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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje.
Hurá, máme tu jaro. Vím, možná si
teď ťukáte na čelo, protože by to
venku mělo vypadat malinko jinak,
ale nebojte se, už bude jen lépe.
Poslové jara o sobě již dávají
pořádně vědět. Na mnoha místech
ze země trčí bledule a sněženky a na
návsi v parku se již probouzejí
krokusy.
Možná jen špačci by si za brzký
přílet do naší vlasti nafackovali, ale
naštěstí jsou v naší obci lidé, kteří je
nenechávají napospas a stále plní
ptačí krmítka až po okraj.
Jsou za námi už i Velikonoce, při
nichž letos koledníci prokázali
značnou dávku entuziazmu, když se
brodili po kotníky ve sněhu, aby si za
radostného odříkávání koled a
mlácení zkřehlými pomlázkami do
dveří, odnesli tu vajíčko a tu
perníček. A ani ženská část
obyvatelstva nepřišla letos zkrátka a
dozajista nám během roku žádná
z dam a dívek neuschne.
Je tu duben – měsíc nabitý akcemi
a událostmi, o kterých Vás
informujeme na dalších stránkách.
Společně s lidmi, kteří je pro Vás
připravují a pořádají, bychom byli
nesmírně rádi, kdybychom se na
nich společně s Vámi potkávali,
bavili se a užívali si života.
Na světě jsme pouze jednou, tak
toho využijme, dokud je čas.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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KRIMINALITA
V poslední době se u nás stala řada nekalostí, jež mnohým z nás pěkně
hnuly žlučí, což nejsou zrovna veselé zprávy. K incidentu na místním
hřbitově se už raději vracet nebudu, neboť k tomuto svinstvu nemám
slušných slov. V ostatních případech se také jednalo o majetkovou trestnou
činnost, ať už to byl pokus o zcizení kovové konstrukce na Marmeládce
nebo krádež kovového psího kotce, ocelových automobilových disků a
stavebního kolečka za bílého dne či odcizení elektrického nářadí a několika
lahví alkoholu.
Skvělou zprávou však je to, že se podařilo zadržet pachatele všech tří
zmiňovaných případů. V prvních dvou to skončilo pro výtečníky blokovou
pokutou a lapka ze třetího příběhu byl soudcem po 48 hodinovém pobytu
za mřížemi vyhoštěn z republiky a byl mu udělen i zákaz vstupu na naše
území, neboť se jednalo o Poláka. Je to především díky Vaší všímavosti a
dobré spolupráci s Policií ČR.
Nesmírně mě těší, že se řada z Vás nezajímá pouze o svůj dvoreček, ale
nejste lhostejní i k osudu „sousedova“ majetku. Za toto děkují i policisté
z obvodního oddělení Frýdlant Policie ČR, kteří zároveň vzkazují, abychom
se nebáli tyto události hlásit přímo na telefon jejich oddělení
+420482312105 nebo na linku 158 (číslo na policii ve Frýdlantu si můžete
pro každý případ uložit do svého mobilního telefonu).
Na katastru města Frýdlant se můžete obrátit i na hlídku městské
policie Liberec, která má rovněž výborné výsledky. Zde je telefon přímo na
hlídku +420724179390.
I nadále platí moje varování a prosba, abyste věnovali zvláštní pozornost
vozidlům zejména tovární značky Volkswagen s cizími poznávacími
značkami, které se pomalu pohybují po obci a
jejich osádky sledují okolí.
Může se jednat o tipaře, kteří se řídí
heslem: „Co sluníčko ukáže, to měsíček dá“.
Bohužel si nedělám žádné iluze, že to
pokaždé skončí happy-endem /šťastným
koncem/, protože občas je ruka zákona příliš
krátká. Kéž by tak dnes platilo nařízení
známého husitského vojevůdce a hejtmana
Jana Žižky z Trocnova: „Lapkové, koněberkové
a lidé mdlého rozumu, nechť přikázáni jsou ku
stavbě silnic“. Myslím, že by krádeží významně
ubylo a navíc bychom měli pravděpodobně
nejhustší silniční síť v celé Evropě.
MiG Jan Žižka z Trocnova Zdroj: web
7. dubna 2013
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OBECNÍ ÚRAD

POZVÁNKY

OZNÁMENÍ
TERMÍN PRO PODÁNÍ NÁVRHŮ KE ZMĚNÁM
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Obec Kunratice oznamuje občanům termín, ve kterém je
možné podávat návrhy na změnu územního plánu obce v
daném území.

Návrhy je možné podat
nejpozději do 15. 5. 2013 (14:00 hodin)
Buď poštou na adresu:
Obec Kunratice, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant
nebo osobně na Obecní úřad Kunratice v úředních
hodinách
na předepsaném formuláři, který je k dostání na
OÚ nebo ke stažení na webových stránkách obce.
Po tomto datu budou doručené návrhy předány
pořizovateli k posouzení dle § 46, odst. 2, zákona č.
183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) a následně projednány v
Zastupitelstvu obce Kunratice.

