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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
skrze poslední letošní číslo našeho
zpravodaje.
Rok 2013 uplynul rychleji než voda
v Kunratickém potoce. Doma nám již
na adventních věncích hoří všechny
čtyři svíce, mnohde na lustrech
poklidně visí jmelí a ze špajzů linoucí
se
vůně
hotového
cukroví
prozrazuje blížící se Štědrý večer.
Většina z Vás má již určitě vše
připravené k zítřejší štědrovečerní
večeři a rozjímá u klasických
pohádek. Ne toliko já.
Při přípravě tohoto posledního
čísla K.K. myslím, nejen na to, co
všechno ještě musím do konce roku
stihnout, ale přemýšlím i o tom, jaký
vlastně končící rok z mého pohledu
byl. Přestože se vedlejší článek
věnuje
ožehavému
tématu,
nemyslím si, že by celý rok 2013 stál
za toto téma ☺
Během roku se nám spousta věcí
podařila, ale je i dost věcí, které se
mi letos nepovedly dotáhnout do
zdárného konce, ty si však beru jako
předsevzetí do roku 2014 a udělám
vše proto, abych je dokončil.
Závěrem bych Vám rád poděkoval
za spolupráci i za trpělivost, kterou
jste se mnou letos měli a přeji Vám
všem jménem obce i jménem svým
klidné a příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí, zdraví a
životních úspěchů v roce 2014.
Prosím, buďte na sebe opatrní při
pojídání kapra, pálení svíček i při
silvestrovském veselí.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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VÁNOCNÍ ZAMYSLENÍ
Vážení spoluobčané, předem se omlouvám za zcela nevánoční (nevonící) téma,
které umisťuji na titulní stranu, ale bohužel mi to nedá, abych se nezamyslel nad
drobným nešvarem, jehož jste si zajisté (i podle Vašich reakcí) mnozí všimli.
Myslím si, že žijeme v celkem krásné vesničce, a proto mi přijde zcela
nenormální chování některých spoluobčanů, jež při procházkách se svými
čtyřnohými společníky trousícími jednu nevábnou hromádku za druhou, nechávají
tyto bez povšimnutí ležet a tváří se při tom, že prokazují druhým vlastně službu,
protože hnojí jejich zahrady nebo veřejnou zeleň.
Milí pejskaři, takto to opravdu není. Většině spoluobčanů Vaše nezodpovědné
chování vadí a nezřídka kdy si na to stěžují. Měl jsem za to, že je to záležitost spíše
měst, kde jsou pejskaři anonymní, ale tam už se situace zlepšuje.
Bohužel u nás zatím ne. Toto neřádstvo, jež se objevilo i jako jedno z témat na
loňské veřejné debatě „Na slovíčko, sousedé…“, má dvě řešení.
První a nejideálnější by bylo uvědomění si, že sbírání psích hromádek je
normální záležitost a že mám vůči druhým zodpovědnost za svého milovaného
pejska. Jsem sice notorický optimista, ale zase ne úplně padlý na hlavu, takže je mi
jasné, že někteří lidé ohánějící se svými právy a demokracií po pejskovi neuklidí.
Bohužel si neuvědomují, že jejich demokracie končí tam, kde začíná demokracie
těch druhých, ale o principech demokratické společnosti zde psát nechci.
Mimo mísu mi pak také připadnou výmluvy pejskařů typu, že kdyby byly okolo
cest pytlíky, tak bychom uklízeli. Proboha lidé, vždyť Vám stačí jakýkoli igelitový
pytlík, do kterého nadělení seberete a vyhodíte jej do nejbližší popelnice. Myslím,
že to majitelům odpadových nádob ani vadit nebude, protože lepší H…O
v popelnici, nežli na botě. O předsíni ani nemluvě.
Druhé řešení, jemuž se doposud vyhýbám, protože ještě věřím ve výše
uvedenou variantu, spočívá v zavedení vyhlášky, která bude chování majitelů
pejsků nějakým způsobem upravovat a případné prohřešky i postihovat.
Tomuto represivnímu řešení se vyhýbám i
proto, že nechceme mít plnou schránku
bonzbloků o tom, jak a kde velká hromádka po
kom zůstala. Je nutné si také přiznat, že to
nejsou pouze pejskaři, kteří nechávají „hnojit“
veřejná prostranství, ale jsou to i chovatelé
jiných hospodářských zvířat, ať je to drůbež, ovce
nebo hovězí dobytek, na něž by se případná
vyhláška vztahovala taktéž.
Nebude-li ovšem zbytí a situace se bude zhoršovat, přistoupíme ke
zmiňované vyhlášce, jež s tímto nešvarem pomůže i za cenu zhoršených
sousedských vztahů.
Proto bych chtěl na všechny apelovat v tento vánoční čas, kdy jsou lidská srdce
otevřena a plná pochopení, aby své chování přehodnotili a dali si novoroční
předsevzetí, že po tom, co své psíky po vykonané potřebě pochválí, rovněž jejich
dáreček uklidí. Zároveň děkuji Vám všem, kteří se tak chováte již dnes.
MiG
23. prosince 2013
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POZVÁNKY

