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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, přestože se
již měsíc leden nachází ve své druhé
polovině, dovolím si Vám ještě
jednou popřát vše dobré v novém
roce.
Přežili jsme tolik očekávaný konec
světa, vánoční svátky, povánoční
slevové
nákupní
šílenství
i
silvestrovské oslavy a je zde rok
2013, který nám jistě přinese
spousty významných událostí.
Pominu-li
tolik
diskutovanou
novoroční amnestii, jsou událostí
číslo jedna zejména prezidentské
volby, jejichž první kolo máme již
zdárně za sebou a čeká nás kolo
druhé. Příští týden touto dobou již
budeme pravděpodobně znát svého
nového prezidenta, který obsadí
Pražský hrad na následujících 5 let.
Chtěl bych proto především oslovit
a touto cestou požádat voliče, aby
opět využili svého volebního práva,
navštívili volební místnost a rozhodli
o budoucím prezidentovi ČR.
Je to poprvé v historii naší
republiky, kdy si svého prezidenta
zvolíme sami a měli bychom toho
pochopitelně využít.
Kromě výše zmiňovaného, nás
samozřejmě čeká ještě spousta věcí,
které se udají přímo v naší obci,
například
vybudování
nového
bezdrátového obecního rozhlasu.
A samozřejmostí budou i různé
tradiční i nově vznikající akce, o
nichž Vás budeme opět informovat
prostřednictvím K.K.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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VOLBA PREZIDENTA
REPUBLIKY
INFORMACE PRO VOLIČE
o době a místě konání volby prezidenta
Starosta obce Kunratice podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o
změně některých zákonů

oznamuje
1.

Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční
v pátek dne 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne 26. ledna 2013 od 08.00 do 14.00 hodin.

2.

Místem konání volby
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově obecního úřadu, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant

3.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České
republiky, nebude mu hlasování umožněno.

4.

Hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů pro druhé kolo volby
prezidenta budou voličům vydávány ve volební místnosti.

5.

Nebudete-li v době konání druhého kola v místě svého trvalého pobytu, resp.
v místě, kde Vás vedou ve stálém seznamu voličů, můžete požádat na OÚ o
vydání voličského průkazu, který Vám umožní volit v kterékoli volební
místnosti v celé ČR. Žádost můžete podat již pouze osobně, a to do středy 23.
ledna 2013 do 16:00 hodin (po té se uzavírají stálé a zvláštní volební seznamy)

Výsledky I. kola volby prezidenta naleznete na straně 4.
Ve druhém kole se bude s největší pravděpodobností* rozhodovat mezi těmito
dvěma kandidáty
Ing. Miloš Zeman (vlevo)
Karel Schwarzenberg
* (Kandidát se může ještě 24 hodin
před zahájením volby vzdát své
kandidatury, přičemž by za něj
nastoupil další kandidát v pořadí,
proto
píšeme
–
s největší
pravděpodobností)

Zdroj: web
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JÁ SE PTÁM PROC???

OBECNÍ ÚRAD
Pro fanoušky a sběratele
KUNRATICKÉHO
nabízíme

jeho

KURÝRA
úplné

vydání

ročníku 2012 v kroužkové vazbě.
Cena tohoto kompletu je
50,- Kč a zájemci se mohou
přihlásit na obecním úřadu.

