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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje.
V sobotu úspěšně proběhl jarní
svoz nebezpečného a objemného
odpadu. Přiznám se, že jsem měl
malinkou obavu, zdali jste o této
akci dobře uvědomění, neboť se mi
podařilo u firmy .A.S.A. vyjednat
brzké datum svozu a nestihl jsem jej
dostat do našeho zpravodaje.
Nakonec se ukázalo, že obecní
„tamtamy“ pracují více než dobře,
což usuzuji z počtu odvezených
kontejnerů. Informace šla mezi Vás
prostřednictvím emailu, vyvěšením
na úřední desce, zveřejněním na
webu obce a v neposlední řadě i
sms, kterou jsem odeslal na všechna
čísla občanů, která mám uložena ve
svém telefonu.
Nyní se dostávám k pointě mého
úvodníčku. Vím, že ne všichni máte
počítač s internetem, takže se k Vám
informace z webu nedostanou. Co
však má většina z Vás je mobilní
telefon, na nějž Vám můžeme
informace zasílat smskou.
V případě, že chcete využívat této
služby, postačí nám poskytnutí
Vašeho kontaktu, což můžete učinit
několikerým způsobem. Zastavit se
osobně na OÚ, zavolat, zaslat sms či
email (pokud jej máte) nebo vhodit
lístek se jménem a kontaktem do
schránky umístěné na plotě u OÚ.
Mé telefonní číslo je notoricky
známé, ale pro jistotu jej uvedu
také +420607223258 ☺
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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JAMPARÁDA 2014
Je to tady, vážení přátelé marmelád, džemů a jiných ovocných pochutin!!!
Letošní ročník Jamparády – soutěže ve vaření marmelády je odstartován. Opět
začínáme na obecním úřadě přijímat vzorky Vámi uvařených marmelád. Stejně
jako v loňském roce začínáme se čtyřmi základními kategoriemi (bobuloviny,
peckoviny, jádroviny a exotika), které jak doufáme, budeme s přibývajícími vzorky
rozšiřovat. U pravidel došlo jen k několika drobným úpravám, kdy jsme ji otevřeli i
vzdálenějším účastníkům a soutěž má i zbrusu nový kabát webových stránek
www.jamparada.cz, kde tato pravidla najdete a dozvíte se zde i něco málo o
historii Leubnerovi marmeládky.
Ochutnávky letošních vzorků
a slavnostní vyhlášení výsledků
proběhne v sobotu 8. listopadu a
bude následovat po pátečním
hodnocení porotou.
Velmi se těšíme na vaše
marmelády a věříme, že se po
loňském zkušebním ročníku
přihlásí daleko více účastníků.
O web www.jamparada.cz se stará Jiří Poděbradský.
-JP, MiG

HODINA ZEME
Stejně jako v loňském roce se naše obec zapojila do celosvětové akce „Hodina
Země“, během níž na hodinu zháší světla po celém světě. Zhasne tak například
osvětlení památek jako jsou pyramidy v Gíze, Koloseum v Římě, Eiffelova věž v
Paříži, Pražský hrad v Praze a mnoho dalších.
Naší kapkou v pomyslném moři tmy bylo zhasnutí veřejného osvětlení v obci.
Zároveň jsme uskutečnili první veřejné pozorování noční oblohy pod patronací
našeho Astrokroužku. Mladí astronomové hbitě nastavovali dalekohledy na
vesmírné objekty dle pokynů jejich vedoucího a návštěvníci si tak mohli
prohlédnout planety Jupiter či Mars nebo přepočítat hvězdy tvořící otevřenou
hvězdokupu Plejády (známou též jako kuřátka), jejichž zajímavostí je krom jiného i
to, že je mají ve znaku automobily Subaru.
I přes mlžný opar a světelný smog z
Frýdlantu a Bogatynii se setkání vydařilo a
nezbývá, než poděkovat za výklad o dění na
noční obloze vedoucímu kroužku panu
Poděbradskému a malým astronomům za
trpělivost při „nahánění“ stále prchajících
vesmírných objektů ze zorného pole
dalekohledů.
Zároveň děkujeme společnosti AGROFANDA za zhasnutí venkovního osvětlení
v areálu pro umožnění pozorování na louce pod křížkem.
MiG
6. dubna 2014
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OBECNÍ ÚRAD

