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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, prosím pozor,
ve spolupráci s Policií ČR Vás
oslovuji s důležitým upozorněním.
Prosím
věnujte
zvýšenou
pozornost pomalu projíždějícím
vozidlům s polskými či německými
poznávacími značkami. Existuje zde
možnost, že se jedná o tipaře, kteří
vyhledávají lokality pro páchání
trestné činnosti.
Jedná se zpravidla o vozidla
s jedno až dvou člennou posádkou,
která projíždí pomalu obcí a zajíždí i
do menších uliček, které nejsou
z hlediska dopravy běžně využívané.
Jezdí jak přes den, tak i v noci, kdy je
jejich pohyb o to více podezřelý.
V případě, že si navíc fotografují
Vaše zahrady, je více než
pravděpodobné, že se nezajímají o
jejich architektonické řešení, ale
interesují je věci, které se dají
odcizit.
Zvláštní
pozornost
věnujte
vozidlům zn. Volkswagen Passat
(sedan i kombi) stříbrné barvy, která
již byla u nás spatřena a „škodila“ i
v okolních obcích.
Policie ČR velice uvítá informace o
pohybu těchto podezřelých vozidel,
především jejich značkách, barvě a
registračních značkách (je však
potřeba rozlišit rodinu na výletě od
vozidel s podezřelými individui ☺).
Pro ohlášení můžete využít přímý
telefon na PČR Frýdlant 482 312 105
nebo použijte tísňovou linku 158.

Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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PROHIBICE
Ve světle událostí posledních dnů se připojujeme se zdviženým ukazováčkem ke
zbytku republiky a varujeme Vás před nebezpečnými lihovinami říznutými
metylalkoholem.
Jak jistě z medií víte, šíří se naší zemí
pančovaný alkohol, který způsobil již přes
dvě desítky úmrtí a další lidé si po jeho
požití odnesou trvalé následky v podobě
těžkého poškození zraku či slepoty.
Dbejte, proto prosím o svou bezpečnost
a
vyvarujte
se
požívání
tvrdých
alkoholických nápojů z pochybných zdrojů.
Libereckému kraji se metanolová aféra zatím vyhýbá, ale nelze se spoléhat na
naše obvyklé vnímání událostí – „mě se to netýká“ nebo „to se mi stát nemůže“.
V době, kdy jsme začali tento článeček psát, platilo mimořádné opatření
ministerstva zdravotnictví, které zakazovalo prodávat tvrdý alkohol ve stáncích, ale
v souvislosti s rostoucím počtem případů otrav metylem bylo vydáno nové
mimořádné opatření, které se vztahuje na všechny provozovatele potravinářských
podniků včetně osob provozujících stravovací služby a zakazuje nabízení k prodeji,
prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu etanolu od 20 %
objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu, a to až do odvolání tohoto
mimořádného opatření.
Toto mimořádné opatření nahrazuje mimořádné opatření ze dne 12.9.2012,
č.j. MZDR 32037/2012, a je závazné okamžikem vyhlášení v celoplošném
televizním a rozhlasovém vysílání, tj. od pátku 14.9. od 19 hodin.
Mimořádné opatření bude odvoláno stejným postupem, tedy vyhlášením v
celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání.

MALÝ POVZDECH POD CAROU
Vážení spoluobčané, přestože nás velice těší, že se Vám líbí květinová
výzdoba obecního úřadu a místní knihovny, tak jsme malinko rozpačití
z toho, že nám květiny někdo krade. Stalo se nám to již v loňském roce a
letos se tento nešvar zopakoval.
Jestliže chcete mít doma
stejně pěknou květenu, která u
Z truhlíku na okně
nás zkrášluje budovy i veřejné
knihovny si kolem
prostranství a má být potěchou
jedenácté hodiny
v noci „vypůjčila“
pro oko občana, obraťte se
muškát
osoba,
s důvěrou na paní Maglenovou,
která byla viděna
z hospody.
jež jí má na svědomí.
MiG
17. září 2012
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OBECNÍ ÚRAD

POZVÁNKA

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta obce Kunratice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

oznamuje
1.

Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční
v pátek dne 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu dne 13. října 2012 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

2.

3.

4.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově
obecního úřadu, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant pro voliče
s trvalým pobytem v obci Kunratice.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Obnova památníku
šarvátky v Tongrundu
Mnohokrát děkujeme všem brigádníkům, kteří
pomohli upravit okolí památníku.

VÁCLAVSKÁ
ZÁBAVA
TJ Sokol Kunratice a obec Kunratice srdečně
zvou na taneční zábavu, kterou pořádají
v sobotu dne 29. září 2012 od 20:00 hodin
v kulturním domě v Kunraticích.

K poslechu i k tanci hraje
skupina pana Jelínka.
Vstupné činí 50,- Kč

STALO SE…
Druhá zářijová sobota patřila tradiční Kunratické
stopě, kterou si i přes zataženou oblohu prošlo celkem
154 účastníků. Během pochodu všichni poctivě plnili
úkoly, které pro ně pořádající na celkem 10
stanovištích nachystali.
V cíli 5-ti kilometrové trasy čekalo na výletníky malé
občerstvení v podobě buřtíků, které si mohli opéct na
ohni. Malí i velcí zde navíc měli možnost shlédnout
svět z koňského hřbetu, neboť jsme využili nezištné
nabídky Jezdeckého klubu Nicol Frýdlant. Dvě
nádherné klisny jménem Roxana a Lucka vozily
zájemce, kteří si tento zážitek mimořádně užívali.
Letošní ročník se velice vydařil a všem, kteří se na
jeho přípravě a organizaci podíleli, patří obrovský dík.
Rovněž děkujeme JK Nicol Frýdlant a jejich
dobrovolnicím za výjimečný zážitek v koňském sedle. A
v neposlední řadě děkujeme společnosti AGROFANDA,
spol. s r.o. za tradiční sponzorování občerstvení.