RECEPTY Z DEBATY
A je to tady… Plníme, co jsme slíbili a zveřejňujeme
první recept na jednu z dobrot, jež jsme měli možnost
ochutnat při akci „Na slovíčko, sousedé…“

Vážení spoluobčané, je pro mě naprosto
nepochopitelné, proč se za hřbitovní zdí objevují
vyhozené svíčky a jiné dekorativní předměty, které již
dosloužily na hrobech našich blízkých.
Je to pro mě o to víc nepochopitelné, neboť je
přímo na hřbitově umístěn kontejner na tyto věci
určený.
Prosím využívejte jej a neházejte odpad přes zeď.
Vždyť hřbitov je místo
odpočinku
našich
blízkých a i jeho okolí
by mělo být důstojné.
Moc bych si přál,
aby se tento nešvar
již neopakoval, za což
Vám touto cestou
předem děkuji. MiG

MEDOVÉ ŘEZY od paní Kupkové
SUROVINY
Těsto:
• 500 g hladké mouky
• 200 g cukru moučky
• 200 g másla
• 2 vejce
• 2 lžíce medu
• 2 lžičky sody
• 2 lžíce mléka
• 350 g sekaných ořechů
• šťáva z 1 citronu

Karamel:
• 80 g cukru krupice
• 120 g másla
• 3 lžíce másla
Krém:
• 300 ml mléka
• 2 lžíce hladké mouky
• 2 lžíce Solamylu
• 100 g cukru krupice
• 250 g másla

PŘÍPRAVA
1. Zpracujeme těsto a rozdělíme ho na dva díly.
Vyválíme dvě placky, každou dáme na jiný plech. Jednu
upečeme samostatně (15 min.), na druhou nasypeme
ořechy.
2. Cukr, máslo a med zkaramelizujeme na mírném
ohni. Karamel nalejeme na placku s ořechy a dáme ji
péct.
3. Suroviny na krém (kromě másla) svaříme na kaši,
do vychladlé zašleháme máslo. Na první placku dáme
krém, který ještě pokapeme citronovou šťávou. Pak na
ni položíme vychladlou druhou placku.
4. Moučník necháme minimálně 3 dny odležet.
Doba přípravy: 2 hodiny + odležení
Počet kousků: 24
Orientační cena: 100,- Kč (před daňovým balíčkem)

SKLENÍKY Z POLYKARBONÁTU

- extrémní odolnost proti rozbití
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- nízká hmotnost
- vynikající tepelně izolační vlastnosti
- snadná údržba
- velmi dobrá propustnost světla
- možnost automatického větrání
- dodávka ve smontovaném stavu
- dopravné do 20 km zdarma

(Po zkušenosti z debaty nevíme, zdali budou všichni
schopni dodržet 4. bod přípravy ☺ )

Kontakt, výroba:
VALOR kovoprovoz, spol. s r.o.
Nové Město pod Smrkem
Tel.: 736 752 446

Přejeme Vám dobrou chuť
a
paní Kupkové ještě jednou děkujeme.

Email: zeman@valor.cz
info@valor.cz
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HASICKÁ ROCENKA
Zásahová činnost jednotky požární ochrany v roce 2012
1. dubna
– požár stánku v bývalé tržnici
2. července
–
odstraňování
spadlých
stromů
ze
silnice
mezi
Kunraticemi a Dětřichovem
5. července
– přívalový déšť, rozvodněný
potok
rozebírání stavebních
hrázek, vyprošťování předmětů
z koryta potoka
6. července
–
povodeň
Višňová
pytlování písku, přečerpávání
vody na stanovišti v Poustce u
Havlíčků
21. července – požár myslivecké chalupy

Fotbalová okresní soutěž dospělých III. třída SEVER
tabulka po podzimní části 2012
Rk.
Tým
Záp + 0 Skóre
Body
1.
Krásná Studánka B
12 10 1 1 46: 16
31
2.
Hejnice B
12 9 1 2 52: 16
28
3.
Pertoltice
12 9 1 2 40: 17
28
4.
Jokers
12 8 1 3 50: 21
25
5.
Krásný Les
12 8 0 4 30: 14
24
6.
Nové Město B
12 7 0 5 28: 32
21
7.
Dolní Řasnice
12 5 2 5 24: 25
17
8.
Oldřichov
12 4 2 6 16: 36
14
9.
Raspenava B
12 3 2 7 19: 38
11
10.
Víska
12 3 1 8 13: 25
10
11.
Kunratice
12 3 1 8 26: 43
10
12.
Bulovka B
12 1 1 10 20: 45
4
13.
Bílý Potok
12 0 1 11 12: 54
1
Střelci: Jan Provazník – 9, Milan Franc – 8, Milan Götz – 2, Petr Belín – 1, Martin
Klečka – 1, Miloš Křiklava – 1, Jakub Pospíchal – 1, Roman Pospíchal – 1, Josef
Želonka – 1, Marek Život – 1

