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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje.
Je za námi polovina roku 2013.
Když jsem 2. ledna při sundávání
státní vlajky přemýšlel o tom, co nás
letos čeká, říkal jsem si, že rok s
trojkou na konci bude asi o ničem.
Opak je však pravdou.
Letopočet 2013 nabízí velké
množství výročí a jubileí, jež je třeba
připomenout a řádně oslavit.
80. narozeniny kupříkladu slaví
světoznámý fenomén – Lochnesská
příšera Nessie, která byla poprvé
údajně spatřena v roce 1933 ☺
Já se však budu držet naší kotliny a
vzpomenu celonárodních výročí,
jakými jsou například příchod
věrozvěstů Cyrila a Metoděje, které
si připomínáme v těchto dnech,
nebo 95 let Československa či 20 let
České
republiky.
Evropského
významu nabývají 200 let staré
události Napoleonských válek, které
se však dotkly i našeho regionu a my
si je tak můžeme připomenout 3.
srpna při znovuodhalení stoletého
památníku.
Nejdůležitější jsou však pro nás
místní jubilea. 100 a 40 let oslavili
naši myslivci a slavit mohou rovněž
naši sportovci, neboť v srpnu uplyne
100 let od založení tělocvičného
spolku. Krásných, kulatých 20 let je
to od osamostatnění naší obce od
Frýdlantu, což si podle mě oslavu
také určitě zaslouží.
Co myslíte? ☺
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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20 LET SAMOSTATNÉ OBCE
Vážení spoluobčané, jak již bylo předesláno v úvodním slovu starosty, oslavíme
letos společně 20. výročí osamostatnění obce. K 1. lednu 1993 se Kunratice
oddělily od města Frýdlantu a začala se tak po 24 letech opět psát historie
samostatné obce. Jistě nám dáte za pravdu, že je to výborná příležitost k oslavě.
Lehce zrekapitulovat uplynulé dvě dekády, zavzpomínat na tu jistě vzrušenou
dobu, kdy nechybělo nadšení, ale také určité obavy z toho, zdali se bude obci a
jejímu vedení dařit naplňovat očekávání spoluobčanů i nadřízených orgánů.
Rádi bychom toto výročí oslavili v sobotu 3. srpna 2013 od 14:00 hodin po té,
co znovuodhalíme památník šarvátek v Tongrundu. Sláva by se pravděpodobně
měla převážně odehrávat na fotbalovém hřišti, v areálu mateřské školy, ale také
na obecním úřadu a sále kulturního domu. V souvislosti s přípravami této akce se
zároveň obracíme na všechny aktivní spoluobčany, kteří by byli ochotni při
organizování pomoci. Všechny dobrovolníky rádi uvítáme na obecním úřadu, kde
bychom podali i bližší informace. Na kulturním programu se intenzivně pracuje.
Předběžně máme domluvené vystoupení souboru Proudy, skákací hrad pro děti,
ukázku dálkově ovládaných modelů letadel, ukázku dřevorubeckých dovedností a
chceme opět přichystat fotografickou výstavu „Kunratice v proměnách času“. Bez
Vás pomocníků to však nepůjde a předem Vám děkujeme za ochotu.
MiG

PAMÁTNÍK V TONGRUNDU
Pravděpodobně většina z Vás ví, že se již nějaký čas pokoušíme obnovit
památník, který stojí při cestě na Frýdlant. Meldoval jsem o tomto projektu na
stránkách nejednoho kurýra. Až nyní však mohu nadšeně prohlásit – „povedlo se“.
To nejdůležitější, a sice repliky desky a válečného kříže jsou již hotovy. Nyní se
pracuje už jen na informační tabuli a na vypískování českého překladu do kamene,
jenž bude umístěn před samotným památníkem.
V současnosti
dolaďujeme
program
slavnostního znovuodhalení, které proběhne
v sobotu 3. srpna 2013 od 10:00 hodin. Nyní již
mohu i oficiálně oznámit, že se tato akce
uskuteční pod záštitou a za účasti hejtmana
Libereckého kraje Martina Půty. Žehnání
provede kaplan 31. brigády radiační, chemické a
biologické ochrany a čestnou stráží v dobových
uniformách doprovodí tento akt členové Spolku
vojenské historie Liberec, kteří zároveň
uspořádají výstavu zbraní a uniforem v průběhu
staletí na našem obecním úřadu. Zde bude
umístěna i výstava o Napoleonovi pana Pavla
Kněborta.
Věřím, že přijmete srdečné pozvání na akci,
jež je vyvrcholením celé obnovy.
MiG
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OBECNÍ ÚRAD

POZVÁNKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Kunratice vyhlašuje I. kolo příjmu žádostí o poskytnutí půjčky z
Fondu rozvoje bydlení zřízený obcí na opravy, modernizaci a
rozšíření bytového fondu.
Obecní zastupitelstvo schválilo vyhlášení III. kola příjmu žádostí o půjčku na
svém zasedání dne 20. června 2013, usnesením č. 46/2013 v souladu s
ustanovením § 39, odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se směrnicí č. 2/2012, Pravidla pro tvorbu a použití
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení Obce Kunratice“.
Čl. 1
Základní ustanovení
Obec Kunratice v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu
obce vytvořilo zvláštní účet na podporu rozvoje bydlení s názvem „Fond
rozvoje bydlení obce Kunratice“ (dále jen Fond), který slouží k poskytování
půjček na zlepšení stavu a modernizaci obytných budov a bytů na území obce.
Poskytování půjček z Fondu se řídí podle směrnice č. 2/2012, Pravidla pro
tvorbu a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení Obce Kunratice“
(dále jen pravidla).
Čl. 2
Žadatel
Dle pravidel může být žadatelem fyzická osoba, která vlastní obytnou budovu
nebo bytovou jednotku a je přihlášená k trvalému pobytu v obci Kunratice.

kdy: 6. 7. 2013 od 8:30 hodin
kde: Fotbalové hřiště TJ Sokol Kunratice
Soutěž trojic
startovné 50,- Kč/osobu
občerstvení zajištěno
Více na:
www.merlinnohejbal.wbs.cz

Čl. 3
Finanční prostředky Fondu
Do prvního kola příjmu žádostí byly z Fondu uvolněny finanční prostředky ve
výši 300.000,- Kč.
Čl. 4
Podání žádosti
1. Žadatel podává žádost o poskytnutí půjčky písemně na předepsaném
formuláři vydaném obecním úřadem, včetně všech příloh. Formulář a
další informace obdrží na obecním úřadu Kunratice.
2. Žádosti jsou přijímány na obecním úřadu Kunratice, Kunratice 158, 464 01
Frýdlant.
3. Doba pro podávání žádostí začíná dne 24. června 2013 a končí dne 31.
července 2013.
4. O schválení půjčky žadateli rozhodne zastupitelstvo obce Kunratice do 30
dnů ode dne ukončení příjmu žádostí.
5. O rozhodnutí zastupitelstva obce budou žadatelé vyrozuměni bez
zbytečného odkladu.

