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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje.
Měsíc květen se nese ve znamení
mnoha akcí, o nichž Vás na
následujících stránkách zpravíme.
Je více než symbolické, že Vám
právě dnes přinášíme na úvodní
stránce pozvánku na jedinečnou
událost, jež je spjatá s hasiči a s jejich
tradicí na českém území.
4. květen je totiž datum, jež je
v historických análech nesmazatelně
zapsáno, jako den, kdy byl ve vodě
umučen patron hasičů Svatý Florián.
Stalo se tak léta Páně 304.
Dnes je tomu přesně 1710 let, co
byl tento důstojník římské armády za
vlády císaře Diokleciána, spoután a s
přivázaným mlýnským kamenem ke
krku, svržen do řeky Enže poblíž
římské osady Lauriacum (dnes Lorch,
část obce Enns v Rakousku).
Tento trest si Sv. Florián vysloužil i
přes svou bezúhonnost a vojenské
zásluhy za pomoc křesťanům, které
císař nechal pronásledovat a vraždit.
A proč se vlastně Florián stal
patronem hasičů? Byl usmrcen
vodou, jež je protikladem ohně a
používá se k hašení. A nejde jen o
oheň v pravém slova smyslu. Jedno z
pořekadel uváděných také ve spojení
s úctou ke sv. Floriánovi, zní: "Kde
pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár,
pomocník je nám dán, svatý Florián."
Věřím, že hříchy a sváry uhasíme, a
že se, při některé z květnových
akcí společně potkáme.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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VI. PROPAGACNÍ JÍZDA SH CMS
Naše obec má tu čest, že bude jednou ze zastávek VI.
propagační jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jež
projíždí Libereckým a Královehradeckým krajem u příležitosti
150. výročí založení prvního českého sboru dobrovolných
hasičů ve Velvarech.
V sobotu 17. května 2014 mezi 12:45 až 13:00 hodinou dorazí historická
technika do naší obce, přičemž během krátké zastávky na návsi proběhne předání
pamětní stuhy k historickému praporu, jež kolona poveze. Po slavnostní zdravici
bude propagační jízda pokračovat do sousedního Dětřichova a do dalších měst a
obcí Frýdlantska. (Vzhledem ke stáří veteránů jsou časy spíše orientační)
Všichni jste na tuto jedinečnou událost srdečně zváni a těšíme se na Vás. MiG

VI. propagační jízda SH ČMS odstartuje v květnu
Slavnostní zahájení VI. propagační jízdy SH ČMS, kterou se letos slaví 150 let
vzniku prvního českého hasičského sboru ve Velvarech, proběhne 17. 5. 2014 v 9
hodin v místě Trojzemí – Hrádku nad Nisou. Na náměstí bude připravena
komentovaná výstava hasičské techniky jednotek na území města. Společně s
těmito vozidly budou přítomna historická vozidla z Přibyslavi, z ÚO HZS
Libereckého kraje, stanice Jablonec nad Nisou a technického muzea Hrádek nad
Nisou. Chybět nebude hudební doprovod, vystoupení mladých hasičů, mažoretek,
před odjezdem historickému praporu požehná hrádecký farář. To vše za
přítomnosti představitelů Libereckého kraje.
Vozidla se vydají po určené trase
nejdříve k hasičům do německé Žitavy a
polské Bogatyni. Propagační jízda bude
pokračovat do Kunratic, Dětřichova,
Frýdlantu. Tam bude přerušeno obvodní
kolo Plamenu a mladí hasiči přijdou jízdu
pozdravit. Dalšími zastávkami se stane Nové
Město pod Smrkem, Lázně Libverda,
Hejnice. V posledně jmenovaném městě
bude připraven program před Bazilikou
Navštívení Panny Marie. Následovat bude
Raspenava a Chrastava, kde první den jízdy
V čele jízdy pojede Praga RN z roku 1938
končí.
V neděli 18. 5.2014 v 9 hodin zahájí VI. propagační jízda na náměstí Dr. E.
Beneše v Liberci za přítomnosti primátorky. Trasa dále povede do Jablonce nad
Nisou – tam je na náměstí u radnice připraven program, do Železného Brodu a
Semil na známý „Ostrov“ k vidění budou nejen historické parní stříkačky, ale také
překvapení. Poslední zastávkou bude Lomnice nad Popelkou, kde pomyslná
štafeta bude předána Královéhradeckému kraji, první zastávkou se stane Jičín.
Věra Nutilová
4. května 2014
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OBECNÍ ÚRAD