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNRATICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES LIBEREC

Zve rodiče a děti na ZÁPIS do prvního ročníku Základní školy
Kunratice, který proběhne ve čtvrtek dne 31. ledna 2013 v budově
školy od 14:00 do 15:30 hodin.
Rodiče si s sebou musí vzít rodný list dítěte a občanský průkaz.
V případě nemoci dítěte či z jiných rodinných důvodů je možné
domluvit telefonicky či osobně náhradní termín.
Mgr. Edita Woideová
ředitelka organizace

telefon: +420482313276
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JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2013 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

LEDEN
paní Marie Nováková
paní Jaroslava Bažatová
paní Jarmila Samotná

Únor
paní Květuše Drápalíková
pan Vladimír Veselý
paní Kristína Tomášová
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.

SNEHULÁK KARLÍK
„Na náměstíčku pod stromečkem
černý KARLÍK sedí, ozdobičky hlídá stále
a na lidičky hledí“.
Tato rýmovačka, jež se objevila ve
schránce obecního úřadu, pochází
z pera rodiny samotné autorky
sněhuláka, paní Boženy Smržové, takže
se pojmenování němého hlídače
zhostily osoby z nejpovolanějších ☺
Jméno Karlík je
výstižnější o to víc,
neboť, kdo to ještě
neví, tak se naší
návsi mezi místní
mládeží přezdívá
„Karlák“, a to díky
muži, jenž zde častokrát sedával a
rozjímal o životě ☺
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ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC ???

3. MÍSTO V ANKETE
PRO NÁš VÁNOCNÍ STROM
Na sklonku minulého roku uspořádal
Liberecký deník internetovou anketu „O
nejhezčí vánoční stromek na Liberecku“, kam
se dostala i fotografie našeho obecního
vánočního stromu, kterou pořídil Zdeněk
Liška při jeho rozsvícení.
Ve velice silné konkurenci jsme se umístili
na skvělém 3. místě za druhým Novým
Městem p. Smrkem a vítězem ankety Bílým
Kostelem.
Děkujeme Vám za 4.083 Vašich hlasů,
díky nimž jsme porazili i taková města jako
byl Liberec, Hrádek n. Nisou, nebo Frýdlant.

S novým číslem přichází i nová fotohádanka.
Poznáte co je na obrázku a kde bychom to v obci našli?
Nově budeme uveřejňovat pouze jeden obrázek.

VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA
ve volebním okrsku obce Kunratice
Volební účast:

11. a 12. ledna 2013

61,71%

Počet voličů:
Počet vydaných úředních obálek:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů:

316
195
195
194

Taťana Fischerová
3,61%

Vladimír Franz
3,61%

Zuzana Roithová
2,58%

Přemysl Sobotka
4,12%

Kandidáti:

poč. hlasů

procenta

Jan Fišer

51

26,29%

Miloš Zeman

46

23,71%

Jiří Dienstbier

35

18,04%

Jana Bobošíková

21

10,82%

Karel Schwarzenberg

14

7,22%

Přemysl Sobotka

8

4,12%

Taťana Fischerová

7

3,61%

Vladimír Franz

7

3,61%

Zuzana Roithová

5

2,58%

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

Jan Fišer
26,29%

Karel
Schwarzenberg
7,22%
Jana Bobošíková
10,82%

Jiří Dienstbier
18,04%

Miloš Zeman
23,71%

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 ☺
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