DOBRÁ ZPRÁVA
Poplatek za komunální odpad
se pro rok 2014 nemění a
zůstává ve stejné výši.

VÁNOCNÍ BESÍDKA
S JARMARKEM
Ve čtvrtek 19. prosince 2013 se na sále kulturního
domu uskutečnila „Vánoční besídka s jarmarkem“, kterou
připravily paní učitelky společně s dětmi z naší mateřské a
základní školy.
Přítomné rodiče a návštěvníky zaujaly malými dětmi
precizně naštudované básničky a písničky i divadelní
představení v podání žáků základní školy. Své „pirátské“
dovednosti ukázaly i gymnastky z frýdlantského oddílu,
kam dochází jedna žákyně naší školy – Liduška Rázková.
Velký úspěch měl i tradiční jarmark, na němž byly
k zakoupení nejrůznější předměty, jež byly takřka
vyprodány.
Nejen za sebe mohu říct, že jsme si besídkové
vystoupení obou našich škol užili a jsem na děti i
pedagogický sbor velice hrdý, protože příprava takovéhoto
vystoupení je obrovský kus práce, za kterou jim touto
cestou ještě jednou děkuji.
MiG

Půlnoční
mše
proběhne v našem kostele
Všech svatých 24. 12. 2013
od 22:00 hod.
Pojďme společně prožít i
duchovní rozměr svátků
vánočních.

HASICSKÁ ROCENKA
Místní jednotka požární ochrany v letošním roce
absolvovala jedno taktické cvičení v Lázních Libverda, kde
byl námětem požár lázeňského domu s evakuací 61 osob.
Druhé cvičení plánované na červen v Raspenavě bylo
z důvodu povodní zrušeno.
Členové jednotky absolvovali odbornou přípravu
pravidelným školením velitelem JPO v hasičské zbrojnici a
na kurzu pro obsluhu motorových pil, na velitelském kurzu
a na kurzu pro strojníky.
Rok 2013 přinesl celkem 5 zásahů, z nichž dva byly
vícedenní.
21. 04. – požár trávy v areálu bývalé tržnice
01. – 03. 06. – povodeň ve Višňové – Vísce
07. – 09. 06. – pomoc po povodni v Dolních Beřkovicích
25. 06. – povodeň ve Višňové – Vísce
20. 07. – požár v domě čp. 99
Kunratičtí hasiči Vám přejí klidné, šťastné a veselé
Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce 2014. A zároveň
Vás žádají o obezřetnost při pálení svíček, prskavek i
pyrotechniky.

