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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, někteří
z Vás už následující řádky četli,
protože jsem je nedávno posílal
emailem, ale nyní se chci s touto
záležitostí svěřit i těm, kteří
internet nemají.
V poslední
době
jsem
zaznamenal několik dotazů na
téma přihlášení se do soutěže
Vesnice roku.
Musím se přiznat, že mi v
minulosti tato myšlenka již
několikrát probleskla hlavou, ale
jak rychle přišla, stejně tak rychle
zmizela.
Ne, že by nebyla ambice takové
významné ocenění získat, ale je
před námi ještě mnoho práce,
kterou musíme udělat, abychom
na takovou soutěž mohli vůbec
pomýšlet, natož se do ní přihlásit.
A není to pouze o práci Obce a
Obecního úřadu, ale především o
snaze a spolupráci Vás (nás)
spoluobčanů – moderním slovem
– komunity, o spolupráci obce a
občanů, o společenském životě
v obci, o veřejné zeleni a
prostranstvích. A výše jmenované
aktivity jsou jen hrstka z těch,
které se hodnotí.
Věřím, že to jednou určitě půjde…
Teď je ale čas pracovat…
Až budeme mít porotě co ukázat…
Pak přijde i čas sklízet…
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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THERMICA RALLY
LUZICKÉ HORY 2012
Poslední dubnovou sobotu (tj. 28. 04. 2012) ovládnou místní komunikace kola
závodních automobilů. Naší obcí povede jedna
z rychlostních zkoušek 15. ročníku Thermica
Rally Lužické hory 2012. Přestože každý ročník
tohoto podniku rozdělí naše občany na tábor
nadšenců a odpůrců, věřím v hladký průběh i
letošního závodu. Především druhé zmiňované,
bychom rádi touto cestou požádali o strpění
jednodenního omezení, které sebou Rally
přináší. Jedná se o jeden den v roce.
Kunratická erzeta ponese číselné označení 3 a 7, protože se pojede dvakrát.
Startovní časy jednotlivých průjezdů jsou stanoveny na 11:22 (RZ3) a 15:04 (RZ7).
Trať se začne uzavírat kolem 10:00 hodiny, neprodyšně se uzavře 1 hodinu před
startem prvního průjezdu.
Celková délka erzety je 6,5 km, posádky startují v lese na „hraniční cestě“ a cíl je
na „zkratce“. Trať vede stejně jako při loňském ročníku, ale jede se obráceně.
Jednou z novinek letošních závodů je možnost vidět tratě z ptačí perspektivy
z paluby vrtulníku společnosti HELIJET (ceny letů 5min/500,- Kč a 10min/1.000,Kč). Lety u nás budou probíhat mezi 12:00 a 16:30 hodinou. Heliport bude na
pastvině nad suškou u diváckého místa DM1.
Stejně jako v minulosti budou před samotným sobotním závodem předcházet
páteční tréninkové jízdy, kdy v obci zaznamenáte zvýšený provoz. Posádky se
seznamují s tratí a zároveň jsou povinny dodržovat veškeré předpisy silničního
provozu.
Vedoucí Kunratické
erzety je paní Jaroslava
Böhmová (mobilní tel.
724742190). Na tuto
paní se můžete obrátit
v případě
problémů,
které mohou vzniknout
v souvislosti se závody
(např. poškození plotu,
nedodržování předpisů
při tréninkových jízdách
apod.)
Divákům přejeme silné sportovní zážitky a závodníkům mnoho zdaru při
zdolávání všech tratí a dojezd do cíle v nejlepším čase, pokud možno koly dolů anténkou nahoru ☺
16. dubna 2012
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OBECNÍ ÚRAD
Nevíte kam se starými vybitými bateriemi nebo
s nepoužívaným, nefunkčním či zastaralým drobným
elektrozařízením?
Přijďte k nám na obecní úřad – máme pro Vás
řešení. Máme zde umístěn tzv. E-BOX od společnosti
Asekol, který umožňuje bezplatný zpětný odběr výše
uvedeného elektroodpadu.
Pomozte životnímu prostředí tím, že nevyhodíte
elektroodpad do popelnice na odpad komunální.

POZVÁNKA
Obec Kunratice a Sbor dobrovolných hasičů
Kunratice Vás srdečně zvou na

LAMPIONOVÝ PRUVOD
A
PÁLENÍ CARODEJNIC

+

=

E-BOX je umístěn v předsíni obecního úřadu a je
přístupný v pracovní době OÚ. Předem Vám děkujeme
za jeho využívání.

30. 04. 2012
Start lampionového průvodu je v 19:30 od zastávky
na Marmeládce. Vatra vyroste pod křížkem a vzplane po
příchodu lampioňáku.
Soutěže pro děti
Hledáme Miss čarodějnici

EKOLOGIE – DEN ZEMĚ

Občerstvení a přistávací
plocha zajištěny.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, POJĎTE NÁM PROSÍM
POMOC VYČISTIT OBEC A JEJÍ OKOLÍ

Srdečně zveme všechny a
zvláště pak čarodějnice.

V neděli dne 22. dubna 2012 (celosvětový den
Země) se v 10:00 hodin sejdeme u obecního
úřadu, kde si rozdáme igelitové pytle. Podle počtu
účastníků se rozdělíme a projdeme obec a lesy,
kde budeme sbírat vše, co do přírody nepatří.

V případě špatného počasí proběhne sběr
v náhradním termínu
Oslavme Den Země činem, který pomůže přírodě
a zlepší životní prostředí.

