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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím speciálního čísla
našeho zpravodaje, které je
věnováno jedinečné akci, jež se
v naší obci zanedlouho uskuteční.
Oproti
klasickému
vydání
využijeme pouze jednu dvoustranu,
která ovšem bude plná informací o
připravované události.
V minulém čísle jsme uveřejnili
článek s nadpisem „Jaké chceme mít
Kunratice za 10 let?“, který u mnoha
čtenářů vzbudil zájem o více
informací. Bylo v něm položeno
několik otázek, ale především
žádost o pomoc s přípravou, kterou
nám již řada z Vás poskytla či
přislíbila, což mě velice potěšilo.
Půjde o pomoc s přichystáním
veřejné debaty o současnosti a
především o budoucnosti naší obce
spočívající v informování o akci a
zvaní na ni. O výzdobu prostor, kde
se uskuteční a o mnoho dalších
maličkostí, bez kterých se tato akce
neobejde. Samotnou debatu bude
řídit zkušený tým odborníků kolem
paní RNDr. Blaženy Huškové.
Do přípravné skupiny zveme
všechny, kteří to s naší vesničkou
myslí dobře. Pomoci však můžete i
nepřímo, například poskytnutím
fotografií, které se stanou součástí
výstavy „Kunratice v proměnách
času“, jež bude doprovázet veřejnou
debatu.
O podrobnostech se dočtete
v následujících textech.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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NA SLOVÍCKO, SOUSEDE…
…KAM CESTA OBCE POVEDE?
Takhle se jmenuje připravovaná akce, která nemá v naší obci obdoby a o
níž se v následujících řádcích dozvíte více.
Obec Kunratice stojí před velkým úkolem – pořídit nový územní plán
obce (ÚPO). Tento strategický dokument de facto určuje směr, kudy se
bude ubírat rozvoj obce (zdali a kde bude víceúčelové hřiště, zdali a kde se
budou stavět nové domy, zdali a kde bude veřejná zeleň apod.). Zároveň
existuje další strategický dokument se vznešeným názvem „Program obnovy
vesnice“ (POV), který je jakýmsi plánem kdy a co se bude opravovat,
obnovovat nebo nově budovat (oprava veřejných budov, obnova veřejných
prostranství, pořízení veřejného rozhlasu, výstavba chodníků, apod.).
Současný POV je z roku 1996 a byl aktualizován pouze jednou v r. 2008.
Některé věci jsou již hotové a jiné zde naopak chybí.
Už z názvu akce je patrné, o co nám jde. Pojďme si popovídat o
současnosti a budoucnosti obce, sousedé… Pomozme obci a jejímu vedení
najít správný směr kudy se má ubírat naše vesnička, jež je naším domovem.
„Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?“ dalo by se říct.
Termín je nám už také znám. Debata bude dvoudenní a proběhne
v pátek, 30. listopadu a v sobotu 1. prosince 2012. Ale nebojte se, 48 hodin
si povídat nebudeme ☺. Diskuze bude mít svůj program a řídit jí budou
zkušení lidé z týmu paní RNDr. Blaženy Huškové, kteří již podobné akce
pořádali v jiných obcích, kde rovněž hledali odpovědi mezi občany (např.
Bulovka v r. 2002).
Místem konání akce se stane kulturní dům, kde pro Vás připravíme i
fotografickou výstavu z historie a současnosti obce „Kunratice v proměnách
času“. Ještě před samotným začátkem proběhne v parku na návsi slavnostní
rozsvícení vánočního stromu, kde si vychutnáme kulturní program dětí z MŠ
a ZŠ Kunratice.
Pevně věříme, že přijmete naše pozvání na veřejnou debatu a zúčastníte
se jí.
Za přípravnou skupinu KUNRATIČÁCI
Božena Smržová, Pavlína Součková, Josef Franc, Jana Maglenová, Jan Maglen Karel
Málek st., Marie Nováková, Ladislava Lišková, Marcela Pažoutová, Josef Pfohl, Mojmír
Bittner, Milan Götz, Miroslav Liška, Miroslava Mervová, Drahomíra Mecnerová, Jana
Jirounková, Jan Provazník.

Pomůžete nám i Vy? Jste srdečně zváni.
21. října 2012
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DNY, KTERÉ SI OZNACTE V KALENDÁRI …
PÁTEK 30. LISTOPADU 2012
SOBOTA 1. PROSINCE 2012
KUNRATICE
V PROMENÁCH CASU
Výstava fotografií z historie a současnosti obce.
U příležitosti veřejné debaty „Na slovíčko, sousede…“
budou v prostorách sálu kulturního domu vystaveny
fotografie ze sbírky obce a jak doufáme i ze
soukromých sbírek Vás, našich spoluobčanů.
Žádáme spoluobčany o pomoc s přípravou výstavy.
Prosíme Vás o zapůjčení Vašich fotografií, které
naskenujeme, zvětšíme a poté vystavíme.
Bude krásné zavzpomínat na staré časy a porovnat
vzhled obce tenkrát a dnes.
Fotografie a pár vzpomínek nám již poskytl pan Jiří
Krause a pomoc již přislíbili pan Miloš Brichta, paní
Marie Nováková, pan František Vrátný, Kerdovi,
Provazníkovi a další.

ROZSVÍCENÍ
VÁNOCNÍHO STROMU
V pátek 30. listopadu 2012 (čas bude upřesněn)
Těsně před tím než začne veřejná debata „Na
slovíčko, sousede…“, se sejdeme v parku na návsi a
společně rozsvítíme vánoční strom.
O kulturní program se postarají děti z mateřské
školy a žáci základní školy Kunratice. Předem tímto
děkujeme oběma pedagogickým sborům za výrobu
ozdob na vánoční strom a za přípravu kulturního
programu.

Po rozsvícení se společně odebereme na sál
kulturního domu, kde proběhne první část
veřejné debaty „Na slovíčko, sousede…
…kam cesta obce povede?“
Děti se budou moci přesunout do školy, kde bude
pro ně připraven program, aby se na sále nenudily.

Zde je malá ochutnávka, jak by to mohlo vypadat.

PODZIMNÍ ARANZOVÁNÍ
Jana Maglenová a Pavlína Součková Vás srdečně zvou
na podzimní aranžování květin.
Kdy: pátek 26. 10. 2012 od 18:00 hodin
Kde: hospoda v Kunraticích
Ukázky dušičkové výzdoby, podzimní
truhlíky a jiné aranžmá.

květinové

I zde se můžete o debatě dozvědět více ☺
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 ☺

21. října 2012