ZASE BRONZ…

Obrázky z vydařené
vánoční besídky.
Str. 2

Kunratický vánoční strom se opět zapojil do soutěže o
nejhezčí vánoční kraj v Libereckém kraji. Tentokrát na
Facebookové stránce Libereckého kraje.
Zde lidé označovali tlačítkem „to se mi líbí“ fotografii,
která se jim nejvíce líbí. Z 15 přihlášených fotografií jsme
opět obsadily krásné 3. místo.
Zvítězil strom z Hejnic se 131
hlasy, druhý byl strom z Hrádku n.
Nisou se 121 hlasy a náš získal 72
hlasů.
Všem hlasujícím děkujeme.
Foto: Zdeněk Liška
23. prosince 2013
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STALO SE V ROCE 2013
V tomto článku se lehce ohlédneme za končícím rokem a akcemi, které se u
nás uskutečnily. Nerozdělujeme je podle pořadatelů, ale uvádíme je podle data
uspořádání.
Hasičský ples
Nábor mladých hasičů
Velikonoční jarmark v MŠ
Lékař radí (mozková mrtvice)
Hodina Země
Maškarní karneval
Den Země – brigáda
Lampionový průvod
Pálení vatry – čarodějnice
Kunratická paleta – malování na chodník
Dětský den
Myslivecké hody (oslava výročí založení)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“
Posezení s důchodci
Merlin nohejbal – nohejbalový turnaj
Letní hasičská tancovačka
Znovuodhalení památníku v Tongrundu
Oslava 20. výročí osamostatnění obce
Kinematograf Pavla Čadíka
Kunratická stopa
Zájezd na Zahradu Čech
Václavská zábava
Zájezd do divadla F. X. Šaldy
Lékař radí (infarkt myokardu)
Kunratické drakování – pouštění draků
Výsadba stromu republiky k 95. výročí vzniku ČSR
Kunratická Jamparáda – vyhlášení výsledků
Myslivecká zábava
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská besídka
Procházka do Heřmanic
Astronomická besídka
Vánoční besídka s jarmarkem

– 09. 03. 2013
– 15. 03. 2013
– 18. – 23. 03. 2013
– 22. 03. 2013
– 23. 03. 2013
– 13. 04. 2013
– 21. 04. 2013
– 30. 04. 2013
– 30. 04. 2013
– 11. 05. 2013
– 01. 06. 2013
– 15. 06. 2013
– 22. 06. 2013
– 21. 06. 2013
– 06. 07. 2013
– 13. 07. 2013
– 03. 08. 2013
– 03. 08. 2013
– 17. a 18. 08. 2013
– 07. 09. 2013
– 15. 09. 2013
– 28. 09. 2013
– 10. 10. 2013
– 18. 10. 2013
– 20. 10. 2013
– 28. 10. 2013
– 02. 11. 2013
– 16. 11. 2013
– 29. 11. 2013
– 30. 11. 2013
– 07. 12. 2013
– 12. 12. 2013
– 19. 12. 2013

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o pomoc psímu
útulku v Krásném Lese, s nímž naše obec, stejně jako ostatní, spolupracuje při
odchytu zraněných, týraných nebo opuštěných pejsků.
Útulku dosloužil letitý automobil, kterým k těmto případům vyjížděli. Proto
byla vyhlášena veřejná sbírka „Auto pro opuštěné pejsky“.
Veřejnou sbírku povolil od 18. 12. 2013 do 31. 03. 2014 Liberecký kraj dne
12. 12. 2013 pod č.j. KULK 85904/2013.
Přispět můžete buď na transparentní účet č. 213467763/0600, jež k tomuto
účelu útulek AzylPes, o.s. zřídil u GE Money bank.
Nebo můžete přispět do pokladničky, která je již k
dispozici na našem obecním úřadu.
Více informací naleznete na webových stránkách
útulku www.azylpes.cz, kde je rovněž odkaz na
transparentní účet.
Předem
Vám
děkujeme za Vaši
pomoc.
AzylPes, o.s. – Krásný Les 3, 464 01 Frýdlant, tel. 606 345 536
Str. 3

JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2013 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Prosinec
paní Jana Maglenová
pan Pavel Němec
pan Zdeněk Vychtera
pan Miloslav Götz
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.
Rodiny a blízcí mají
možnost nechat svým
oslavencům zahrát a
popřát prostřednictvím
veřejného rozhlasu.