Myslivci v Kunraticích oslavili 100. výročí
Z pamětí Franze Dreslera, které sepsal ve svém 80. roku života, jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o naší
obci z předválečných let. Jednou z nich byla i zmínka o propachtování honitby vzniklému loveckému klubu
v roce 1913. Myslivecké sdružení jak je známe dnes (tehdy ovšem ještě pod názvem Kunratice – Višňová),
vzniklo v Kunraticích v roce 1973 a slavilo rovněž kulatiny.
Skvěle připravená oslava měsíce myslivosti u příležitosti obou výročí proběhla 15. června. Nejen, že se bylo na
co dívat, ale i chuťové pohárky návštěvníků se mohly tetelit blahem při konzumaci srnčího guláše a zvláště pak
divočáka na rožni. Úžasným lákadlem byla dětská střelnice, které však neodolal ani mnohý dospělák.
Vystavená kronika sdružení prozradila mnohé ze čtyřicetileté historie myslivců v Kunraticích a doprovodná
výstava trofejí, zbraní a fotografií vtáhla hosty i samotné členy do nostalgického vzpomínání na staré časy.
Všem patří za organizaci oslavy velký dík. S přáním všeho dobrého do dalších let ještě jednou - Lovu zdar!
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FRÝDLANTSKÁ VODA
PATRÍ STÁLE K NEJLEVNEJŠÍM
Pro rok 2013 musela Frýdlantská vodárenská
společnost zdražit cenu vodného. Tento krok
byl nevyhnutelný pro vyrovnané hospodaření
naší společnosti. Důvodů, proč cena vody
vzrostla o 4,3%, tedy o 1,36 Kč za kubík, je víc.
Negativní dopad mělo zdražování povrchové
vody. Povodí Labe zdražilo o 12%. Rostly ceny
pohonných hmot i mzdové náklady. Zásadní vliv
na cenu vody ale měla její klesající spotřeba.
Náklady společnosti tvoří totiž z velké části fixní položky, které nejsou
ovlivněny množstvím dodané vody. Paradoxně tak klesající spotřeba
vody zdražuje její cenu. Frýdlantská vodárenská společnost udělala vše
proto, aby efektivním hospodařením zabránila dramatickému růstu cen.
Podařilo se nám snížit některé klíčové náklady. Na komoditní burze jsme
oproti roku 2012 získali silovou elektřinu o 20 % levněji. Díky
výběrovému řízení na nového dodavatele jsme pořídili levněji povinné
rozbory pitné vody. Chemická laboratoř, která nám bude rozbory dělat
v roce 2013, nabídla o 20 % nižší cenu. Dále jsme také využili
konkurenčního boje tuzemských bank a podařilo se nám ročně ušetřit
na poplatcích téměř 100 tisíc korun. Přes všechny tyto kroky jsme
zdražení zabránit nedokázali.
I přes mírné zdražení patří naše voda k nejlevnějším v republice.
V některých městech dokonce platí i o více jak 20 korun za kubík víc, než
naši klienti. Věřím, že pokud nebude radikálně klesat spotřeba vody, tak
se nám podaří tyto naše pozice udržet.
Ing. Petr Olyšar
ředitel FVS, a.s.

JAMPARÁDA
Odstartovala nám soutěž ve vaření marmelád, jamů |čti džemů| a různých
ovocných pomazánek a nátěrek, či jak se dají tyto dobroty ještě jinak nazvat.
Pravidla soutěže jsou jednoduchá:
• Sběr vzorků marmelád a jamů probíhá do konce října. (Nultý ročník do 28. 10. 2013)
• Sběrné místo – Obecní úřad Kunratice
• Každý kdo se chce zúčastnit, přinese 2 uzavřené neoznačené skleničky (objem 100-200ml) od každé
soutěžní marmelády
• Při odevzdání potvrdí předávací protokol a jeho vzorkům bude přiděleno pořadové číslo
• Druhá polovina protokolu bude uložena a soutěžní vzorky uskladněny v chladnu
• Za trvanlivost vzorků odpovídá soutěžící
• Po uzávěrce soutěže budou všechna pořadová čísla nahrazena náhodně vylosovanými
• Převodní tabulka mezi náhodnými a pořadovými čísly bude zapečetěna
• Jsou vyhlášeny 4 základní kategorie: bobuloviny, peckoviny, jádroviny a exotika
• Když se sejdou více než 4 vzorky jednoho typu marmelády, bude vytvořena nová kategorie
• Kategorie s méně než 3 vzorky bude sloučena s druhou nejméně obsazenou kategorií
• První pátek v listopadu se sejde odborná porota, která anonymně ohodnotí všechny vzorky (1.11.2013)
• Hodnotit se bude 1-10 body v kategorii: chuť, barva, konzistence, vůně
• V sobotu bude veřejné vyhlášení soutěže, ochutnávka, hry pro děti, laická soutěž, zábava…
• Pořadatel si vyhrazuje právo dále upravovat pravidla soutěž