POZVÁNKY

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

DEN ZEME

Zastupitelstvo obce schválilo vypsání prvního
letošního kola příjmu žádostí o půjčku z Fondu
rozvoje bydlení, do kterého je uvolněno 280.000,- Kč.
Termín příjmu žádostí je od 31. 03. do 23. 04. 2014.
Bližší Informace a potřebné formuláře jsou
k dostání na OÚ nebo na webových stránkách obce:
www.obeckunratice.cz
Půjčky jsou určeny pro
občany obce na obnovu jejich
bytu či domu. Maximálně lze
žádat o 100 tisíc a maximální
doba půjčky je pět let.
Roční úrok je 3 % Příklad: 100 tisíc na 5 let
splátky
jsou 59 x 1.797,- Kč + poslední splátka 1.789,- Kč
celkem zaplatíte 107.812,- Kč
přeplatíte 7.812,- Kč.

Vážení spoluobčané, po roce si Vás dovolujeme opět
oslovit a požádat o pomoc při úklidu obce a jejího
okolí, kterým bychom společně oslavili Den Země,
který připadá na 22. dubna. Vzhledem k letošnímu
termínu Velikonoc předsouváme úklid o týden dříve…
Oslavme Den Země činem, který pomůže přírodě a
zlepší životní prostředí v naší obci.
Sejdeme se u OÚ v neděli 13. dubna v 10:00 hodin.
Zde si rozdáme igelitové pytle a rukavice, rozdělíme se
a projdeme obec a lesy, kde budeme sbírat vše, co do
přírody nepatří.
V případě špatného počasí proběhne akce
v náhradním termínu.
Obec Vás společně s místními hasiči srdečně zvou na

RALLY JE ZRUŠENA

Start lampionového průvodu je v 19:30 od zastávky na
Marmeládce. Vatra vyroste pod křížkem a vzplane po
příchodu lampioňáku. Součástí budou soutěže pro děti a
hledání Miss čarodějnice.
Občerstvení a přistávací plocha zajištěny.
Srdečně zveme všechny a zvláště pak čarodějnice.
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 (?), Zábava pro důchodce (20.),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (28.)
Merlin nohejbal (5.), Letní hasičská tancovačka (?)
Výstava ke 100. výročí vypuknutí I. světové války (2.),
Kinematograf Pavla Čadíka (???)
Kunratická stopa (6.), Zájezd na Zahradu Čech (12.),
Václavská zábava (25.)
Kunratické Drakování (???), Lékař radí (???), Rozsvícení
Vánočního stromu (31.)
Kunratická Jamparáda (8.), Myslivecká zábava (???)
Mikulášská besídka (6.), procházka do Heřmanic (???)

Přeškrtnuté akce již proběhly.
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ZÁJEZD DO DIVADLA
Srdečně Vás zveme na zájezd do pražského divadla
Radka Brzobohatého na komedii „Sodoma Gomora“.
Představení se uskuteční 10. května 2014 od 19:00
hodin. (odjezd v 16:00 hod.)
Přihlásit se můžete pouze
na obecním úřadě, a to
zaplacením vstupenky.
Cena vstupenky včetně
dopravy je 360,- Kč.
Sodoma Gomora:
Každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán. Eroticky
laděná komedie z venkovského prostředí o nevěře,
žárlivosti, o paroháčích i o těch, kteří je nasazují.
Dobrosrdečný Stojan ukryje před bouří kamarádovu ženu
Maru do svého domu a do své postele. Vše by proběhlo v
tichosti, kdyby...
6. dubna 2014
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ROZPIS A VÝSLEDKY UTKÁNÍ V KOPANÉ
Domácí

Hosté

Termín

Den Výsledek Body

Kunratice

Oldřichov v H.

