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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, kvapem se
nám blíží začátek adventu, který
společně zahájíme rozsvícením
vánočního stromu na návsi, v pátek
30. listopadu 2012 v 17:00 hodin.
Ještě dříve než se ve svém
úvodníčku
rozněžním
nad
nejkrásnějším obdobím roku, kdy
jsme na sebe hodní a máme se
všichni rádi, se musím vrátit k
říjnovým volbám do Zastupitelstva
Libereckého kraje, neboť bych chtěl
poděkovat všem voličům, kteří se
zúčastnili a využili svého volebního
práva. Díky Vám byla v naší obci
zaznamenána nejvyšší volební účast
(53,67 %) ze všech osmnácti měst a
obcí Frýdlantska. Podrobné výsledky
voleb
Vám
přinášíme
dále
v samostatném článku.
Dále se na stránkách K.K. dočtete
opět několik informací o chystané
veřejné debatě, která se uskuteční
již za necelý týden a na kterou Vás
společně s přípravnou skupinou
srdečně zveme.
Byl bych nesmírně rád, kdyby se
účast na této jedinečné akci
podobala té volební, kdy také přišla
většina z Vás.
V plném proudu jsou zároveň i
přípravy doprovodných akcí. Děti ve
škole i ve školce připravují ozdoby
na vánoční strom a kulturní program
pro jeho rozsvícení a spoluobčané
nosí na OÚ zajímavé fotografie a
jiné exponáty na výstavu „Kunratice
v proměnách času“.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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NA SLOVÍCKO, SOUSEDÉ…
Milí spoluobčané, obyvatelé obce, chalupáři, chataři a vůbec všichni, kteří to
s naší obcí myslíte dobře, srdečně Vás zveme na veřejnou debatu o současnosti a
především o budoucnosti naší obce s názvem „Na slovíčko, sousedé…“ s
podtitulem …kam cesta obce povede? V pátek 30. listopadu 2012 a v sobotu 1.
prosince 2012 se sejdeme na sále kulturního domu.
A proč byste neměli zůstat raději
doma v teple u televize nebo pracovat
venku na své zahrádce, popř. pod svojí
škodovkou? Samozřejmě, můžete tak
učinit, ale my bychom byli velice rádi,
kdybyste přišli mezi nás. Potřebujeme
totiž poradit. S čím ? S naší obcí přece…
Máte nějakou představu o tom, jak
by se naše obec mohla v budoucnu
vyvíjet?
Ztrpčují vám nějaké věci v obci život? Myslíte, že by se s tím dalo něco dělat?
Zajímá vás, jak a kde vaše děti tráví volný čas? Mohly by ho trávit lépe? Potřebují
k tomu něco, co v obci chybí?
A co vy, SENIOŘI, vy už jste na světě nějaký ten pátek a jistě si pamatujete, jak
naše obec fungovala kdysi. Jistě nemuselo být všechno horší než dnes, snad právě
naopak. Jenomže my mladší to nevíme. Nikdy jsme to neviděli a nezažili. Proto
POTŘEBUJEME VÁS - Vy jste naší pamětí. Byli bychom velmi potěšeni, kdybyste
mezi nás zavítali.
A co vy, děti? Už se vás někdo zeptal, jaká obec by se vám líbila? Máte si kde
hrát? Myslíte, že by se pro vás, s vaší pomocí samozřejmě, nedalo zařídit pár věcí?
Přijďte nám poradit, pomozte nám vymyslet něco dobrého.
A co vy, chalupáři? Přijíždíte si k nám odpočinout, nalézt klid, daleko od hluku,
spěchu a chaosu měst. Ruší tento klid něco? Nebo je u nás až příliš klidno? Prosím,
dejte nám vědět. Pohled zvenčí by nám určitě neuškodil.
Takže vás všechny, kterým není lhostejné, kde a jak žijeme a budeme žít,
prosíme, přijďte se podívat, jste všichni srdečně zváni!!!
Debata je dvoudenní a bylo by dobré zúčastnit se obou částí, pakliže to nebude
možné, pokuste se přijít alespoň na jednu část. Zúčastníte-li se, můžete vyjádřit
svůj názor nebo můžete jen poslouchat názory ostatních. Odejít se dá vždycky, což
je na tom také fajn.
V pátek začínáme po rozsvícení vánočního stromu v 17:30 hodin a v sobotu
začínáme po obědě ve 13:30 hodin. Na pátek máme připraveno HLÍDÁNÍ DĚTÍ ve
škole, kam se děti odeberou po rozsvícení stromu a jejich rodiče se tak bez obav
mohou zúčastnit veřejné debaty.
Samozřejmostí bude drobné občerstvení a každý účastník obdrží malý
upomínkový dáreček.