POZVÁNKY

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Kunratice podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o
volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
dne 23. května 2014 od 14:00 hodin do 22.00 hodin a
dne 24. května 2014 od 08:00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově OÚ, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant
pro voliče bydlící v obci Kunratice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem
České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu
Evropské unie.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Kunraticích dne 2. května 2014

JAMPARÁDA
Přihlášených vzorků k e dni 01 . 05. 2014
Kategorie

poč. vzorků

Jádroviny
Peckoviny
Bobuloviny
Exotika
CELKEM

0
0
0
0
0

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...

Více na www.jamparada.cz

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.),
VI. Propagační jízda SH ČMS (17.), Dětský den (31.)
Myslivecké hody (14.), Zábava pro důchodce (20.),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (28.)
Merlin nohejbal (5.), Letní hasičská tancovačka (19.)
Výstava ke 100. výročí vypuknutí I. světové války (2.),
Kinematograf Pavla Čadíka (???)
Kunratická stopa (6.), Zájezd na Zahradu Čech (13.),
Václavská zábava (25.)
Kunratické Drakování (???), Lékař radí (???), Rozsvícení
Vánočního stromu (31.)
Kunratická Jamparáda (8.), Myslivecká zábava (15.)
Mikulášská besídka (6.), procházka do Heřmanic (???)

Příjezd hasičské techniky na náves před Kulturní dům
v sobotu 17. května 2014 mezi 12:45 až 13:00 hodin.
Pozdrav hasičů a slavnostní předání stuhy na historický
prapor propagační jízdy.

Přeškrtnuté akce již proběhly.
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ROZPIS A VÝSLEDKY UTKÁNÍ V KOPANÉ
Domácí

Hosté

Termín

Den Výsledek Body

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

Kunratice

Oldřichov v H.

22. 03. 15:00 SO

1:3

0

Habartice

Kunratice

29. 03. 15:00 SO

1:1

1

Kunratice

Dolní Řasnice

05. 04. 16:30 SO

2:3

0

Krásný Les

Kunratice

12. 04. 16:30 SO

2:1

0

Kunratice

Bulovka B

19. 04. 17:00 SO

3:3

1

Kunratice

Raspenava B

26. 04. 17:00 SO

6:0

3

Víska

Kunratice

03. 05. 17:00 SO

1:0

0

Kunratice

Pertoltice

10. 05. 17:00 SO

Jokers Frýdlant

Kunratice

17. 05. 17:00 SO

Kunratice

Hejnice B

24. 05. 17:00 SO

Stráž n. N. B

Kunratice

01. 06. 17:00 NE

paní Alena Pažoutová

Kunratice

Nové Město p. S. B

07. 06. 17:00 SO

Bílý Potok

Kunratice

08. 05. 16:00 ČT

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.

