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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, máme za
sebou již řadu akcí, které se
uskutečnily v uplynulých měsících.
Buď jsme je pořádali my jako obec
(Divadelní představení TRUMF,
Dětský maškarní karneval, Jarní
taneční zábava) nebo se na nich
podíleli naše organizace a spolky (ZŠ
– výsadba stromů, hasiči – pálení
čarodějnic, Sokol – utkání v kopané)
nebo je v obci pořádal někdo jiný
(Thermica Rally Lužické hory 2012).
Jak říká Miroslav Donutil „Pořád se
něco děje“. Jsem rád, že se těchto
akcí zúčastňujete, protože je děláme
právě pro Vás (nás) občany.
Obrovskou radost mi udělala
úklidová akce, na kterou jsme zvali i
prostřednictvím stránek našeho
KUNRATICKÉHO KURÝRA.
Upřímně Vám mohu sdělit, že jsem
měl obavy, zda někdo přijde,
protože počasí bylo všelijaké a navíc
jsem slyšel názor, že od uklízení
máme „Vépépáky“ (VPP – veřejně
prospěšný pracovník). To je možná
pravda, ale nevím, jak by obsáhli to,
co jsme dokázali uklidit společnými
silami a ještě stíhali další úkoly.
O spolupráci obce a občanů jsem
psal v minulém čísle a jsem rád, že
Vás neodradilo ani počasí, ani to, že
děláte „práci za někoho jiného“.
Je dobré vědět, že se můžeme na
své občany občas obrátit a
spolehnout. A vo, vo, vo tom to je ☺
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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UZAVÍRKA SILNICe III/03511
KUNRATICe – FRÝDLANT
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!
Od pondělí 21. 05. 2012 dojde k uzavření silnice III/03511 mezi
Kunraticemi a Frýdlantem z důvodu rekonstrukcí obou mostů u Totexu
(rybník Tongrund). Uzavírka potrvá až do 02. 09. 2012. Objízdná trasa
povede přes obec Dětřichov. Díky tomu se po dobu uzavírky mění i jízdní
řády autobusů, které jsou již v těchto chvílích vylepené na autobusových
zastávkách.
Bohužel máme špatnou zprávu i pro cyklisty a pěší. Podle rozhovoru se
zhotoviteli staveb se nepočítá s mostními provizorii ani pro chodce, ani pro
cyklisty. I když by se u mostu pod areálem firmy Rasl a syn dala lávka
udělat, tak u mostu přes Zaječí potok (blíže k naší obci) je vzhledem
k okolnímu terénu nerealizovatelná.
A ani investor, kterým je Krajská
správa silnic LK, resp. Liberecký kraj,
nezapočítal tyto lávky do rozpočtu
stavby.
Dopravní omezení na Frýdlantsku
budou v nejbližší době stále častější,
protože se postupně začínají
opravovat škody po povodních,
které utrpěl majetek ve vlastnictví
Most přes Zaječí potok
Libereckého kraje.
Jistě si pokládáte otázku proč až teď, proč se například opravují objekty,
které už byly opraveny. Mohou pro to být různé důvody, někde byly
provedeny pouze provizorní opravy a čekalo se například na vyprojektování
vhodného řešení, na něco mohli chybět stavební povolení, protože se
neustále někdo odvolával. Všeobecně je provádění liniových staveb
(komunikace, dráhy, protipovodňové hrázky) nebo opravy jejich součástí
dost složité, protože vedou přes mnohá území a přitom zasahují do spousty
pozemků. A to je po tom na případné neshody vlastníků s projektanty a
realizátory zaděláno. Nemalé nesnáze provázejí i výběrová řízení na
dodavatele staveb. Koneckonců znáte to všichni z kauz z poslední doby.
Ať je to, jak je to, jsem rád, že opravy začaly a probíhají. A věřím, že
ustojíme i omezení, která jsou s nimi spojená.
18. května 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
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

DeTSKÝ DeN
Kdy: 02. 06. 2012 od 14:00 hodin
Kde: zahrada MŠ (mateřské školy)

+

=

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

Děti se mohou těšit na odpoledne plné
soutěží a her.
Posezení a občerstvení zajištěno.
Zároveň touto cestou žádáme případné dobrovolníky,
kteří nám jsou ochotni pomoci na stanovištích, aby se
nám ozvali na email obce nebo telefonicky, popřípadě
na email pana Miroslava Lišky mir.lis@seznam.cz
Budeme velice rádi za každou pomocnou ruku i nohu ☺

EKOLOGIE – DEN ZEMĚ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem 30-ti dobrovolníkům,
kteří se 22. dubna 2012 zúčastnili úklidové
akce. Jsme rádi, že jste pomohli uklidit obec a
její okolí a přispěli tak k lepšímu životnímu
prostředí. Byli jste úžasní.

