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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje.
Právě prožíváme nejoptimističtější
část roku. Všechno kvete, pučí, voní,
bzučí, až z toho jde hlava kolem.
Máj je pro mě významný hned
v několika ohledech, jak osobních
tak historických.
V osobní rovině vděčím květnu za
to, že mi do náruče vehnal osůbku,
díky které jsem tam, kde jsem a
mohu dělat to, co dělám. Velice si jí
za to vážím a touto cestou si jí
dovoluji poděkovat za podporu a
pochopení, jež se mi od ní dostává.
V rovině historické bychom za
květen měli být vděčni všichni. Náš
vděk, úcta a obdiv by měly patřit
našim předkům, kteří se zasloužili o
to, že následující řádky čtete
v nejkrásnějším jazyce na světě.
8. 5. si připomínáme Den vítězství,
den kdy skončila II. světová válka
(alespoň pro Evropu).
Bohužel si to málokdo uvědomuje,
ale nebýt známého vývoje válečných
událostí, bezejmenných hrdinů,
vlastenců a také květnových
událostí, nemusel již náš národ
existovat a na našem území se
mohlo psát švabachem.
Prosím, neberme tento svátek jen
jako den pracovního klidu a alespoň
na malý okamžik si uvědomme proč
a díky komu můžeme tento den
slavit.

Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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JAMPARÁDA
V tomto článku se již po několikáté ohlédneme za proběhnuvší veřejnou
debatou „Na slovíčko, sousedé…“. Na první pohled se netrénovanému oku
může zdát, že se nic neděje, ale opak je pravdou. Vážení přátelé, opravdu
nezevlujeme a snažíme se na některých tužbách pracovat.
Ve spolupráci s Jiřím Poděbradským a pod patronací Klubu astronomů
Liberecka připravujeme astronomický kroužek pro děti (bude-li zájem, tak i
pro dospělé), který otevřeme letos v září s novým školním rokem. Rozběhl
se kroužek mladých hasičů, do kterého dochází přibližně deset dětí.
Na „Marmeládce“ vytvoříme úsek se sníženou rychlostí (70km/h), čímž
se zvýší bezpečnost účastníků silničního provozu a obyvatel, kteří zde musí
vyjíždět na frekventovanou komunikaci. A požádali jsme zároveň o dotaci
na další dopravní zrcadlo, které chceme umístit naproti výjezdu od „fiňáků“
(u pana Drapáka).
O krásné udržované Kunratice jste se postarali i Vy, kteří jste nám při
oslavě Dne Země pomohli uklidit obec. A vůbec, spoustu věcí jste schopní
ovlivnit sami nebo nám s nimi alespoň pomáháte. Začínáte se i více zajímat
o dění v obci, což je strašně fajn.
O dalších realizovaných výstupech z debaty zase někdy příště. Nyní již
k samotnému nadpisu JAMPARÁDA |čti džemparáda|, který je vlastně také
jedním z přání debatujících spoluobčanů – založení tradice marmelády.
Kunratičtí
přátelé
marmelády
vyhlašují nultý ročník Kunratické
JamParády.
Všichni, kdo se chtějí podílet na
organizaci
soutěže,
jsou
vítáni.
Potřebujeme organizátory, porotce a
samozřejmě i soutěžící. Sběr vzorků
s přihláškou poběží až do konce října.
Detaily a pravidla budou zveřejněna v
příštím Kurýru, ale už teď si můžete
uvařit nějaký ten vzorek marmelády do
foroty.
MiG
7. května 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.
Milan Götz, starosta obce

EKOLOGIE – DEN ZEMĚ
Vážení spoluobčané, opět jste nás mile překvapili.
Oslavit Den Země a uklidit obec přišlo 43
dobrovolníků. Akce se zúčastnili mladí, staří, malí,
velcí, tlustí, tencí, chlapi z People of Nature, myslivci,
hasiči, fotbalisti i (ne)obyčejní lidé z obce.
Díky Vám se podařilo odvézt kus poctivé práce a
pomoci přírodě. Byli jste skvělí a ještě jednou díky.

U příležitosti 100. výročí založení mysliveckého
spolku (r. 1913 - tehdy loveckého klubu) v naší obci,
se 15. června 2013 uskuteční „Myslivecké hody“.
Místem konání bude kemp Harta –
čas zahájení a program bude ještě
upřesněn.
MS Kunratice

Tradiční posezení s hudbou pro dříve narozené
proběhne v pátek 21. června 2013 v kulturním domě
v Kunraticích.
Zvláštní dík patří
společnosti .A.S.A.
a panu Jaroslavu
Kopeckému.
Str. 2

Na detailnějším programu
se pracuje a společně
s časem bude upřesněn.
SPOZ
7. května 2013
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MALOVANÉ MAPY

JUBILEA

Na obecním úřadě je k dostání I. vydání ručně malované mapy
Liberecka a Jizerských hor s vyznačenými turistickými cíli. Mapa je
oboustranná a kromě vyznačených turistických chodníků a zvýrazněných
historických památek, obsahuje informace o městech a obcích
v regionu. Její součástí je i několik slevových kupónů (sleva na prohlídku
radniční věže v Liberci, 2 jízdy zdarma na bobové dráze v Janově nad
Nisou) a mini pexeso.
Najdete v ní mnoho kontaktních údajů na rekreační zařízení i
turisticky zajímavé cíle pro Vaše toulky zdejším krajem. Malovaná mapa
může být krásným dárkem pro Vaše známé ze vzdálenějších končin naší
země či zahraničí.
Cena uměleckého díla a mapy v jednom je 60,- Kč včetně DPH.

