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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje a tentokráte se Vám
musím s něčím svěřit.
V minulosti jsem Vás již několikrát
na těchto stránkách nabádal
k ostražitosti a varoval Vás před
nejrůznějšími fintami a podvodníky.
I stalo se, že naši obec v polovině
uplynulého měsíce navštívil zdánlivě
hendikepovaný muž, jenž vystupoval
jako neslyšící a s lístečkem v ruce, na
němž stálo, že není žebrák, prodával
dekorativní předměty. A kupodivu
byl docela úspěšný.
Vážení přátelé, přiznávám se! Ano,
i já jsem neodolal krásné svítivé
kouli, jež mě uchvátila měnícími se
barvami a jednu jsem od „chudáka“
zakoupil. Až s odstupem času jsem si
uvědomil, co se stalo a dnes již vím,
že jsem rovněž nositelem titulu:
„Mistr světa ve skoku na špek“. ☺
Zkrátka se mi přihodilo to, nad čím
vždycky kroutím hlavou, vidím-li ve
zprávách okradené důvěřivce (v
tomto případě naštěstí o zloděje
nešlo).
Pozitivní však na celé věci je, že
mnozí z Vás (na rozdíl ode mne)
poslali vykutáleného podvodníka
k šípku, za což Vás chválím. O
podezřelém prodavači jsem dokonce
obdržel i jeden telefonát (bohužel
však až po tom, co jsem nakoupil ☺)
Poučen touto zkušeností Vás
žádám o obezřetnost a popřípadě o
předání informace o podobné
události.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Vážení spoluobčané, po roční odmlce se do naší obce vrací Rally Lužické hory.
Letošní ročník se uskuteční opět tak trochu nešťastně o víkendu před
Velikonocemi. Přesněji řečeno v sobotu 19. dubna 2014. V pátek 18. dubna 2014
budou probíhat seznamovací jízdy bez uzavření komunikací. Jak jsme byli
informováni pořadateli, budou mít seznamovací jízdy jednu novinku, a sice tu, že
posádky budou mít ve vozidlech instalován GPS modul a každé jejich překročení
rychlosti bude nekompromisně pokutováno (byť jen o jeden kilometr v hodině).
Rychlostní zkouška (RZ) startuje v Černousích a pokračuje přes Předlánce,
Poustku, Vísku a končí u nás.
S pořadateli jsme se dohodli na změně trasy RZ, kdy pojedou stejně jako v
původním návrhu po hlavní silnici, ale u hospody se stočí zpět kolem Životových a
u zastávky pojedou na zkratku, kde bude cíl (v zástavbě se jedná o délku cca 1,4
km). Tato změna umožní to, že bude naše obec ze tří čtvrtin průjezdná a navíc
rychlostní zkouška neztratí divácky atraktivní místo na návsi.
Prozatím se plánuje jeden průjezd této rychlostní zkoušky, což by znamenalo
uzavření komunikací na dobu přibližně od 12:00 do 17:00 hodin (časy jsou
pochopitelně orientační).
Přestože každý ročník tohoto podniku rozdělí naše občany na tábor nadšenců a
odpůrců, věřím v hladký průběh i letošního závodu. Především druhé zmiňované,
bychom rádi touto cestou požádali o strpění jednodenního omezení, které sebou
Rally přináší. Jedná se o jeden den v roce. Divákům pak přejeme silné sportovní
zážitky a závodníkům mnoho zdaru při zdolávání všech tratí a dojezd do cíle v
nejlepším čase, pokud možno koly dolů - anténkou nahoru. ☺

Příjezd od Vísky

Milan Götz
starosta obce
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RALLY LUZICKÉ HORY

Divácké místo - náves
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OBECNÍ ÚRAD

POZVÁNKY

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Poplatek za komunální odpad za
první čtvrtletí roku nebo za celý rok
naráz je splatný do:

31. 03. 2014
Do výše uvedené lhůty je
splatný i místní poplatek za psa.
Žádáme spoluobčany o dodržení lhůty splatnosti.

PRVNÍ LETOSNÍ KROKUSY
V parku na návsi
se začaly klubat
ze země první
letošní krokusy.
Vyrazte dnes po
obědě na cour a
přivítejte posly
jara.
Prosíme jen o
opatrnost.
Některé rostlinky ještě nejsou zcela vidět.

