhovali jsme žulový blok, z něhož vznikne památný
kámen, který bude upomínat na ničivé povodně, jež zasáhly celý Liberecký kraj
v roce 2010. Jedná se o nerost, jenž byl do oné povodně součástí mostu
v Zeleném údolí a který se po podemletí opěry mostu poroučel do koryta
potoka. Je proto na snadě, že se stane němou připomínkou srpnových událostí.
V předloňském roce jsme Vás oslovili s otázkou, kam bychom měli památný
kámen umístit a při různých debatách a diskuzích s Vámi se nejčastěji zmiňoval
parčík u dolní zastávky „U mostu“. Zde bychom jej chtěli uložit do země, tak
aby stál mezi potokem a rododendronem (místo označené křížkem).
Do doby instalace bude odpočívat u obecního úřadu, kam si jej můžete přijít
prohlédnout. Zde dojde k očištění a k přípravám na jeho uložení na místo.

Únor
pan Miloš Brychta
paní Jaroslava Machová
pan Václav Franc
paní Květuše Drápalíková
paní Miloslava Vojtová
pan Ondrej Kováč

Brezen
pan Josef Koutný
paní Terézie Mitrášová
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
Trička s logem obce:
Na OÚ je k zakoupení
ještě několik kusů
modrých triček.
Cena je
130,- Kč

Zápis do první třídy Základní školy:
ZÁPIS do prvního ročníku Základní školy
Kunratice proběhne ve čtvrtek dne 6.
února 2014 v budově školy od 14:00 do
15:30 hodin.
Rodiče si s sebou musí vzít rodný list
dítěte a občanský průkaz. V případě
nemoci dítěte či z jiných rodinných
důvodů je možné domluvit telefonicky či
osobně náhradní termín.
Mgr. Edita Woideová
ředitelka organizace

Kontakt do ZŠ – 482312156
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K UN R ATI CK É KO VÁRN Y

DUB OCHRÁNCE

Věděli jste, že byla v Kunraticích kovárna? Ne? Pak vězte, že nebyla
pouze jedna.
Nejznámější kovárna byla v
domě č.p. 21 pana Miloše Brychty.
Mnozí z Vás si ještě pamatují jeho
tatínka kovajícího koně. Výheň
v tomto domě je již dávno zazděná,
neboť už neměla využití a jejím
komínem unikalo z dílny teplo.
Víme, že kovářská výheň pomáhala i
statkářům v dílně u č.p. 1 (jedničky).
Celkem nedávno se daly mezi halou
teletníku a rybníkem najít docela
zachovalé podkovy. V současnosti je
odstavená, ale v případě potřeby se dá
sestavit, zapojit do komínu a zprovoznit.
Méně je však známo, že byla
kovárna a zámečnictví také
v horní části obce v domě č.p.
134 pana Václava Drapáka. Z
projektové
dokumentace,
získané od památkářů se o této
dílně dovídáme, že si ji nechal
zkreslit Ferdinand Blümrich
v roce 1887.
Součástí domu byla klenutá
stáj a sklep. V patře pak předsíň oddělovala
kovářskou dílnu od obytné místnosti. Zdali a jak
dlouho kovárna fungovala, bohužel nevíme.
MiG

Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s
prosbou o podporu víseckého dubu, jenž
vyhrál soutěž Strom roku 2013, čímž
postoupil do evropské kola.
Na níže uvedeném odkazu pro něj lze
hlasovat pomocí svého emailu - je to
jednoduché. Vy, kteří nemáte email, můžete
pomoci šířením této informace.
www.treeoftheyear.org
Každý může hlasovat pouze jednou, proto
potřebuje co nejvíce hlasujících.
Buďme patrioti a podpořme český strom v
evropské konkurenci a zároveň oceňme jeho
pomoc při srpnových povodních v roce 2010.
Hlasuje se do 28. února 2014.
Předem Vám děkujeme za Váš hlas a za
šíření této informace.

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

S novým číslem přichází i nová fotohádanka.
Poznáte co je na obrázku a kde bychom to
v obci našli?

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

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o pomoc
psímu útulku v Krásném Lese, s nímž naše obec, stejně jako ostatní,
spolupracuje při odchytu zraněných, týraných nebo opuštěných pejsků.
Útulku dosloužil letitý automobil, kterým k těmto případům vyjížděli.
Proto byla vyhlášena veřejná sbírka „Auto pro opuštěné pejsky“.
Veřejnou sbírku povolil od 18. 12. 2013 do 31. 03. 2014 Liberecký kraj
dne 12. 12. 2013 pod č.j. KULK 85904/2013.
Přispět můžete buď na transparentní účet č. 213467763/0600.
NEBO MŮŽETE PŘISPĚT DO POKLADNIČKY,
KTERÁ JE K DISPOZICI NA NAŠEM OBECNÍM ÚŘADU.
Více informací naleznete na webových stránkách útulku, kde je rovněž
odkaz na transparentní účet. Předem Vám děkujeme za Vaši pomoc.
AzylPes, o.s.
Krásný Les 3
464 01 Frýdlant
tel. 606345536
www.azylpes.cz

Z N ÁTE D OB RE
S VOJ I OBEC ???
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