Tuto akci podpořila společnost

.A.S.A.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A
NEBEZPECNÉHO ODPADU
Kontejnery na nebezpečný a objemný odpad budou přistaveny na
návsi před kulturním domem v sobotu dne

12. května 2012 od 9:00 do 11:00 hodin

JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2012 oslavili nebo
oslaví následující spoluobčané:

DUBEN
paní Belínová Miloslava
pan Bugajny Stanislaw

Objemný odpad:
starý nábytek, matrace, linoleum, koberce a pod.

KVETEN
Nebezpečné odpady:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky, vyjeté motorové oleje,
plechovky od barev, tonery do tiskáren, staré léky, baterie a akumulátory
Elektrozařízení:
chladničky a mrazničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby,
myčky, žehličky, fritovací hrnce, elektrické sekačky a pily, vrtačky, televize

Žádáme občany, aby odpad předávali přímo svozové firmě,
není možné zanechávat na stanovišti odpad předem!!!
Děkujeme za pochopení.
Kontejnery budou dle potřeby vyměňovány

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
TJ SOKOLU KUNRATICE – JARO 2012
Domácí

Hosté

Termín

Den

Poznámka

Jokers

Kunratice

08.04. 15:00

NE

Přeloženo na 08. 05. 2012
od 15:00 hodin

Raspenava B 14.04. 17:00

SO

Kunratice
Pertoltice

Kunratice

21.04. 17:00

SO

Kunratice

Bílý Potok

29.04. 15:00

NE

Víska

Kunratice

05.05. 17:00

SO

Kunratice Dolní Řasnice 12.05. 17:00

SO

Dětřichov B

Kunratice

19.05. 17:00

SO

Kunratice

Krásný Les

26.05. 17:00

SO

Habartice B

Kunratice

02.06. 17:00

SO

Kunratice

Nové Město

09.06. 17:00

SO

Kunratice

Bulovka B

16.06. 17:00

SO
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paní Šulcová Marie
paní Janoušková Marie
paní Hájková Olga

CERVEN
CERVEN
pan Gonda Jan
pan Mecner Emanuel
paní Provazníková Věra
pan Vojta Josef

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.
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STRÍPKY Z HISTORIE OBCE

OBECNÍ KNIHOVNA

Víte co připomíná památník stojící napravo od silnice směřující do
Frýdlantu, který míjíte ještě před tím, než dojedete k rybníku Tongrund
(Totex)? Ne? Pak vězte, že vzdává poctu válečníkům, kteří padli v bojích u
Kunratic, Frýdlantu, Albrechtic a Mníšku.
Stojí v místech „Šarvátky v Tongrundu“, pří níž se střetli rakouští
válečníci z protinapoleonské koalice pod vedením gen. Neipperga s oddíly
francouzsko-polského sboru gen. Umińského. Vojenské potyčky trvaly od
17. do 19. srpna 1813 a vyskytovaly se od Frýdlantu přes Albrechtice až
do Mníšku.
Slavnostní odhalení a vysvěcení památníku se uskutečnilo 3. srpna 1913
a zběhlý počtář už tuší, že si příští rok připomeneme hned dvě jubilea. U
příležitosti obou těchto výročí bychom jej chtěli obnovit a znovu odhalit.

Obec zřizuje místní knihovnu, která
sídlí v budově č.p. 137 naproti hospodě.
Knihovna má 26
přihlášených čtenářů
a během roku 2011
se uskutečnilo 787
výpůjček. Knihovna je
otevřena každý čtvrtek od 15:00 do
19:00 hodin.

Původní podoba

Slavnostní odhalení 3. 8. 1913

Památník dnes

Překlad nápisu ze zmizelé desky:
„Památce rakousko-uherských válečníků, kteří slavně padli u Kunratic,
Frýdlantu, Albrechtic a Mníšku dne 17., 18. a 19. srpna 1813 v bojích s oddíly
avantg. franc.-polského VIII. sboru gen. Umińského a s franc. divizí gen. Bruna.
Nadpor. Georg Nagy od cís. husar. pluku, 25 vojínům 2. lehké divize gen.
Neipperga a zde zůstavších důstojníků a mužstev protivníka postaveno r. 1913“

MANDL
Co se málo ví, je fakt, že se v budově
knihovny nachází také funkční mandl.
Mandlování lze kdykoli domluvit s paní
Francovou z prostředního oranžového
paneláku (zapne a nastaví mandl a
poradí jak mandlovat).
Cena mandlování je 20,- Kč/hodina a
mandlují se lůžkoviny, ručníky, ubrusy,
závěsy apod.
Může se domluvit i více zájemců a
mandlovat společně (úspora peněz)

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC ???
V předchozím čísle jsme zveřejnili detaily z fotografií míst v naší obci a Vaším úkolem bylo zjistit, kde se
nacházejí. Správných řešitelů se našlo hodně a správné odpovědi se opět objevili i ve schránce. Bylo ale i dost
bezradných občanů, kteří nevěděli, kde mají hledat a pro ně máme rozluštění.
Správná odpověď:

Nová úloha:

obrázek č. 1 – Plášť vodojemu (globus)

obrázek č. 2 - Ozdoba fasády na
základní škole

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Vaše tipy nám opět můžete zaslat na email nebo je na papírku vhoďte do schránky před obecním úřadem. Správnou
identitu obrázků přineseme v dalším čísle Kurýra, a všem, kteří správně odpovědí, zahrajeme písničku v rozhlase ☺
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 ☺
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