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na
maškarní karneval, který se koná v sobotu dne
22.
22. března 2014 od 15
15:00 hodin na sále
Kulturního domu v Kunraticích.

HODINA ZEME
a VEREJNÉ
POZOROVÁNÍ
NOCNÍ OBLOHY
29. března 2014 se naše obec opět zúčastní světového
happeningu „HODINA ZEMĚ“.
Během této akce 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 soboru 29. 03. 2014 od 20:00 hodin na
louce pod křížkem, kde pálíme vatru. Předpokladem je
jasná obloha.

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2014
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

AKCE
--zájezd do planetária (1.), Hasičský ples (22.),
Lékař radí (28.)
Maškarní karneval (22.), Hodina Země a veřejné
pozorování noční oblohy (29.)
Den Země (13.), Lampionový průvod a pálení vatry (30.)
Malování na chodník (8.), zájezd do divadla (10.), Dětský
den (31.)
Myslivecké hody (?), Zábava pro důchodce (20.),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (28.)
Merlin nohejbal (5.), Letní hasičská tancovačka (?)
Výstava ke 100. výročí vypuknutí I. světové války (2.),
Kinematograf Pavla Čadíka (???)
Kunratická stopa (6.), Zájezd na Zahradu Čech (12.),
Václavská zábava (25.)
Kunratické Drakování (???), Lékař radí (???), Rozsvícení
Vánočního stromu (31.)
Kunratická Jamparáda (???), Myslivecká zábava (???)
Mikulášská besídka (6.), procházka do Heřmanic (???)

Přeškrtnuté akce již proběhly.
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ZÁJEZD DO DIVADLA
Srdečně Vás zveme na zájezd do pražského divadla
Radka Brzobohatého na komedii „Sodoma Gomora“.
Představení se uskuteční 10. května 2014 od 19:00
hodin. (odjezd v 16:00 hod.)
Přihlásit se můžete pouze
na obecním úřadě, a to
zaplacením vstupenky.
Cena vstupenky včetně
dopravy je 360,- Kč.
Sodoma Gomora:
Každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán. Eroticky
laděná komedie z venkovského prostředí o nevěře,
žárlivosti, o paroháčích i o těch, kteří je nasazují.
Dobrosrdečný Stojan ukryje před bouří kamarádovu ženu
Maru do svého domu a do své postele. Vše by proběhlo v
tichosti, kdyby...
2. března 2014
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JUBILEA
Vážení
spoluobčané,
veřejná sbírka bude
probíhat již pouze do
konce měsíce března.
Žádáme Vás jménem
psího útulku AzylPes o
podporu.

Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2014 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Více informací naleznete na webových stránkách útulku, kde je rovněž
odkaz na transparentní účet. Předem Vám děkujeme za Vaši pomoc.
AzylPes, o.s.
Krásný Les 3
464 01 Frýdlant
tel. 606345536
www.azylpes.cz

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.

Brezen
pan Josef Koutný
paní Terézie Mitrášová

Duben
pan Alois Život
pan Václav Bažata

DIGITÁLNÍ ROZHLAS A POVODNOVÝ PLÁN
V letošním roce se konečně dočkáme stejně jako zbylých 17 obcí
mikroregionu Frýdlantsko nového digitálního bezdrátového rozhlasu, který
získáme v rámci projektu „Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu
Frýdlantsko“. Slovo „konečně“ není v předchozím souvětí náhodou, neboť se
žádost o dotaci podávala již v roce 2010 po ničivých povodních.
V rámci projektu bude pro území mikroregionu zpracován digitální
povodňový plán a vybudován systém vyrozumění a výstrahy. Naše obec tak
získá bezdrátový rozhlas propojený s celorepublikovým Jednotným systémem
vyrozumění a výstrahy (JSVV) a navíc bude na Kunratickém potoce instalován
ultrazvukový hladinoměr, který bude hlídat vzestup vodní hladiny. To vše v
hodnotě cca 1,2 milionu Kč. Vše by mělo být hotové do konce letošního roku.
Mapka rozmístění
rozhlasových hnízd

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

KRÁTCE
Schválen rozpočet obce:
Zastupitelstvo na zasedání 14. 2.
schválilo rozpočet obce na rok 2014.
Příjmy: 4.921.300,- Kč
Výdaje: 5.205.190,- Kč.
Rozpočet je schodkový a schodek ve
výši 280 tisíc bude pokrytý z Fondu
rozvoje bydlení a schodek 3.890,- Kč
pokryje přebytek z let minulých.