22. 03. 15:00 SO

1:3

0

Habartice

Kunratice

29. 03. 15:00 SO

1:1

1

Kunratice

Dolní Řasnice

05. 04. 16:30 SO

2:3

0

Krásný Les

Kunratice

12. 04. 16:30 SO

Kunratice

Bulovka B

19. 04. 17:00 SO

Kunratice

Raspenava B

26. 04. 17:00 SO

Víska

Kunratice

03. 05. 17:00 SO

Kunratice

Pertoltice

10. 05. 17:00 SO

Jokers Frýdlant

Kunratice

17. 05. 17:00 SO

Kunratice

Hejnice B

24. 05. 17:00 SO

Stráž n. N. B

Kunratice

01. 06. 17:00 NE

Kunratice

Nové Město p. S. B

07. 06. 17:00 SO

Bílý Potok

Kunratice

08. 05. 16:00 ČT

SBÍRKA PRO ÚTULEK

TRUHLÍKY

Díky Vám všem, kteří jste přispěli
do kasičky na obecním úřadě, jež
byla součástí veřejné sbírky pro psí
útulek AzylPes Krásný Les na nový
výjezdový automobil.
Od začátku roku do konce trvání
sbírky se u nás podařilo nastřádat
2.183,- Kč, které jsme 1. dubna
odevzdali majitelce útulku paní
Kateřině Vojáčkové, jež nás požádala,
abychom Vám prostřednictvím K.K.
rovněž poděkovali, což právě činíme.

Letošní počasí umožnilo brzkou
květinovou výzdobu a tak plot
obecního úřadu a okna knihovny již
zkrášlují truhlíky plné macešek a
hyacintů. Máte-li i Vy zájem o
podobně ozdobená okna, neváhejte
kontaktovat paní Janu Maglenovou,
jež má naše truhlíky na svědomí a
nabízí Vám své profesionální služby.
Jana Maglenová, Kunratice 15, tel.:
+420602697419
Je nejvyšší čas…
Domluva jistá. ☺

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

Duben
pan Alois Život
pan Václav Bažata

Kveten
pan Jiří Berky
paní Iva Farská
paní Iva Štrosnerová
pan Roman Matoušek
paní Marie Šulcová
paní Miroslawa Bugajna
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
Okřížkované sloupy:
Oranžové křížky na některých sloupech
elektrického vedení označují místa, kde
bude instalováno hnízdo nového
bezdrátového rozhlasu.

DUB OCHRÁNCE

HLEDÁNÍ STUDÁNKY

Strom ze sousední Vísky, jenž zaujal
svým příběhem a získal titul „Strom
roku ČR“, bojoval v silné konkurenci i
o stejnojmenný evropský titul.
Během února probíhalo hlasování a
dub se dlouho držel na třetím místě.
V posledním týdnu jej však předběhly
stromy z Polska a ze Slovenska, takže
„náš“ reprezentant obsadil 5. místo.
I tak je to skvělý výsledek a
děkujeme všem hlasujícím za
podporu.
Strom získal
8.211 hlasů.

V detektivku se proměnilo hledání
tajemné Pretcherovy studánky, o níž
jsme Vás informovali v posledním
čísle K.K. a o které se zmiňuje obecní
kronika v roce 1928.
Soutěž v jejím nalezení probíhá a
potrvá do konce měsíce května.
V současnosti již evidujeme několik
úspěšných pátračů a věříme, že jejich
řadu ještě někdo rozšíří.
Proto neváhejte a hurá do lesa
Tschau, přesněji
do jeho severovýchodní části.
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Uzavírka mostu ve Vísce:
Od 21. 4. do 31. 7. bude z důvodu
rekonstrukce zcela uzavřen most mezi
Vískou a Minkovicemi.