Brigádníci v akci u památníku v sobotu 25. 8. 2012.

ČEZ
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Z důvodu nezbytné práce
na
zařízení
distribuční
soustavy bude v úterý dne
2.10.2012 od 7:30 do 16:30
hodin přerušena dodávka
elektřiny pro celou obec.
Ilustrační foto
Str. 2
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A
NEBEZPECNÉHO ODPADU
Kontejnery na nebezpečný a objemný odpad budou přistaveny na návsi
před kulturním domem v sobotu dne

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

ZÁKLADNÍ SKOLA
Jako by to bylo včera, kdy jsme rozdávali vysvědčení a přáli žákům
příjemné prožití prázdnin. Některým jsme dokonce zamávali na
rozloučenou, neboť opustili naši školu a odešli na druhý stupeň do
Frýdlantu. Vždy musí staré skončit, aby nové mohlo začít – týká se to
nejen školního roku, ale i prázdnin. Prázdninám zamávala křídla
odlétajících jiřiček a vlaštovek a my přivítali ve školních lavicích opět
naše žáčky. Kromě „starých známých“ usedlo do lavic celkem 7
prvňáčků - Ondřej Franc, Květa Listopadová, Zuzana Klímová, Vratislav
Berky, Kryštof Doul, David Kutílek a Antonín Ptáček.

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

ZÁRÍ
paní Jaroslava Kupková
pan Václav Květ

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.

KLUB
DUCHODCU
ZÁJMOVÝ KROUZEK
V souvislosti se začátkem školního roku opět zahajuje práci i zájmový
kroužek. Od října jej mohou každou neděli od 13:00 do 14:00 hodin
navštěvovat děti předškolního i školního věku se souhlasem rodičů.
Scházíme se v bývalé školní družině.
Miroslava Luftová
Str. 3

S politováním oznamuji, že se
z důvodu nízkého zájmu ruší klub
důchodců. Děkuji všem, kteří jste
jej navštěvovali.
Miroslava
Mervová
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STRÍPKY Z HISTORIE OBCE
Víte, k čemu sloužil žulový kvádr v pravé předzahrádce u hřbitova?
Ne? Pak vězte, že je to zbytek (sokl) pomníku padlým kunratickým
obyvatelům v I. světové válce. Bohužel se nedochoval žádný obrázek,
který by zachycoval jeho podobu.
V obecní kronice je o něm zmínka následujícího znění:
Pomník
padlým:
V sobotu 5. září 1926 byl slavnostně postaven pomník
padlým obětem světové války. Posvěcení provedl děkan Jan
Röttig z Frýdlantu. Kámen na pomník pocházel z náhrobního
kamene hrobky Gottfrieda Herrmanna. Stvořitelem tohoto
pomníku je „Kamarádský spolek“ v Kunraticích. Pomník
zdobí zcela pěkně pravou stranu před vchodem na hřbitov a
do kostela.

TÝDENÍK 5+2 DNY
Vážení spoluobčané, ve spolupráci
s obchodem paní Richtrové jsme zajistili
dodávání týdeníku 5+2 dny i do naší
obce. Toto periodikum je vydáváno každý
čtvrtek a dočtete se v něm o dění
v Libereckém kraji, navíc obsahuje
televizní program na celý nadcházející
týden. Úplně nejlepší je na něm však to,
že je zcela zdarma a stačí si jej pouze
vyzvednout každý čtvrtek ze stojánku,
který je umístěn v obchodě se smíšeným
zbožím paní Richtrové.

Kunratice měly přes dvacet válečných
obětí. Někteří muži padli v bojích nebo na
následky zranění, jiní zase podlehli nemoci
nebo následkem válečné dřiny.
Někteří spočívají na místním hřbitově a jiní
se ani po smrti domů nevrátili a jsou pohřbeni
v cizině. Jejich jména a stručný osud je
v kronice rovněž zachycen, ale o
nich zase někdy příště…
Pomník byl podle pamětníků
zničen v šedesátých letech.

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC ???
V předchozím čísle jsme zveřejnili detaily z fotografií míst v naší obci a Vaším úkolem bylo zjistit, kde se
nacházejí. Tentokrát jsme to s obtížností těžšího obrázku zřejmě přehnali, neboť jej nikdo neuhodl. Některé
tipy sice byli blízko, ale do černého nikdo netrefil a je pravda, že letopočet na štítu stodoly pana Machatého je
vidět jen za určitých světelných podmínek. Nové kolo už je jednodušší. Zapojíte se i Vy?
Správná odpověď:

Nová úloha:

obrázek č. 1 – Boží muka před domem
č.p.12 manželů Švarcových.

obrázek č. 2 – letopočet na štítu stodoly
pana Machatého

Malá nápověda: mnozí kolem projíždíme do Frýdlantu
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 ☺

17. září 2012

