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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, rok se nám
přehoupl do své poslední čtvrtiny,
příroda se odívá do podzimních
barev a dny se počínají zkracovat.
Někteří již pomalu vyhlíží kvapem
se blížící dobu adventu a ztrácí hlavu
při pohledu do kalendáře a
peněženky. Obchody nastartovaly
reklamní
masáž,
která
nás
každoročně
donutí
finančně
vykrvácet. Přestože jsou již od srpna
na některých pultech čokoládoví
Mikulášové, nepanikařme. Ještě je
čas. Užijme si zbytek podzimu
vycházkami
po
okolí
nebo
návštěvou nějaké z akcí, se kterými
se v poslední době roztrhl pytel.
Asi nejvýznamnější záležitostí října
jsou volby do zastupitelstva kraje, o
kterých se zmiňuji ve vedlejším
článku. Jejich výsledek nás ovlivní
všechny a je jen otázkou, zdali
pozitivně
nebo
negativně.
Každopádně se to s odstupem času
dozvíme ☺.
Oproti volbám do parlamentu
nebo senátu jsou nám kandidáti do
zastupitelstva kraje bližší, některého
znáte buď přímo jako člověka nebo
znáte jejich práci z okolních obcí,
takže můžete vybírat dle vlastních
zkušeností.
Chci věřit, že se většina z 313
evidovaných voličů v naší obci
dostaví do volební místnosti a
odevzdá svůj hlas. Byl bych za to
moc rád.

Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz

VOLBY DO
ZASTUPITELSTVA
LIBERECKÉHO KRAJE
V souvislosti s volbami mi vždy vytane na mysli věta z hodiny češtiny
následujícího znění: „Vole, konáš jen svou povinnost.“ Slovo „vole“ zde
však nemá pejorativní charakter, ale jedná se o přechodník (zvláštní tvar
slovesa) zhušťující obsah věty, jež má tento význam: Volíš-li, konáš jen svou
povinnost.“ Čeština je krásný jazyk, nemyslíte? Ale vraťme se již k
samotnému nadpisu.
Volby do Zastupitelstva Libereckého
kraje proběhnou v pátek a v sobotu ve
dnech 12. a 13. října 2012. V pátek je
volební místnost, která se tradičně nachází
na obecním úřadu, otevřená od 14:00
hodin do 22:00 hodin. V sobotu ji můžete
navštívit od 8:00 do 14:00 hodin.
Chci na Vás touto cestou apelovat, abyste při krajských volbách nezůstali
doma a přišli vhodit do urny volební lístek kandidáta, který je Vašemu srdci
nejbližší. V žádném případě zde nehodlám agitovat za tu kterou stranu či
hnutí (i když já mám již o své volbě jasno ☺), ale žádám Vás o účast.
Volby rozhodnou o kurzu, kterým se bude kraj po dobu dalších čtyř let
ubírat. Jedná se o zdravotnictví (např. otázka zdravotní péče na Frýdlantsku
a budoucnosti nemocnice), školství (např. otázka obecních škol a
budoucnosti gymnázia), dopravní infrastrukturu (např. otázka oprav
krajských silnic a zimní údržby) a i další oblasti života (sociální služby,
prevence kriminality, požární bezpečnost, atd.).
Všichni jsme už politikou a politikařením otrávení, ale jak jsem již jednou
psal, volby jsou jediným legálním nástrojem jak ukázat politikům, co si o
nich myslíme. A vyjádřit svůj názor je teď ještě jednodušší, neboť nám je
opět umožněno přidělovat preferenční hlasy (tzv. kroužkovat). Na
hlasovacím lístku tak můžete navíc upřednostnit celkem 4 kandidáty a
poslat je svou podporou výš.

Proto přijďte, kroužkujte a hlasujte.

starosta obce

MiG
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OBECNÍ ÚRAD
Služby:

Tisk a kopírování formátů A5, A4 a A3
(barevně i oboustranně)
Scanování dokumentů
(uložení/odeslání)
Laminování papírů až do
formátu A3
Prodej pohlednice obce Kunratice

Ověřování: Provádíme ověřování podpisů a shody kopie
s předloženou listinou (vidimace – legalizace)
Výpisy:

V rámci systému CzechPOINT vyhotovujeme
autorizované výpisy (rejstřík trestů, katastr
nemovitostí, bodový systém řidiče, atd.)

Ekologie:

Vybíráme vybité baterie a vysloužilá drobná
elektrozařízení (fény, holicí strojky, mobilní
telefony, myši, klávesnice, atd.). Tento odpad
lze zdarma odložit do E-BOXU, který je
umístěn v zádveří obecního úřadu.