Oprava mostů:
Hladinoměr bude
umístěn na mostě
M5 u domu č.p. 83

Zahájili jsme opravy mostů M5 (u domu
č.p. 83) a mostu M7 na návsi. Opravy
vyjdou cca na 220 tisíc Kč.

Volby do Evropského parlamentu:
Volby do EP proběhnou ve dnech
23. a 24. května 2014 (pátek a
sobota)
Kunratický kurýr 2013:

Při realizaci může
docházet k malým
změnám umístění
reproduktorů
v závislosti na
dobré slyšitelnosti
v obci.
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Na OÚ lze stále objednávat ucelené
vydání Kunratického kurýra ročník 2013
za cenu 50,- Kč.

Trička s logem obce:
Na OÚ je k zakoupení ještě několik kusů
modrých triček. 2 kusy velikosti XL a
jeden kus velikosti XXL. Cena je 130,- Kč.
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P RETS CH ER O VA S TUDÁN K A

CTVRTÁ KOVÁRNA

Opět Vám přinášíme záznam z obecní kroniky, tentokráte z roku 1928,
kde se dovídáme o Pretscherově pramenu, či studánce. (doslovný záznam)

Vážení spoluobčané, v minulém čísle K.K.
jsem se Vám snažil přiblížit jedno z černých
řemesel, které bylo v obci provozováno.
I stalo se, že jsem svou nevědomostí
opomenul jednu z kováren, která u nás byla.
Mé „Faux pas“ [čti: fo pa] je o to větší, neboť
se jedná o dům č.p. 118, v němž žil vyučený
kovář pan Oldřich Provazník.
V současnosti obývá bývalou kovárnu paní
Věra Provazníková, která v něm žije se synem
Lubošem, jenž je taktéž od černého řemesla,
a sice zámečnického.
Oběma pánům se omlouvám a žádám
spoluobčany, aby si doplnili tento dům do
povědomí o kunratických kovárnách. ☺ MiG

Pretscherův
pramen /studánka/:
Hajný Eckert odkryl při svých služebních pochůzkách
v severovýchodní části lesa „Tschau“ studánku. V kalu tohoto lesního
pramene trčel pískový kámen opatřený písmem. Po řádném vyčištění
studánky mohl hajný zjistiti, že voda ve studánce má výbornou chuť /jasná
a čerstvá/. Po důkladném vyčištění kamene bylo částečně odkryto písmo na
něm. Na kameni stálo:
„
K. J. Pretscher 1827“
a ještě nějaká nečitelná písmena. V pověsti se udává, že to byla
Pretscherova studánka /tak prý se totiž studánka nazývala/. Původce písma
nelze však zjistiti, bylo asi vyryto nějakým drvoštěpem.

Vážení spoluobčané, vyhlašujeme jarní soutěž: „Nalezení Pretscherovy
studánky“. Kdo z Vás najde tuto studánku, ať nám přinese na OÚ
odpověď v podobě fotografie nebo souřadnic nebo přesného popisu
místa, kde se studánka nachází (tak, aby bylo zřejmé, že jste u ní skutečně
byli). Soutěž potrvá do konce měsíce května a ze správných odpovědí
vylosujeme 2. června jednoho výherce, který obdrží knihu „Města a obce
Libereckého kraje“.
Věříme, že Vás tato soutěž zaujme a že se zapojíte do pátrání po
tajuplné studánce. Hledání může být zpestřením rodinné vycházky, při níž
poznáte hezký kousek přírody okolo naší vesničky
Malou nápovědou Vám mohou být tyto dvě dobové mapky, na nichž
je zakreslen zmiňovaný les „Tschau“ neboli také „Tschauwald“.

I v tomto domě dopadalo kladivo na rozžhavené
železo a tvářelo jej do podkov či jiných předmětů.

Znáte dobře svoji obec???

Mapka z knihy
Frýdlantsko

Jako první nám na minulou fotohádanku
odpověděla slečna Miroslava Luftová. Ke
stálým účastníkům patří i paní Miluška
Šulcová, která rovněž místo z fotohádanky
odhalila. Po delší době se nám objevila
správná odpověď také ve schránce před
obecním úřadem, ale bohužel opět byla
nepodepsána.
Správná odpověď byla:
Okenice na štítě domu č.p. 60 (manželů
Tomášových)

 Školní mapka
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

z roku 1910
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