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

Malá ukázka (mapa je samozřejmě větší ☺):

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

Cerven
paní Helena Špínová
paní Emílie Pleskačová
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
ROZPIS A VÝSLEDKY UTKÁNÍ
TJ SOKOLU KUNRATICE – JARO 2013
Domácí

Hosté

Termín

Den Výsledek

Víska

Kunratice

24.03. - 10:15 NE

1:4

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

0:5

Pertoltice

Kunratice

20.04. - 17:00 SO

3:1

Kunratice

Hejnice B

27.04. - 17:00 SO

3:0

Nové Město B Kunratice

04.05. - 17:00 SO

6:0

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

:

Kunratice
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Poznámka
náhradní termín 01. 05.

hrálo se v Kunraticích

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTŘINY
Z důvodu nezbytných prací na
zařízení distribuční soustavy bude
v neděli dne 26. 05. 2013 od 8:00
do 18:00 hodin přerušena dodávka
elektřiny pro celou obec.
PORUCHOVÁ LINKA ČEZ
840 850 860

Ilustrační foto
7. května 2013

4. číslo / 2. ročník

OBNOVA KAPLICKY V LIPÁCH
V minulém roce jsme Vás v K.K. č. 8 informovali o smutném
osudu kapličky Panny Marie bolestné (místními nazývané kapličky
v lipách). Blýská se na lepší časy…
Kaplička nalezla svého zachránce v osobě pana Jiřího Severýna,
který vlastní pozemek, na němž se památka nachází. Stát, jenž se
měl o ni coby kulturní památku starat, ji nechal zchátrat a
současný majitel pozemku byl postaven před složité rozhodování,
co s ní. Naštěstí pro obě strany se podařilo sehnat grant, s jehož
pomocí bude kaplička opravena a bude jí částečně navrácena její
podoba. Možná se ptáte proč částečně.
Bohužel se zatím nepodařila sehnat žádná její fotografie, která
by zobrazovala střechu. Proto bude dozděna podle zbylých stěn a
koruna zdiva bude prozatím opatřena střešními taškami, aby do
zdí nezatékalo.
Zde byste mohli pomoci i Vy.
Prosím prohledejte svá fotoalba,
zdali neobsahují nějaký její
obrázek, ze kterého by se dal určit
její vzhled (postačí i malinká).
Nenajde-li se nějaká fotografie,
svoláme pamětníky a pokusíme se
sestavit její podobu stejně, jako se pokouší policie určit podobu
pachatele za pomoci svědků. Zaplať pán Bůh, pamětníci ještě žijí.
Velice si vážím snahy pana Severýna o obnovu této památky,
jejíž symbolika je součástí našeho obecního znaku (srdce proklaté
mečem) a tímto mu za ní děkuji.
MiG

VÍCE VCELARU,
VÍCE VCEL…
Tak znělo jedno z hesel z veřejné debaty
„Na slovíčko, sousedé…“. V souvislosti
s touto vynikající myšlenkou se naskytla
skvělá příležitost pro její realizaci v podobě
nabídky kurzů od Střední školy hospodářské
a lesnické ve Frýdlantu.
Tato organizace nabízí odborné kurzy
CHOVATEL VČEL a ZPRACOVATEL VČELÍCH
PRODUKTŮ.
Oba kurzy jsou hrazeny Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Zahájení
Ukončení

ŘÍJEN
2013
ČERVEN 2014

Podrobnosti Vám rád sdělí:
pan Miroslav Kudrna – tel.: 482 428 870
email: miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz
Hovořil jsem s paní
ředitelkou a podle
jejích slov není kurz
omezen počtem ani
věkem
účastníků,
takže hurá do školy ☺
MiG

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC ???
V minulém kole nám správně odpověděla většina lidí, neboť se jednalo o poměrně jednoduchou hádanku. Toto místo
je všem na očích. Jedná se mosazné vejce na kostelní věži, které by podle svědků mělo obsahovat schránku s archiváliemi
a drobnými předměty, které naposledy spatřily světlo světa před cca 25 lety při natírání kopule.
S novým číslem přichází i nová fotohádanka. Poznáte co je na obrázku a kde bychom to v obci našli?
Nová úloha

Mosazné vejce na
špičce kostelní věže.
Z detailu je patrné, že
mnohokrát posloužilo
jako terč příležitostným
snajprům.

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. května 2013