Dřevo na prodej:
Na ploše u rybníka se stále nachází
dřevo, které je na prodej od minulého
3
roku. Jedná se přibližně o 20 m a cena je
3
stanovena na 900 – 1.000,- Kč/m
(určeno pouze občanům obce)

Kunratický kurýr 2013:
Na OÚ lze stále objednávat ucelené
vydání Kunratického kurýra ročník 2013
za cenu 50,- Kč.

Trička s logem obce:
Na OÚ jsou k zakoupení poslední dva
kusy modrých triček. 1 ks XL a 1ks XXL.
Cena je 130,- Kč.
6. dubna 2014
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MLÝNSKÁ KOLA V KUNRATICÍCH

EXTRA TRÍDA

Věděli jste, že byl v naší obci vodní mlýn??? Ne. Pak vězte, že se
nacházel u domu č.p. 16, kde dnes bydlí pan Joseph Rullenraad.
V okresním archivu se nacházejí plány z roku 1907, které detailně
zobrazují mlýnské kolo i s náhonem.
Pravděpodobně Vás udivuje,
umístění mlýna právě u tohoto
domu, který se nachází na kopci.
Odpovědí jsou zmiňované plány,
které
počítají
s náhonem
přivádějícím vodu z polí. Voda tudy
doopravdy teče ještě dnes, co by
bezejmenná strouha. Samotný mlýn
stál na místě, kde má současný
majitel garáže.
O fungování mlýna nám bohužel dnes nejsou známi žádné
podrobnější informace. I kronika v tomto ohledu mlčí a tak ani nevíme,
zdali mlel doopravdy mouku nebo zůstalo pouze u jeho plánů.
Mlýnské kolo u domu č.p. 16 nebylo jediným, které v naší obci mělo
díky vodě pohánět stroje.
O dalším víme opět díky
dochovaným plánům tentokráte
z roku 1883, které zobrazují cihelnu
Franze Simona. Zde však voda
pomáhala při výrobě cihel, neboť
kolo či turbína roztáčela transmisi,
která hýbala s dalšími stroji.
Turbína byla umístěna v budově
č.p. 100, kde je v současnosti dílna
společnosti AGROFANDA a vodní
náhon je zde ještě dodnes patrný a
překrytý fošnami. Za těmito dvěma okny na obrázku
vpravo byla umístěna turbína, zpod níž vytékala voda
zpět do potoka. Dodnes je proti nim vidět v příkopě
kanál. Z dochovaných plánů je vidět, jak byla továrna
na výrobu cihel a šamotových výrobků velkolepá.
Počítalo se dokonce s přesunutím rybníka blíže
k objektům a s jeho napájením z Kunratického
potoka. Ovšem k historii cihelny se vrátíme
v samostatném článku v některém z dalších čísel. MiG

Extra třída – takto se jmenuje program
iniciativy EDUin, o.p.s. a Nadačního fondu
Tesco, v jehož rámci žáci ZŠ, ZUŠ a MŠ
Frýdlant, uskuteční projekt s názvem Výstava
Návraty, která ve fotografiích představí
proměny města Frýdlantu.
Jednou z jedenácti členného týmu, jenž
projekt realizuje, je i žákyně z Kunratic –
slečna Lucie Křelinová, která Vás na tuto
jedinečnou akci srdečně zve. Výstava v měsíci
květnu zpestří oslavy Frýdlantského milénia.
Vernisáž výstavy se uskuteční 5. 5. 2014
v 15:00 hodin ve vestibulu radnice.
Bližší informace se můžete dozvědět a
projekt podpořit na webu programu:
http://www.extratrida.cz/projekt/www/proj
ektova-nastenka/?idProjektu=97

KUNRATICE V PROMĚNÁCH ČASU…

Znáte dobře svoji obec???

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

Další fotohádanka…
Zdali pak víte, co je
na fotografii a kde
bychom to v obci
našli?
Odpovídat
můžete obvyklými
způsoby emailem,
sms
nebo
do
schránky na OÚ.

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

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