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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího letošního
čísla našeho zpravodaje.
Velice rád bych se na tomto místě
vyjádřil k tématu, jež od minulého
týdne hýbe českými médii. Mám na
mysli dění kolem státní hranice
s Polskem a vyrovnání územního
dluhu. Nebudu zde rozebírat
oprávněnost či neoprávněnost
nároku. To mi nepřísluší (nebyl jsem
u rovnání hranic v 58´ ani u té
dohody). Damoklův meč visel nad
naším katastrem v letech 2008 i
2011. V témže roce jsem byl ujištěn,
že jsme vyřazeni ze seznamu lokalit
s vytipovanými pozemky.
Co však mě zaráží na nynější
situaci, je způsob jednání naší vlády,
která vše řeší v režimu „vyhrazené“,
čili neveřejné. Seznam pozemků zná
Vláda a její polský protějšek. My jej
neznáme a nevíme, zdali na něm
opět nejsme. A důvod? Zabránění
možným spekulacím s pozemky. Byl
by to možná rozumný důvod, neboť
spekulovat se u nás umí, nebýt
toho, že má dojít k převodu
pozemků v majetku státu. To by
potom měla Vláda obavy z institucí,
jež s majetkem státu hospodaří a
jimž by měla důvěřovat.
A ještě jedna věc mi při
současném řešení vadí. Musím se
přiznat, že je mi líto, co se kolem
toho strhlo například na internetu.
Mrzí mě, kolik zloby se u některých
diskutujících pod články objevilo
vůči Polákům. Věřte mi, že
obyčejní Poláci za to
nemohou, stejně jako my.
Milan Götz
S pozdravem
starosta obce
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PROGRAM ROZVOJE OBCE
Takto se jmenuje dokument (dále jen PRO), na jehož návrhu nyní
spolupracujeme s Místní akční skupinou Frýdlantsko (MASiF) a který nám poslouží
jako vodítko v tom, jak bychom obec měli rozvíjet. Jedná se o strategický
dokument (podobně jako územní plán obce), který je zároveň podkladem pro
čerpání dotací z EU. V současnosti je zpracován návrh, který za nedlouho
zveřejníme k připomínkování a pro případné náměty k doplnění.
Velkým přínosem pro tento materiál jsou výstupy z veřejné debaty v roce 2012
„Na slovíčko, sousedé…“, které jsou do PRO zapracovány. V tomto duchu chceme
na dokumentu pracovat i nadále. Více než kdy jindy se proto obracíme opět na
Vás, naše spoluobčany, abyste se na jeho tvorbě spolupodíleli, protože jste to
právě Vy, kdo nám může poradit, co je u nás potřeba změnit, opravit, upravit nebo
postavit tak, aby se Vám v Kunraticích dobře žilo a nic Vám zde nechybělo.
Na rovinu však musíme dodat, že letiště v obci ani zvýšení platů v zemědělství
„Program rozvoje obce“ zajistit nedokáže. Na druhou stranu ani nechceme pouze
nějaký papír do šuplíku a odškrtnout si splnění „domácího“ úkolu. Jde o to,
zamyslet se nad potřebami nás všech a nad možnostmi, jak tyto potřeby v nějakém
přijatelném časovém úseku uspokojit.
Před samotným schválením PRO zastupitelstvem obce chceme připravit
jednodenním setkání s občany, které bychom věnovali debatě nad tímto
dokumentem a jednotlivými body v něm obsaženými. Setkání by se mělo
uskutečnit v měsíci červnu a prozatím nese pracovní název „Na slovíčko, sousedé…
sejdeme se podruhé“. Toto setkání bude zároveň zhodnocením toho, co se od
debaty v roce 2012 povedlo a co se ještě nepodařilo splnit.
Stejně jako před
třemi lety si Vás
dovolujeme
oslovit
s žádostí o pomoc
s přípravou
tohoto
setkání. Do přípravné
skupiny zase rádi
přivítáme
aktivní
spoluobčany, kterým
osud naší obce není
lhostejný.
Opět nezáleží na
věku ani pohlaví,
rozhodující je ochota.
spolupracovat.
Dobrovolníci se mohou hlásit již nyní na obecním úřadě. Zároveň se obracíme
na spoluobčany, rodáky, a přátele naší obce se žádostí o zapůjčení jakýchkoli
fotografií, vztahujících se k naší obci. Fotografie naskenujeme a opět vrátíme.
Z takto získaných fotografií uspořádáme znovu výstavu „Kunratice v proměnách
času“. Předem Vám proto děkujeme za probrání domácích fotoalb.
MiG
14. března 2015
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OBECNÍ ÚŘAD

Pozvánky

Poplatky za komunální odpad
placeno
ročně
1.320,-

placeno
čtvrtletně
330,-

týdenní (52x)

2.216,-

554,-

kombinovaný (38x)

1.804,-

451,-

Frekvence svozu
čtrnáctidenní (26x)

Termíny splatnosti:
I. čtvrtletí – úhrada do 31. března
II. čtvrtletí – úhrada do 30. června
III. čtvrtletí – úhrada do 30. září
IV. čtvrtletí – úhrada do 30. listopadu

Splatnost místního poplatku za
psa je do 31. března.

LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY
V místním obchodě došlo k rozšíření
sortimentu a jsou zde nově k dostání
léčivé prostředky například proti
bolesti, horečce, nachlazení, nevolnosti
z cestování nebo přípravky na zklidnění
či povzbuzení.
Mimo jiné zde můžete zakoupit
Nurofen, Paralen, Kinedryl, Jitrocelový
sirup, aktivní uhlí nebo také preparát
napravující poalkoholové stavy. ☺
A proto trápí-li Vás rýma – kašel,
pro léky bych k Ince zašel.
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2015
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

AKCE
--Hasičský ples (21.), Lékař radí (27.)
Maškarní karneval (21.),
Hodina Země a veřejné pozorování noční oblohy (28.)
Den Země (19.), Lampionový průvod a pálení vatry (30.)
Malování na chodník (8.), Dětský den (30.)
Myslivecké hody (13), Zábava pro důchodce (???),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (27.)
Merlin nohejbal (4.), Letní hasičská tancovačka (18.),
Kinematograf Pavla Čadíka (???)
Připomínka 70. výročí konce II. světové války (1.)
Kunratická stopa (???), Zájezd na Zahradu Čech (12.)
Kunratické Drakování (???)
Václavská zábava (26.), Lékař radí (???),
Kunratická Jamparáda (7.), Myslivecký bál (21),
Rozsvícení Vánočního stromu (27.)
Mikulášská besídka (???), Vypouštění balónků s přáníčky k
Ježíškovi (???), procházka do Heřmanic (???), Vánoční
besídka s jarmarkem (???)

Plán akcí budeme stejně jako v loňském roce průběžně
doplňovat a upřesňovat. Přeškrtnuté akce již proběhly.
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Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na
maškarní karneval, který se koná v sobotu dne
21.
21. března 2015 od 15
15:00 hodin na sále
Kulturního domu v Kunraticích.

Velik

J

n ční armark

24. března začíná v Mateřské školce prodej
dekorativních
předmětů
k blížícím
se
Velikonocím. Neváhejte a navštivte naši MŠ,
kde si určitě vyberete.
Ceny jsou více než
příznivé. ☺

HODINA ZEME
a VEREJNÉ
POZOROVÁNÍ
NOCNÍ OBLOHY
28. března 2015 se naše obec opět zúčastní světového
happeningu „HODINA ZEMĚ“.
Během této akce od 20:30 do
21:30 hod. zhasneme veřejné
osvětlení v obci a žádáme
spoluobčany, aby se k nám
připojili obdobným způsobem
(vypnutí světel, televizorů, atd.)

Při této příležitosti proběhne pod záštitou Astrokroužku
první letošní VEŘEJNÉ POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY.
Sejdeme se v sobotu 28. 03. 2015 od 20:00 hodin na
louce pod křížkem, kde pálíme vatru.

Předpokladem je jasná obloha.
14. března 2015
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Rozpis utkání tj sokol – Jaro 2015
Domácí
Krásný Les
Kunratice
Bulovka B
Habartice
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Raspenava B
Kunratice

Hosté
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Kunratice
Nové Město p. Sm. B
Kunratice
Pertoltice
Dolní Řasnice
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice
Víska

Termín
21. 03. 15:00
28. 03. 15:00
05. 04. 15:00
11. 04. 16:30
18. 04. 17:00
25. 04. 17:00
02. 05. 17:00
16. 05. 17:00
23. 05. 17:00
30. 05. 17:00
07. 06. 15:00
13. 06. 17:00

Den
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO

Výsledek

Body

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

4. dubna 2015 od 9:00 do 11:00 hodin
Objemný odpad:
starý nábytek, matrace, linoleum, koberce a pod.
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

JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2015 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Brezen
pan Koutný Josef

Duben
pan Matoušek Stanislav
pan Labský Pavel
paní Skalická Dáša
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.

ČEZ
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTŘINY
Z důvodu nezbytných prací na
zařízení distribuční soustavy bude
ve čtvrtek dne 19. 03. 2015 od
12:00 do 15:00 hodin přerušena
dodávka elektřiny pro střední a
horní část obce.

PORUCHOVÁ LINKA ČEZ
840 850 860

jarní probouzení květin

K OV OVÉ OB AL Y

Vážení spoluobčané, v parcích a na veřejných
prostranstvích se nám pomalu probouzí jarní květena.
Přes tuto dozajista pozitivní informaci, jsme došli
k nepěknému zjištění, že ne všechna vysázená
kvítka
Foto:
HZS nás
LK
budou letos těšit a není to bohužel tím, že by nevzešla.
Někdo je štípnul, čmajznul, votočil, no zkrátka ukradl.
Jednou jsme již podobnou záležitost řešili s kvítím na oknech u knihovny.
Proboha, lidé, vždyť z toho nemůžete mít snad ani radost. Na podzim budou
cibuloviny opět k mání za lidovky. Cibulka krokusu = 3,50 Kč, vysazení deseti
kousků = 5 minut, pocit z dobře odvedené práce a jarní radost = k nezaplacení.
Prosíme květinové gangstery, nechte nám ty vysázené pro potěchu ostatních.