.A.S.A.
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SKOLÁCI SÁZeLI STROMY
V pátek dne 04. 05. 2012 se žáci naší základní školy zúčastnili akce, při
níž vysadili 26 javorů z celkových 45 stromů. Výsadba původních druhů
dřevin proběhla v rámci projektu, na kterém jsme spolupracovali
s organizací Čmelák – společnost přátel přírody. Stromy jsme získali
zdarma a jednalo se o 20 ks javoru mléče, 20 ks javoru klenu a 5 ks
hrušní polniček.
Žáci a paní učitelky společně vysázeli stromořadí podél cesty na
„třináctku“ a dále mezi polem a pastvinou. Pomocnou ruku k dílu přidali i
kluci z „People of Nature“ (Karel Málek, Martin Pochylý a Bohuslav
Křelina), kteří vykopali sadební jámy.

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

KVETEN
paní Šulcová Marie
paní Janoušková Marie
paní Hájková Olga

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

CERVENEC
paní Reiberová Marie
pan Křelina Jindřich
pan Franc Josef
pan Liška Antonín
paní Laušmanová Jaroslava
pan Mach Petr
Všem oslavencům přejeme
všechno nejlepší a do dalších let
hodně zdraví a štěstí.

ROZPIS A VÝSLeDKY UTKÁNÍ
TJ SOKOLU KUNRATICe
Domácí

Hosté

Termín

Den Výsledky

Body

Jokers

Kunratice

08.05. 15:00

ÚT

2:2

1

Kunratice

Raspenava B

14.04. 17:00

SO

4:5

0

Pertoltice

Kunratice

21.04. 17:00

SO

1:3

3

Kunratice

Bílý Potok

29.04. 15:00

NE

2:1

3

Víska

Kunratice

05.05. 17:00

SO

3:2

0

Kunratice

Dolní Řasnice

12.05. 17:00

SO

4:5

0

Dětřichov B

Kunratice

20.05. 11:00

NE

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

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

• ZMĚNA
• DOMÁCÍ ZÁPASY (TUČNĚ)
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STRÍPKY Z HISTORIe OBCe

PAMÁTNÝ STROM

Věděli jste, že byla v obci cihelna? Ne? Pak vězte, že v prostoru nad
rybníkem stávala továrna na výrobu zednických cihel, nástřešních tašek a
odvodňovacích trubek. Z obecní kroniky se dovídáme, že ji v roce 1884
založil majitel dvoru č.p. 1 Franz Simon. Od roku 1888 se zde začali
továrensky vyrábět i šamotové výrobky. V roce 1911 převzal podnik
Edmund Klinger (synovec p. Simona). Výroba v cihelně skončila v roce
1916, kdy byly stroje prodány do cihelny v Arnolticích a budovy byly
zbourány. Jak stojí v kronice psáno „Tak zmizel poslední zbytek podniku,
který kdysi přinášel Kunraticím dobrý zvuk a mnoho chvály a mnoha
lidem denní chléb dával“. V mnoha domech v obci můžete ještě dnes
najít šamotové dlaždičky, které podávají o dávných dobách svědectví.

Obec má od 04. 12. 2006 svůj památný
strom. Jedná se o Liliovník tulipánokvětý
(liriodendron tulipifera), který vyrůstá na
mírném kopečku u příjezdu ke Kunratické
tůni (oficiální název našeho rybníku).
Tato cizokrajná dřevina byla součástí
parku, který patřil k usedlosti č.p. 1
(jedničce). Původně však byli tři, ale dva
museli bohužel ustoupit tehdejší
zemědělské výrobě.
Strom je původem
ze severní Ameriky
a jeho latinské
jméno odkazuje na
podobu listů s lyrou
(strunným hudebním
nástrojem), druhové

Simonova Cihelna na
části pohlednice od
Roberta J. Webera
Dlaždice na podlaze chodby v budově „H“ Střední školy
hospodářské a lesnické Frýdlant v Havlíčkově ulici

jméno zase vychází
z podobnosti květů
tohoto stromu s květy tulipánů. Strom
kvete v měsících květnu až červnu.
Obsahuje jedovatý alkaloid tulipiferin. A
je státním stromem americké Indiany.

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 objevily 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 – rafičky kostelních hodin

obrázek č. 2 – okno ve štítu domu č.p. 128
pana Domonkose

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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