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

10. listopadu 2012 od 9:00 do
11:00 hodin

POZVÁNKA
KUNRATICKÉ
DRAKOVÁNÍ
Hurá akce, jejímž hlavním smyslem je:

Sejít se a vrátit se do dob našeho
dětství, kdy jsme na podzim pouštěli
draky, pekli brambory v popelu a
lítali po loukách.
Dejme do těchto dob nahlédnout i
našim dětem.
Sejdeme se v neděli 21. října 2012
v 10:00 hodin před obecním
úřadem nebo po desáté hodině
na „Kopáku“ (kopec za paneláky)
Draka své výroby nebo kupovaného s sebou!
Do kapsy přiberte bramboru, jablko nebo buřtíka.
(oheň zařídíme my)

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
Fotografie z roku 2008
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Podobnost s obrázky
od Josefa Lady je čistě
náhodná, ale inspirující ☺
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VÍTÁNÍ OBCÁNKU
V sobotu 6. října 2012 jsme přivítali do našich řad nové občánky.
Hrdí rodičové nám v náručí přinesli svá dítka přivedená na svět
v letošním a loňském roce. Za toto období se naše obec rozrostla o 10
dětí rovnoměrně rozdělených na pět holčiček a pět chlapečků.
Eliška Kristýna Kulhavá, Alex Vítek, Karolína Čikošová, Maxim
Mychajlovyč Lazorjak, Karolína Lukášová, Adam Sommer, Eliáš Vítek,
Timea Špínová, Šarlota Špínová a William Berky, jsou nově přivítanými
občánky naší obce.

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

RÍJEN
RÍJEN
pan František Vrátný

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.

JAKÉ CHCEME MÍT

STATISTIKA NUDA JE?

KUNRATICE ZA 10 LET

Rozloha katastru:
1.243 ha
Nadmořská výška:
285 m
Počet domů:
106
Počet obyvatel:
395
Počet žen:
180
Počet mužů:
215
Věkový průměr:
39,8
Nejstarší žena:
91
Nejstarší muž:
81
Nejčastěji vyskytovaná jména
ženská:
mužská:
Jana, Marie (10x) Jiří, Josef
(13x)
Věra
( 9x)
Martin, Pavel (11x)
Hana
( 8x)
Karel
(10x)

Zajímá Vás budoucnost naší obce?
Chcete mít v obci něco nového?
Mělo by se u nás něco vylepšit?
Chcete vědět o plánech obce?
Zajímáte se o dění v obci?
Chybí Vám zde něco?
Vážení spoluobčané, pokud jste si alespoň na jednu z výše položených
otázek odpověděli ANO, přidejte se k nám.

Obec Kunratice

Připravujeme jedinečnou akci, na které bychom se od Vás chtěli
dovědět, kde chcete vidět Kunratice za 10 a třeba i více let.
Zároveň hledáme dobrovolníky, kteří jsou nám ochotní s přípravou a
realizací akce pomoci.
KUNRATIČÁCI
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STRÍPKY Z HISTORIE OBCE

DOBRÁ ZPRÁVA PRO

Víte, kde se nachází kaple Panny Marie bolestné, jejíž symbolika je
součástí našeho obecního znaku? Ne? Pak vězte, že tato zapomenutá
památka stojí v lipách na poli vlevo od „zkratky“ na Frýdlant.
Kaplička je na seznamu kulturních památek, ale z bůhví jakého důvodu
na ni úředníci z národního památkového ústavu zapomněli a dnes z ní
zbývá jen torzo. Její zvláštností je mimo jiné její architektura, neboť měla
vystavěnou kopuli na pendentivech. (Pendentiv <z franc. pendentif, přívěsek> je v

PAMÁTNÍK V TONGRUNDU

architektuře přibližně trojúhelníkovitá výplň cípů čtvercového nebo obdélného prostoru,
který má být zakryt kruhovou nebo oválnou kupolí) Takto je například postavená

kopule na bazilice sv. Petra ve Vatikánu.
V obci je ještě mnoho pamětníků,
kteří vzpomenou na její vzhled, ale
bohužel neexistuje žádná její fotografie.
V současnosti se rozhoduje o jejím
dalším osudu, protože jsme iniciovali
schůzku s paní Sobotovou z odboru
památkové péče z MěÚ Frýdlant
a pracovníky NPÚ, kde jsme řešili
možnosti její obnovy. NPÚ se přiklání ke
konzervaci torzální architektury, která
spočívá v zabezpečení zbytku zdiva před
rozpadáním. Koruna zdiva se opatří
speciální hlínou a oseje se travou a
zároveň
se
provede
stabilizace
narušených částí.

Občanskému sdružení Frýdlantsko, se
kterým spolupracujeme na obnově
památníku v Tongrundu, vyšla žádost o
dotaci u Nadace Občanského fóra. Z
potřebných 80.000,- Kč na zhotovení
replik desky a válečného kříže jim byla
přiznána 50% dotace ve výši 40.000,- Kč.
Pro památník je to
skvělá zpráva, neboť se
může na replikách začít
pracovat. Jejich výroba
zabere mnoho času,
protože se jedná o
uměleckořemeslnou
práci, kdy je zapotřebí
nejdříve
nastudovat
dostupné materiály o
Zdroj pohlednice:
Městské muzeum Frýdlant
vzhledu desky a kříže.
Poté je teprve možné připravovat
formu na odlití. Válečný kříž se navíc
musí vymodelovat a čas letí.

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC ???
V předchozím čísle jsme zveřejnili detaily z fotografií míst v naší obci a Vaším úkolem bylo zjistit, kde se
nacházejí. V tomto kole se ukázalo, že těžší obrázek poznala většina lidí, kteří se hledání účastní. Javor
s výrůstkem, který nápadně připomíná ucho, správně umístili do „zkratky“. Lehčí obrázek klamal svou barvou,
protože byla korouhev s letopočtem na hasičské věži focena proti modré obloze. Zapojíte se i Vy?
Správná odpověď:

Nová úloha:

obrázek č. 1 – letopočet z korouhve
na hasičské věži

obrázek č. 2 – výrůstek nápadně připomínající ucho doplňuje strom
na zkratce

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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