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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje.
Během minulého měsíce jste do
vašich schránek (tam kde nejsou,
tak za dveře), obdrželi záznam
z veřejné debaty „Na slovíčko,
sousedé…“. Ze záznamu jste se měli
možnost dovědět témata, která se
na této jedinečné akci probírala.
Současně jsou v něm uvedené
zajímavé náměty, ale i problémy,
které Vás nejvíce pálí.
Během roku se budeme těmito
záležitostmi zabývat a budeme se
snažit některé z námětů uvézt
v život.
K jedné poznámce z diskuze se
však musím vyjádřit už teď. Z řad
diskutujících
zaznělo:
„Žádná
zábava“. Myslím si, že to se zábavou
v naší vesničce není až tak špatné,
proto jsem se v jednom ze článků
rozhodl zrekapitulovat kulturní život
v uplynulém roce. Nejsou to akce
pořádané pouze obcí, ale i spolky,
školkou, školou nebo jednotlivci.
Všem, kteří se u těchto akcí motají
a podílejí se na jejich pořádání, patří
obrovský dík, protože díky nim to u
nás žije. A proto mi vůči pořádajícím
lidem přijde vyjádření „Žádná
zábava“ přinejmenším nešťastné, i
když ctím právo na vlastní názor a
jsem rád, že jste na diskuzi své
názory veřejně prezentovali.
Názor však bereme na vědomí a
zkusíme se polepšit ☺
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás informovat, že bylo na veřejném
zasedání zastupitelstva obce dne 22. února 2013 mimo jiné rozhodnuto o
pořízení nového územního plánu obce (dále ÚPO).
Co to pro nás všechny znamená??? Mohlo by se zdát, že prakticky nic,
ale opak je pravdou. Jak jsme již jednou psali (K.K. speciál), jedná se o
strategický dokument, jenž de facto určuje směr, kudy se bude ubírat rozvoj
obce (zdali a kde bude víceúčelové hřiště, zdali a kde se budou stavět nové
domy, zdali a kde bude veřejná zeleň apod.).
Jeho pořízení však není otázkou týdnů ani měsíců, ale je to proces
probíhající i několik let (my předpokládáme cca 3 roky). V prvopočátku se
připraví zadání, na jehož základě proběhne výběr zpracovatele. Vybraný
zpracovatel poté sbírá podklady a ve spolupráci se zadavatelem připravuje
návrh ÚPO. Ten je předkládán různým subjektům – od sousedních obcí a
města, přes různé odbory městského i krajského úřadu až po ty
nejdůležitější účastníky procesu, kterými jsme my všichni kunratičtí občané
(ale i přespolní – např. vlastníci pozemků, atd.).
Po vypořádání se se všemi návrhy, připomínkami, výtkami či dalšími
poznámkami a po odsouhlasení všech dotčených orgánů se může
předkládat návrh ÚPO ke schválení zastupitelstvu obce, které tomuto
dokumentu svým souhlasem požehná ☺
A nyní již k samotné pointě tohoto článku. Opět apelujeme na své aktivní
spoluobčany, kteří se zajímají o dění v obci, aby se zajímali i o proces
pořizování ÚPO, neboť se jedná o naší společnou budoucnost.
Informace o pořizování Vám
budeme
poskytovat
tradiční,
zákonem stanovenou cestou na
úřední desce a na webu naší obce.
Průběžně se o ÚPO bude zmiňovat i
náš zpravodaj a věříme, že bude
fungovat
i
osvědčená
obecní
šeptanda, u níž bychom se ale rádi
přimluvili, aby pracovala pouze
s pravdivými informacemi ☺
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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. 2013
Do této lhůty je splatný i
místní poplatek za psa.

Žádáme spoluobčany o dodržení lhůty splatnosti.

Vážení spoluobčané, srdečně
Vás zveme na Hasičský ples,
který se uskuteční tuto sobotu
9. března 2013 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.