KUNRATIČÁCI
24. listopadu 2012

9. číslo / 1. ročník

OBECNÍ ÚRAD

POZVÁNKA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Poplatek za komunální odpad
za poslední čtvrtletí roku je
splatný do 30. 11. 2012
Žádáme spoluobčany o
dodržení lhůty splatnosti.
PROSBA
V souvislosti s přípravou občerstvení na veřejnou debatu
se na Vás obracíme s prosbou o pomoc. Najde-li se mezi
Vámi dobrovolník nebo dobrovolnice, kteří by byli
ochotni pro své „sousedy“ upéct či připravit něco
dobrého, prosím kontaktujte buď nás na úřadu, nebo
dámy, které mají přípravy občerstvení na starosti –
Pavlínu Součkovou a Ladislavu Liškovou.

Srdečně Vás zveme
v pátek 30. listopadu
2012 v 17:00 hodin do
parku před kulturním
domem, kde společně
rozsvítíme
obecní
vánoční strom.
Před rozsvícením stromu vystoupí dětí z naší MŠ a ZŠ.
Bezprostředně po rozsvícení bude na sále kulturního
domu zahájena veřejná debata:

Předem děkujeme za ochotu.

DALŠÍ CHYSTANÉ AKCE

KDY: Sobota 8. 12. 2012 od 16:00 hodin
KDE: Sál kulturního domu v Kunraticích
Mikulášskou
besídku
zahájí
představení
divadelního spolku Karla Čapka z Děčína (na jaře u nás
hráli hru TRUMF) se svou pohádkou KAŠPAŘINY. Po
skončení pohádky dorazí Mikuláš společně s čerty.

Součástí veřejné debaty bude výstava fotografií a
jiných exponátů pod názvem:

Výstava bude probíhat
v pátek 30. 11. 2012 od 17:30 do 21:30
v sobotu 1. 12. 2012 od 13:30 do 17:00
KDY: Pátek 14. 12. 2012 od 15:00 hodin
KDE: Fotbalové hřiště TJ Sokol Kunratice
Stejně jako v loňském roce se účastníme
celorepublikového pokusu o rekord ve vypouštění
balónků. Sejdeme se na místním hřišti, kde obdržíte
balónky s přáníčkem Ježíškovi. Na pokyn Rádia Impuls
je v 15:15 hodin najednou vypustíme. Máme
objednáno 180 balónků a doufáme, že tentokrát
rekord padne. Pomůžete nám?
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Děkujeme spoluobčanům za zapůjčení
fotografií a jiných exponátů.
24. listopadu 2012
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZK
Počet osob ve výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
VOLEBNÍ ÚČAST 53,67%
(nejvyšší volební účast na Frýdlantsku)
D ě k u j e m e

313
168
168
168

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

LISTOPAD
paní Marie Francová
pan Ing. Jiří Kříž
paní Judlová Eva

PROSINEC
paní Katarína Davidová
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.