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na
maškarní karneval, který se koná v sobotu 13.
dubna 2013 od 14:00 hodin na sále kulturního
domu v Kunraticích.
… a možná přijde i kouzelník!!!
Obec Kunratice a Sbor dobrovolných hasičů Kunratice
Vás srdečně zvou na

Milan Götz, starosta obce

EKOLOGIE – DEN ZEMĚ
Vážení spoluobčané, po loňské úspěšné akci, při
které jsme oslavili Den Země (22. 04.) a vyčistili obec
a její okolí, si Vás dovolujeme opět oslovit a požádat
o spolupráci.
Oslavme Den Země činem, který pomůže přírodě a
zlepší životní prostředí v naší obci.
V neděli dne 21. dubna 2013 se v 10:00 hodin
sejdeme u obecního úřadu, kde si rozdáme igelitové
pytle a rukavice. Podle počtu účastníků se rozdělíme
a projdeme obec a lesy, kde budeme sbírat vše, co
do přírody nepatří.
V případě špatného počasí proběhne akce
v náhradním termínu.
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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
Občerstvení a přistávací
plocha zajištěny.
Srdečně zveme všechny a
zvláště pak čarodějnice.

7. dubna 2013
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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

20. dubna 2013 od 9:00 do 11:00 hodin

TJ SOKOLU KUNRATICE – JARO 2013
Den Výsledek

Víska

Kunratice

24.03. - 10:15 NE

:

Kunratice

Bulovka B

30.03. - 15:00 SO

3:2

Jokers

Kunratice

07.04. - 15:00 NE

3:1

Kunratice

Krásný Les

13.04. - 16:30 SO

:

Pertoltice

Kunratice

20.04. - 17:00 SO

:

Kunratice

Hejnice B

27.04. - 17:00 SO

:

Nové Město B Kunratice

05.05. - 17:00 NE

:

Kunratice

Bílý Potok

11.05. - 17:00 SO

:

D. Řasnice

Kunratice

18.05. - 17:00 SO

:

Kunratice

Oldřichov

25.05. - 17:00 SO

:

K. Studánka B Kunratice

01.06. - 10:45 SO

:

Raspenava B 15.06. - 17:00 SO

:
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Kveten

LÉKAR RADÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ

Kunratice

pan Tibor Domonkos
paní Jindřiška Jiráňová

Rodiny a blízcí mají
možnost nechat svým
oslavencům zahrát a
popřát prostřednictvím
veřejného rozhlasu.

Kontejnery budou dle potřeby vyměňovány

Termín

Duben

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.

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

Hosté

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

paní Marie Janoušková
pan Milouš Farský
paní Hana Provazníková
paní Marie Šulcová

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

Domácí

JUBILEA

Poznámka
náhradní termín 01. 05.

Bezvadnou akcí se ukázala beseda
s lékařem MUDr. Jiřím Poděbradským,
která proběhla v pátek 22. 3. 2013
v místní hospůdce na téma: mozkové
příhody.
Poslechnout si informace přišlo 25

hrálo se v Kunraticích

spoluobčanů, kteří již znají příčiny,
důsledky a možnou prevenci.
Děkujeme za účast.

7. dubna 2013
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ZAJÍMAVOSTI Z KRONIKY

HODINA ZEME

Již v minulém roce jsme Vám přinesli pár střípků z obecní
kroniky, která je studnicí zajímavostí z historie naší obce.
Tentokráte nás zaujal zápisek z roku 1930.

Vážení občané, děkujeme všem, kteří se
aktivně zúčastnili celosvětové akce „Hodina
Země), při níž na hodinu zhasla světla po
celém světě.
Poděkování
rovněž
vyjádřila i pořádající
agentura Veronica, která
ji zaštiťuje v ČR.

Vzducholoď V pondělí dne 25. srpna
1930 o půl jedenácté hodině
dopolední byl viděn dosti nízko
nad naší obcí „Graf Zeppelin“,
jsoucí na svojí vzdušné cestě
z Berlína přes Liberec, Prahu a
Graf Zeppelin
Zdroj: web
Plzeň do Regensburgu.
Bylo velmi jasno. Pohled na tohoto vzdušného obra uváděl
v údiv. Plul ale tak rychle, že jen malý počet obyvatel ho mohl
vidět, jak se leskl na slunci. Připlul od státní hranice
/Hirschfelde/ směrem na Hohenwald /Vysoké/.
V neděli dne 5. října 1930 byl proveden ve Zhořelci
/Görlitz/ letecký den vzducholodí. Též i z Kunratic tam bylo
mnoho návštěvníků.
Pravděpodobně se jednalo o
vzducholoď LZ 127 Graf
Zeppelin (D-LZ 127), která
brázdila nebe v letech 1928 až
1937.
Tento vzdušný obr absolvoval
na 590 letů, při nichž překonal
více než 1,6 milionu km.
Dobová pohlednice ze zmiňovaného
leteckého dne ve Zhořelci. (zdroj: web)

RECEPTY Z DEBATY - OPRAVA
Omlouvám se všem kuchtičkám i
kuchtíkům. V prvním receptu z veřejné
debaty na medové řezy jsem špatně
opsal ingredience na karamel. Místo
správných 3 lžic medu jsem chybně
uvedl 3 lžíce másla, ačkoli bylo již máslo
zmíněno.
Děkuji pozorné čtenářce paní
Drahomíře Mecnerové za upozornění.
MiG

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC ???
V minulém kole nám správně odpovědělo hned několik lidí – jako první zaslala sms Mirča Luftová. Ozdobu svého domu
poznal i majitel pan Alois Život. Stejně jako tradiční účastnice našeho hledání paní Miluše Šulcová, uhodla fotohádanku i
paní Miloslava Belínová.
S novým číslem přichází i nová fotohádanka. Poznáte co je na obrázku a kde bychom to v obci našli?
Nová úloha

Zdobný bleskosvod
na domu č.p. 140
manželů Aloise a
Elišky Životových
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 ☺

7. dubna 2013