RECEPTY Z DEBATY
A je to tady… Plníme, co jsme slíbili a zveřejňujeme
druhý recept na jednu z dobrot, jež jsme měli možnost
ochutnat při akci „Na slovíčko, sousedé…“

Koláč s vitacitem od Miluše Šulcové
SUROVINY
Těsto:
Krém:
• 2 hr. polohrubé mouky
• 2x netučný tvaroh
• 1,5 hr. cukru moučky
• 250 g másla
• 4 vejce
• 6 lžic cukru moučky
• 1 hr. vlažné vody
• 3 lžíce rumu
• 1 hr. oleje
• trocha mléka
• 1 prášek do pečiva
Poleva:
• 1 lžíce kakaa
• 2 vanilkové pudinky
• 1x Vitacit
(zkratka hr. je hrnek)
• 1 l vody
• 200 g cukru krupice
PŘÍPRAVA
1. Z uvedených surovin smíchané těsto vlijeme na
vymazaný a vysypaný plech a pečeme v troubě (cca 15
- 20 min při 170 °C.).
2. Po vyjmutí a vychladnutí koláč potřeme krémem,
který připravíme utřením všech ingrediencí určených
pro krém.
3. Na závěr polijeme koláč polevou uvařenou z 1 l
vody, vitacitu, dvou balíčků pudinku a cukru.
4. Moučník necháme ztuhnout v ledničce a poté
krájíme.
Doba přípravy: cca 60 minut
Přejeme Vám dobrou chuť
a
paní Šulcové ještě jednou děkujeme.
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Sbor dobrovolných hasičů Kunratice srdečně zve
rodiče společně se svými dětmi na

V rámci návštěvy místní hasičské zbrojnice mohou
rodiče přihlásit své děti do kolektivu mladých hasičů,
který po delší odmlce letos opět obnoví svoji činnost.
Kdy:
Kde:

pátek 15. března 2013 od 17:00 hodin
hasičská zbrojnice v Kunraticích

Do kolektivu MH se mohou
přihlásit děti od 5 do 15 let,
ale podívat se k nám mohou
pochopitelně i mladší.
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STALO SE V ROCE 2012
V tomto článku se lehce ohlédneme za uplynulým rokem a akcemi, které se
u nás uskutečnily. Nerozděluji je podle pořadatelů, ale uvádím je podle data
uspořádání. Vítání občánků je v závorce, neboť je to akce specifická.
TRUMF – divadelní hra
Posezení s harmonikou
Dětský karneval
Taneční zábava
Den Země – brigáda
Lampionový průvod
Pálení vatry – čarodějnice
Sázení stromů – školáci i občané
Kunratická paleta – malování na chodník
Dětský den
Posezení s důchodci
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“
Merlin nohejbal – nohejbalový turnaj
Letní hasičská tancovačka
Kinematograf Pavla Čadíka
Kunratická stopa
Zájezd na Zahradu Čech
Václavská zábava
Drakování – pouštění draků
(Vítání občánků
Aranžování květin
Rozsvícení vánočního stromu
Na slovíčko, sousedé…
Kunratice v proměnách času – výstava
Kašpařiny – divadelní pohádka
Mikulášská besídka
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Procházka do Heřmanic

– 17. 03. 2012
– 17. 03. 2012
– 31. 03. 2012
– 31. 03. 2012
– 22. 04. 2012
– 30. 04. 2012
– 30. 04. 2012
– 04. a 05. 05. 2012
– 15. 05. 2012
– 02. 06. 2012
– 15. 06. 2012
– 30. 06. 2012
– 06. 07. 2012
– 14. 07. 2012
– 18. 08. 2012
– 08. 09. 2012
– 15. 09. 2012
– 29. 09. 2012
– 21. 10. 2012
– 06. 10. 2012)
– 26. 10. 2012
– 30. 11. 2012
– 30. 11. a 01. 12. 2012
– 30. 11. a 01. 12. 2012
– 08. 12. 2012
– 08. 12. 2012
– 14. 12. 2012
– 16. 12. 2012

pan Josef Koutný
paní Miluše Šulcová
paní Jiřina Bílková
pan Emerich Mitráš
pan Jiří Krause
paní Drahomíra Herdová
pan Jan Laušman

Duben
pan Tibor Domonkos
paní Jindřiška Jiráňová
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.

LÉKAR RADÍ

Provedení:
- šroubovaná konstrukce z AL profilů
- nadstandardní robustní zákl. ocel. rám
- možnost kotvení přímo do země
- polykarbonát tloušťky 4 a 6 mm
Základní cena zahrnuje:
- smontovaný skleník typu OBLOUK
- základní ocelový rám
- 1 ks dveří s polohovatelným otevíráním
- 1 ks okna naproti dveřím s ručním
polohovatelným otevíráním

Srdečně Vás zveme na posezení
s lékařem MUDr. Jiřím Poděbradským,
které proběhne v pátek 22. 3. 2013 od
17:00 hodin v místní hospůdce na
návsi. Tématem posezení budou:
Mozkové příhody
příčiny
následky
první pomoc