OZDOBNÉ BALENÍ
- ORIGINÁLNÍ BALÍCÍ SLUŽBA
- BALÍČKY (dle přání zákazníka)
Prodej - KYTICE Z BONBÓNŮ
- SVÍČKY (převážně ručně
vyráběné)

- BIŽUTERIE (výroba, oprava)
Ladislava Lišková
ulice Míru 274 Frýdlant
(100 metrů za radnicí)
Otevírací doba:
Po - Pá 9:00-11:30 12:00 -16:00
So 9:00-11:30
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STRÍPKY Z HISTORIE OBCE

ZIMNÍ PRIKRMOVÁNÍ

Víte, že má obec svou kroniku? Ne? Pak vězte, že se na obecním úřadu
nachází velice zajímavá do kůže svázaná kniha opatřená zlatým
hlubotiskovým nápisem „Gedenk–Buch der Gemeinde Kunnersdorf“, jenž
znamená „Pamětní kniha obce Kunratice“. Německý nápis zde není
náhodou, protože jak jistě víte, byly Kunratice před válkou osídleny
převážně německým obyvatelstvem. Na úřadu se dochovala německy
psaná kronika, která končí zápisem 19. 2. 1938. Po dobu II. světové války
vedena nebyla a je v ní pokračováno až od 1. 9. 1946 a odsud již v jazyce
českém. V této době je i pořízen překlad německy psané části, který byl
sepsán na stroji a je svázán do samostatného svazku. Ruční zápisy
v češtině jsou vedeny až do roku 1982. Od tohoto roku nejsou žádné
zápisy pořizovány.
Z obecní kroniky čerpáme
informace i pro vydání K.K.,
neboť je studnicí zajímavých
zpráv o obci, obyvatelstvu i
událostech.

PTACTVA

Úvodní obrázek z kroniky

Jedna zmínka za všechny, na níž nás upozornila paní Božena Smržová.
Rok 1947: Návrh na změnu názvu obce
Dne 21. března podal M.N.V. návrh na změnu jména obce.
Kunratice se mají nazývati: Záhoří nad Smědavou. Vyřízení od
ústředních orgánů dosud nepřišlo.

Mnoho ptačích druhů, které se u nás
vyskytují, během podzimu odlétá do oblastí s
příznivějším podnebím a s dostatkem
potravy. Ptáci zůstávající u nás přes zimu rádi
přijmou pomoc ze strany člověka ve formě
přikrmování.
Kdy začít s krmením? S krmením můžeme
začít již začátkem listopadu. Krmivo
podáváme pravidelně, zpočátku menší
dávky. Za mrazů a při vyšší sněhové pokrývce
je žádoucí dávky zvyšovat. Přikrmovat
můžeme až do konce března.
Co patří na krmítko? Lůj, olejnatá
semena, semena plevelů, obiloviny, plody
bezu, hlohu, jeřabiny či svídy (v obchodech
prodávají speciální směsi pro krmení ptáků).
Čím zásadně nekrmit? Ptáky nikdy
nekrmíme těstovinami, slanými, kořeněnými
a uzenými výrobky ani přepáleným lojem.

V případě zájmu je možné do kroniky na OÚ nahlédnout.

Zdroj: web – česká společnost ornitologická

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC ???
V předchozím čísle jsme zveřejnili detaily z fotografií míst v naší obci a Vaším úkolem bylo zjistit, kde se
nacházejí. Lehčí z obrázků byl až ultralehký, neboť se jednalo o část obecního znaku, jenž zhotovil Miroslav
Liška a který tak pěkně zdobí vývěsku na návsi. Ukřižovaný Ježíš rovněž nedělal větší potíže s určením, neboť
se nachází na božích mukách za plotem u Roubínků u hlavní silnice.
Správná odpověď:

Nová úloha:

Zapojíte se do hledání i Vy?

obrázek č. 1 – část znaku obce na vývěsce
na návsi

obrázek č. 2 – ukřižovaný Ježíš na božích
mukách u domu č.p. 144
manželů Roubínkových

Obr. č. 1

lehčí

Obr. č. 2

těžší

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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