VZPOMÍNKA
Rok 2013 bohužel nepatřil pouze
oslavám, ale přinesl i bolest do srdcí
těch, jež ztratili někoho blízkého.
V letošním roce své blízké a naši
obec navždy opustili:
pan Josef Šindelář
paní Jaromíra Němcová
paní Jindřiška Prchalová
paní Marie Reibrová
pan Emerich Mitráš
paní Vlasta Uhrová
Čest jejich památce. Věnujme,
prosím, všem tichou vzpomínku.

KRÁTCE
Hledá se kadeřnice:
Kadeřnice paní Chmelařová, jež u nás na
OÚ od r. 1989 každé úterý stříhala naše
občany, se dočkala důchodu a končí. My jí
za její práci děkujeme a přejeme vše
dobré.
Zastupitelstvo obce chce zachovat tuto
službu v obci, proto nabízí prostor
v suterénu opět pro potřeby kadeřnictví
ve stejném rozsahu.
Zájemci o provoz kadeřnictví se tak
mohou hlásit na obecním úřadu pro
informace nebo s nabídkami.
23. prosince 2013
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ASTRONOMICKÁ
BESÍDKA

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC???

Pamětní kámen v Nádražní ulici v Mníšku u Liberce

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

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se na obecním
úřadu uskutečnila „Astronomická besídka“,
kde mladí astronomové prezentovali svým
rodičům vědomosti doposud nabyté
z pravidelné činnosti Astrokroužku.
Návštěvníci besídky se tak mohli dozvědět
základní informace o Sluneční soustavě, jejím
vzniku a jejich planetách.
Po zhlédnutí všech prezentací, se účastníci
odebrali za obecní úřad, kde proběhlo krátké
pozorování jasné noční oblohy a Měsíce.

Vendula Křížová hovoří o Zemi

a Patrik Kutílek o Slunci.

Martin Poděbradský hovoří o
střídání dne a noci

a Lukáš Liška o Sluneční soustavě.

Tereza Poděbradská hovoří o Marsu

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 ☺

a naslouchající rodiče.

Kunratický kurýr na webu

Fotohádanku z minulého čísla opět vyřešila jako první
paní Miluše Šulcová. Opravdu se jedná o výklenek v tak
trošku záhadném kameni v horní části obce.
Poslední fotohádanka nebyla
vybrána
náhodou,
neboť
posloužila jako pojítko k tomuto
článečku
objasňující historii
zmíněného kamene.
Jedná se o pamětní kámen,
který zde byl odhalen v roce
1908 na počest 60. výročí vlády
císaře Františka Josefa I., jež se
ujal vlády 2. prosince roku 1848.
Císař František Josef I. (mezi Čechy přezdíván též jako „Starej
Procházka“) byl nejdéle vládnoucím rakouským císařem. Pamětní deska
zmizela po vzniku samostatného Československého státu, kdy všechny
atributy C. a k. mocnářství musely pryč. Dnes jsou tyto památky
postupně obnovovány, což dokládá i nápadně podobný kámen z Mníšku
u Liberce, který má desku s českým textem:
„PAMĚTNÍ KÁMEN BYL ODHALEN
V ROCE 1908 K 60. VÝROČÍ VLÁDY
CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I. 1848 –
1908“
U příležitosti výročí se neodhalovaly pouze
pamětní kameny, ale na počest vlády císaře
Františka Josefa I. byla údajně vysázena i
javorová alej z Vesce do Dlouhého mostu, jíž se
dodnes říká Císařská alej, jejíž zajímavostí je
filmové účinkování v pohádce Pyšná princezna.
MiG

23. prosince 2013