U obecního úřadu stojí plastová
popelnice, do které lze odkládat
kovové obaly.
Budeme velmi rádi,
začnete-li ji využívat,
ale naléhavě Vás
žádáme, abyste zde
odkládali plechovky
a konzervy prázdné
a vymyté. Za toto
předem děkujeme.
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115 l e t H E Ř M A N I Č K Y

zatmění slunce

Heřmanička, Žitavka nebo také kudlanka – to je část jmen, kterými
nazývali místní obyvatelé i železničáři svou úzkorozchodnou dráhu, jejíž
obtížný život byl pro zdejší kraj dost charakteristický.
Naše kronika o ní přináší tuto zmínku:

Březnové nebe nám nabídne zajímavý
astronomický jev. Jedná se o částečné
zatmění Slunce, které proběhne 20. března
v čase mezi 9:43 a 11:50. Zatmění dosáhne
maxima v 10:47 a bude zakryto 74,3 %
Slunce. Popřejme si tedy jasnou oblohu ☺

D r á h a : Kunratice mají nádraží okresní dráhy. Dne 25. srpna 1900 byl
otevřen provoz železniční trati pro všeobecnou dopravu. Třebaže
nebyly při tomto otevření žádné velké slavnosti, stalo se toto
otevření památným. Z Frýdlantu přijelo prvním zahajovacím
vlakem asi 150 lidí. Stroj – lokomotiva č. 11 „čestná“, která nesla
jméno všeobecně váženého a vysoce zasloužilého okresního
starosty, byla ozdobena květinami a opatřena nápisy. O 2 hodině,
33 minut odpoledne vyjel vlak ze stanice Frýdlant, o 2 hodině 46
minut vjel za slavnostních výstřelů do stanice Kunratice. Nádražní
budova byla ozdobena vlajkami a prapory. Mnoho kunratických
občanů bylo přítomno. Obecní starosta Josef Hausmann pronesl
k okresnímu starostovi řeč, ve které zejména projevil vděčnost
Kunratic za uskutečnění této dráhy a poděkoval okr. starostovi
Ehrlichovi a také p. Simonovi za všestrannou pomoc. Poté
následovala za slavnostních výstřelů další jízda vlaku do
Dětřichova. Tato železnice slouží Kunraticům ke spojení mezi
obcemi a spojuje nás se Saskem.

Doslovný přepis z kroniky nám přináší zprávu, že letos v srpnu uplyne
115 let od zahájení jejího provozu. Úzkokolejka fungovala do roku 1976,
kdy byl její provoz ukončen. V současnosti vyjednáváme společně se
starosty Frýdlantu, Dětřichova a Heřmanic o převodu tělesa dráhy do
majetku obce s vedením Českých drah. Budoucnost této zajímavé
technické stavby by mohla spočívat například ve vybudování
cyklostezky. Ale vše je otázkou času a především peněz.

Sbírka pro azyl pes
Na našem úřadě je umístěna pokladnička útulku Azyl Pes, do níž lze
přispět a podpořit veřejnou sbírku „POMOC PRO ÚTULEK AZYL PES“, která
je tentokrát určena na nákup kotců, potřeb a materiálu pro psy a kočky,
opravy a rekonstrukce stávajících kotců a sekcí, vystavění nových kotců
pro kočky, vybavení skladu a zázemí pro pracovníky útulku.
Vystavění místa pro veterináře a
teplého karanténního místa pro psy a
kočky, vybavení přijímací kanceláře pro
nové osvojitele, opravy a údržby vozidel,
nákup pneumatik.

KUNRATICE V PROMĚNÁCH ČASU…
Zde Vám chceme přinášet místa v obci ze starých fotek ve srovnání s dneškem.

OBNOVA STUDÁNKY
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
obracím se na Vás s žádostí o pomoc při
obnově Pretcherovy „Boženčiny“ studánky,
kterou jsme společně hledali v loňském roce
(Kunratický kurýr č. 2/2014).
V neděli 29. března uspořádáme brigádu,
při níž bychom chtěli vyčistit výše zmíněnou
studánku a její okolí.
Sraz
dobrovolníků
bude v 10:00 hodin
před obecním úřadem.
Zajistíme dopravu i
něco na oheň.
Dobrovolníci se mohou hlásit na OÚ nebo
přijít v uvedený den i čas před OÚ.
Předem děkujeme za Váš čas i zájem o
drobné památky na našem území.
MiG

Znáte svoji obec???
Další fotohádanka…
Zdali pak víte, co je na
obrázku a kde bychom to
v obci našli? Odpovídat
lze obvyklým způsobem
emailem, sms nebo do
schránky na OÚ.
Správnou odpověď na
poslední fotohádanku nám opět poslala Mirča
Luftová a správně nám odpověděla také paní
Miluše Šulcová i manželé Málkovi.

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

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

Dřevěné zdobení štítu verandy nad vchodem do „jedničky“.
Bohužel ho zde již nenajdete, neboť jej nějaký imbecil
rozbil.

14. března 2015