Ceny v Kč včetně DPH (o ceně je možné dále jednat)
polykarbonát tl. 6mm standard
polykarbonát tl. 4 mm odlehčená verze
21.300,- Kč
19.900,- Kč
31.600,- Kč
28.600,- Kč
44.700,- Kč
39.900,- Kč
Vyráběná šířka je v rozmezí 2,0 – 2,7 m
cena je v tomto rozmezí stejná

Kontakt, výroba:
VALOR kovoprovoz, spol. s r.o. Nové Město pod Smrkem
Ing. Martin Zeman
Tel.: 736 752 446
Email: zeman@valor.cz , info@valor.cz
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Těšíme se na Vás
S pozdravem
inzerce

Délka
2,1 m
4,2 m
6,3 m

Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2013 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Brezen

SKLENÍKY Z POLYKARBONÁTU
- extrémní odolnost proti rozbití
- vysoká odolnost proti povětrnostním
vlivům
- nízká hmotnost
- vynikající tepelně izolační vlastnosti
- snadná údržba
- velmi dobrá propustnost světla
- možnost automatického větrání
- dodávka ve smontovaném stavu
- dopravné do 20 km zdarma

JUBILEA

Miroslava
Mervová
4. března 2013
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DOBRÉ ZPRÁVY PRO PAMÁTNÍK

HODINA ZEME

Jak jistě již víte, máme snahu obnovit památník na Šarvátku
v Tongrundu, který letos oslaví dvě jubilea. Šarvátka v Tongrundu
proběhla v srpnu roku 1813 a památník jejím obětem byl odhalen a
vysvěcen v neděli 3. srpna 1913. Letos tedy oslaví dvě výročí jedno
stoleté a druhé dvousté. Na památník chceme vrátit repliky desky a
válečného kříže, které zmizely těsně po druhé světové válce.
Zhotovení těchto replik vyjde na 80.000,- Kč a díky občanskému
sdružení Frýdlantsko, které získalo dotaci a darům od společností
WSB Andělka, Rasl a syn a firmě SILKOM máme k dispozici více jak
tři čtvrtiny potřebné částky. To je dobrá zpráva číslo jedna.
Při zjišťování podrobností kolem této památky jsme se dověděli,
že existují úlomky ze zmizelé desky, které kdysi našel nějaký
človíček. Měli jsme k dispozici i jednu jejich fotografii, což bylo
všechno. Protože se však o naší snaze dověděl pan Ruda Makeľ –
člen spolku Patron, který o památníku napsal článek do
stejnojmenného spolkového časopisu, netrvalo dlouho a našel se i
majitel oněch fragmentů. Po pár emailech a telefonátu jsme se
s tímto člověkem domluvili, že nám zbytky desky věnuje, neboť se
prý nikdy jejich majitelem necítil a bude rád, že se vrátí tam, odkud
pocházejí.
Díky těmto dílkům původní desky
budeme schopni nechat zhotovit co
nejvěrnější repliku desky, což je
dobrá zpráva pro památník číslo dvě.
Děkujeme Vám všem, kteří se na
obnově této památky podílíte.

Vážení občané, naše obec se připojila
k celosvětové kampani Hodina Země, jejíž
cílem je vyjádřit, že nám není lhostejný stav
životního prostředí a klimatu. Zapojená
města a vesnice po celém světě se
symbolicky spojí v sobotu 23. 3. 2013 mezi
20:30 – 21:30 tím, že ztlumí nebo zcela
vypnou nasvícení budov či pouliční osvětlení.
V minulém roce se
v ČR kampaně zúčastnilo
160 obcí a 120 firem.
Velmi vítaná je také
účast jednotlivců.
Využijte
tedy
atmosféru
tohoto
symbolického propojení a užijte si „černou
hodinku“ i u Vás doma.

VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA
Přestože již známe jméno našeho nového
prezidenta, neochudíme Vás o výsledek II. kola
jeho volby v našem okrsku. Nuže.

Volební účast:
Počet voličů:
Počet vydaných úř. obálek:
Počet odevzdaných úř. obálek:
Počet platných hlasů:
Kandidát:
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

51,9 %
316
164
164
162

poč. hlasů
125
37

%
77,16
22,84

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC ???
V minulém kole nám správně odpověděli pan Bittner (opět nám zanechal písemnou odpověď ve schránce) a tradiční
účastnice našeho hledání paní Miluše Šulcová.
S novým číslem přichází i nová fotohádanka. Poznáte co je na obrázku a kde bychom to v obci našli?
Nová úloha

Detail pochází
z kříže vlevo od
vchodu na hřbitov
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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