DEN ZEME = ÚKLID OBCE
Díky Vám všem, kteří jste se v neděli 13. dubna 2014 zúčastnili velkého
úklidu, přidali jste ruku k dílu a oslavili jste tak s námi Den Země činem, který
pomohl přírodě a zvelebil naši vesničku. Akce se uskutečnila již po třetí a jedná
se o symbolickou oslavu výše zmíněného svátku, jenž připadá na 22. duben.
Tentokrát se občané, hasiči a myslivci sešli díky termínu Velikonoc o týden
dříve a společně prošli obec a její okolí, kde sbírali vše, co do přírody nepatří.
Počasí jejich bohumilé činnosti přálo, takže se jednotlivé skupiny sběračů s
pytli v rukách rozprchly po katastru a do oběda měly o zábavu postaráno.
Obrovský kus práce odvedli myslivci i mladí hasiči, kteří se s vedoucími v
patách předháněli v hledání a sběru jednotlivých odpadků. Velký dík patří také
Bohouškovi Křelinovi, který již tradičně zapřáhl vlek za svůj traktor a za pomoci
dalších lidiček svážel rozměrnější odpad z luk a lesů. Stejně jako vloni nebylo o
zajímavé "úlovky" nouze. Kromě pneumatik se našly spousty rozbitých
televizorů a jiné elektroniky, ze které zmizely cenné kovy a nehodící se plasty
nám zamořily lesy.
Úklid se nevyhnul ani okolí památníku
v Tongrundu, které je mylně
považováno za území Frýdlantu a kde
se vlivem zvýšeného zájmu turistů,
zvýšil i výskyt odpadků, což je asi daní
za jeho obnovení v loňském roce.
Nezbývá tak než si přát a doufat, že
bude mít letos více ukázněných
obdivovatelů a my příště sesbíráme
méně PETek a obalů od svačin.
Bohužel po předešlých zkušenostech
víme, že máme uklizeno zase jen na
chvilku, neboť omezenost některých
lidí je bezbřehá a jsou schopní vyhodit
kdekoli prakticky cokoli.
Závěrečné poděkování patří ještě
společnosti .A.S.A., jež zdarma odvezla
a zlikvidovala nasbíraný odpad. I díky
její zásluze máme obec a její okolí opět
čisté.
MiG
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Kveten
pan Jiří Berky
paní Iva Farská
paní Iva Štrosnerová
pan Roman Matoušek
paní Marie Šulcová
paní Miroslawa Bugajna

Cerven

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

KRÁTCE
Nová paní kadeřnice:
Ve druhé polovině měsíce května začne
opět fungovat kadeřnictví v suterénu
obecního úřadu. Novou kadeřnicí je paní
Simona Babičová z Frýdlantu.

Lípa republiky se již zelená:
Naše obava, že se lípa
republiky vysazená vloni u
příležitosti 95. výročí vzniku
Československa neuchytila, se
stala lichou. Strom se ujal a
listy se již zelenají.

INFORMACE
Při pravidelném rodinném výletě u
stomatologa jsem našla v čekárně paní
MUDr. Jančáryové leták, že v Liberci jsou
ještě volná místa pro nové pacienty. Jedná
se o tato zařízení:
• Podještědská poloklinika
Na Bojišti 84/7, Liberec 9
tel.: 482 360 710
• Doktor Klain Medical
Moskevská 658/41, Liberec 1
tel.: 777 765 175, 777 765 110,
777 765 154, 778 003 303
Snad to někomu přijde vhod.
Mirka Mervová
4. května 2014
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CARODEJNICE VE FOTOGRAFIÍCH

PAMÁTNÍK V TONGRUNDU
Je úžasné sledovat, jak si Památník v
Tongrundu po obnovení žije svým životem…
Jsme rádi, že si k němu našli cestu jak běžní
turisté, tak i spousty obdivovatelů dob
Napoleonových, kteří se zde zastaví a tu a
tam zde zapálí svíčku nebo jako v úterý 29. 4.
u něho v brzkých ranních hodinách
anonymně zanechají takovýto nádherný
věnec. Děkujeme.

Znáte dobře svoji obec???
Další fotohádanka…
Zdali pak víte, čí střechu
kohout na fotografii
hlídá a kde bychom jej
v obci našli? Odpovídat
můžete
obvyklými
způsoby emailem, sms
nebo do schránky na
OÚ.

KUNRATICE V PROMĚNÁCH ČASU…
Zde Vám chceme přinášet místa v obci ze starých fotek ve srovnání s dneškem.

Fotohádanku z posledního čísla správně
zodpověděla opět paní Miluše Šulcová.

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

Štítové okénko na
budově mezi č.p. 1
a č.p. 100.
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