Více informací naleznete na www.jamparada.cz a
případné dotazy můžete zasílat na info@jamparada.cz
Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu a možná půjde i
o hodnotné ceny, každopádně získáte uznání od svých
sousedů ☺
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JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2013 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Cervenec
pan Oldřich Černý
paní Miloslava Krausová
paní Anna Vrátná
paní Jana Málková
paní Marie Reiberová

Srpen
paní Irena Zajac
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
Rozkvetl památný strom:
Liliovník tulipánokvětý
opět po roce nádherně
kvete svými zajímavými
květy. Kdo by nevěděl,
kde jej hledat, tak vězte,
že vyrůstá u rybníka.

Obec uspěla s žádostmi o dotace:
Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo
poskytnutí tří dotací, o něž jsme žádali.
Jedná se o dotace na zakoupení
dopravních značek na snížení rychlosti na
Marmeládce a dopravní zrcadlo k
„fiňákům“.
Byla podpořena i žádost o finanční
prostředky na vybavení a tudíž i vznik
astronomického kroužku.
Třetí dotace se týká ochranných
prostředků pro jednotku požární ochrany.
Z ministerstva kultury jsme obdrželi
dotaci na počítač a knihovnický program
do knihovny.
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PODEKOVÁNÍ Z DOLNÍCH BERKOVIC KAPLICKA V LIPÁCH
Vážení spoluobčané, byl jsem požádán paní starostkou Dolních
Beřkovic paní Danuší Smolovou, abych Vám všem zprostředkovaně
poděkoval za pomoc a pozdravil Vás, což právě činím ☺
Do dolních Beřkovic jsme směřovali humanitární materiální
pomoc ze sbírky, která u nás proběhla na začátku června.
Někteří se mě ptali, jak jsme přišli právě na tuto obec.
Dolnobeřkovičtí hasiči nám nabídli svou pomoc v roce 2010,
kterou jsme přesměrovali do sousedních Heřmanic, kde jí bylo
potřeba více než u nás. Zde pak působili několik dní a my měli letos
jedinečnou možnost jim jejich pomoc oplatit.
Musím se přiznat, že mě opět dostala vlna solidarity, která se
vzedmula po vyhlášení této sbírky. Za obec i za sebe bych chtěl
poděkovat všem, kteří jste nějakým způsobem pomohli. Jsem na
Vás hrdý a jsem nesmírně rád, že jsme do Dolních Beřkovic
rozhodně nejeli s prázdnou. S humanitárkou vyrazila na Mělnicko 8
členná parta hasičů, která pod vlajkou naší obce pomohla také
fyzicky, když během víkendu vyklízela vytopené nemovitosti a
čerpala zaplavené sklepy.

V posledním čísle K.K. jsem si posteskl,
že nemáme obrázek kapličky v lipách a už
jsem se pomalu sháněl po policejním kreslíři,
abychom podle výpovědí pamětníku sestavili
její identikit.
Žila však stále naděje, že se najde
fotografie, na kterou si ze svého dětství
pamatoval pan Oldřich Provazník. Inu, jak se
říká, naděje umírá poslední a platí to i
v tomto případě. Fotografie se našla a nyní
již víme, jak památka vypadala, než její zdi
ohlodal zub času.
Teď už nezbývá, než doufat, že se povede
avizovaná rekonstrukce a kaplička zase bude
zdobit své okolí.
Ještě jednou děkuji, pane Provazníku.

MiG

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC ???
V minulém kole odpověděla dobře opět paní Miluše Šulcová. Nikdo další se nepřidal. Pravděpodobně budeme muset
čtenáře a potencionální hledače něčím motivovat ☺. Je pravda, že jsme dlouho za správné odpovědi nezahráli, což
musíme napravit. S novým číslem přichází i nová fotohádanka. Poznáte co je na obrázku a kde bychom to v obci našli?
Nová úloha

Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

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

Boží oko shlíží z portálu hrobky rodiny
Leubnerových, která stojí před vchodem do kostela.
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