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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje.
Desátý měsíc letošního roku je
prošpikovaný akcemi pro širokou
veřejnost. V pozvánkách si prosím
povšimněte chystaných akcí a
vyberte si, co je Vašemu srdci
nejbližší.
Musím se přiznat, že mě velice
těší, kolik akcí se u nás pořádá. Do
současnosti jich proběhlo cca 20 a
další budou následovat. Pořádání a
přípravy různých oslav, dětských
dnů, výstav, tancovaček, zábav a
zájezdů, vyžaduje mnoho úsilí i
soukromého času pořadatelů, kteří
se rekrutují z Vás, jak já říkám,
aktivních občanů naší obce.
Pochopitelně ne vždy se vše podaří
na jedničku s hvězdičkou, ale ten
kdo v životě nikdy nic nepořádal,
nemá ani tušení, co to obnáší. O to
víc mě mrzí některé hlášky
účastníků, kteří by vše zvládli asi
lépe a možná i pozadu.
No, já se přiznám, že jsou mému
srdci bližší ty občas chybující lidičky,
bez kterých by se zde nic nekonalo,
než bezchybní kibicové s otlačenými
gauči na zádech.
Jsem opravdu vděčný za to, že
těch prvně zmiňovaných je stále
více, než těch druhých. Pokud by se
však poměr obrátil, pak bychom to
tu mohli s kulturou zabalit.
A i když si za to asi nic nekoupí,
přesto jim velice děkuji.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNEMOVNY
PARLAMENTU CESKÉ REPUBLIKY
Vážení spoluobčané, jak jsem již předeslal v minulém K.K., čekají nás
předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR),
jež se uskuteční jako již tradičně ve dvou dnech, tj. v pátek 25. 10. 2013 od 14:00
hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 26. října 2013 od 08:00 hodin do 14:00
hodin. Ve volební místnost se opět promění zasedací místnost našeho obecního
úřadu.
Stejně jako při minulých volbách máte možnost požádat pro Vás místně
příslušný obecní úřad o vydání voličského průkazu. Pro případ, že se nebudete
v době voleb nacházet v místě svého trvalého pobytu. Lhůta, kdy o něj lze
požádat, začíná běžet od 10. října 2013. O voličský průkaz si můžete požádat
několika způsoby: zasláním žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným
podpisem nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem anebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Těmito popsanými způsoby lze však požádat pouze do 18. října 2013. Osobně si
pak můžete o voličský průkaz požádat a převzít si jej až do 23. října 2013. Mohou
toho například využít naši chalupáři, kteří poté mohou volit u nás.
Volební lístky obdržíte nejpozději do čtvrtka 24. října 2013 (pochopitelně se je
budeme snažit roznosit co nejdříve, abyste měli čas na proštudování a na
rozmyšlenou ☺). Kompletní hlasovací lístky budou rovněž k dispozici přímo ve
volební místnosti ve dnech voleb.
To je k technické stránce voleb pravděpodobně všechno. Protože se jedná o
volby předčasné, je většina lhůt změněna nebo zkrácena. Vaše práva však nikterak
krácena nejsou a proto Vás všechny voličky i voliče prosím o Vaši účast a aktivní
využití Vašeho volebního práva. Neboť jak říkávala moje paní učitelka na češtinu
při výuce přechodníků: „Vole, konáš jen svou povinnost“. Nebojte se, žádnou
nadávkou Vás nečastuji. Jedná se o větu s využitím archaického tvaru slovesa
„volit“ znamenající: „Volíš-li, konáš jen svou povinnost.“ To už ale pravidelný
čtenář našeho kurýra ví, neboť se opakuji z článku k volbám do Zastupitelstva
Libereckého kraje, při nichž u nás byla mimochodem nejvyšší volební účast na
Frýdlantsku.
Stejně tak, jako se nás dotýkají události na krajském úřadu v Liberci, má i dění v
„osadě“ jménem Praha ☺ obrovský vliv na naše životy. Prosím nenechte se napálit
líbivými sliby z předvolební kampaně a berte je s chladnou hlavou. Většina
kandidujících subjektů potřebuje stádo oveček, které nesmí přemýšlet, kde na to
vezmou, jak toho dosáhnou, či kdo na to vydělá. Řídí se okřídleným heslem:
„Nikdo Vám nedá to, co my Vám můžeme slíbit.“ Tak to vždy bylo, je a nestane-li
se zázrak, tak pravděpodobně i bude.
Proto apeluji na Váš zdravý rozum a ještě jednou Vás žádám o účast při
letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech
25. a 26. října 2013.
MiG
3. říjen 2013
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OBECNÍ ÚRAD

POZVÁNKY

OÚ UZAVŘEN
Z důvodu přerušení
dodávky el. energie
v pátek 11. října 2013
bude tento den obecní
úřad uzavřen.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A
NEBEZPECNÉHO ODPADU

Srdečně Vás zveme na zájezd do Šaldova divadla na
komediální představení Rodina je základ státu,
které se odehraje ve čtvrtek 10. října 2013 v 19:00
hodin.
Odjezd od KD 10. 10. 2013 v 18:00 hodin
Doprava autobusem – zdarma
Vstupenka – 150,- Kč, (důchodci – 100,- Kč)
Zájemci nechť se hlásí na obecním úřadu
do čtvrtka 10. 10. 2013 do 14:00 hodin!!!
Délka představení: 02:40

Kontejnery na nebezpečný a objemný odpad budou
přistaveny na návsi před KD v sobotu dne

9. listopadu 2013 od 9:00 do 11:00 hod
Srdečně Vás zveme na posezení s lékařem MUDr. Jiřím
Poděbradským, které proběhne v pátek 18. 10. 2013 od
17:00 hodin v místní hospůdce na návsi.

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

Tématem posezení bude:
příčiny
následky
první pomoc

Žádáme občany, aby odpad předávali přímo
svozové firmě, není možné zanechávat na
stanovišti odpad předem!!!
Děkujeme za pochopení.
Kontejnery budou dle potřeby vyměňovány

INFARKT MYOKARDU

Těšíme se na Vás
S pozdravem

Miroslava
Mervová

KUNRATICKÉ
DRAKOVÁNÍ
Hurá akce, jejímž hlavním smyslem je:

Ke dni vydání tohoto kurýra je v soutěži přihlášeno již
32 marmelád a sběr vzorků pokračuje až do 28. října 2013.
Proto vyzýváme váhající marmeládníky: „Nebojte se,
neváhejte a podělte se s námi o Vaše dobroty. Jde
především o zábavu.“
Zároveň žádáme všechny spoluobčany, pokud máte
doma nějaký předmět, který má souvislost s Kunratickou
marmeládovnou, nebo víte nějaká fakta nebo i drby,
buďte od té dobroty a doneste je nebo je zašlete na
adresu obecního úřadu Kunratice.
Tyto věci poslouží k doprovodné výstavě a po
slavnostním vyhodnocení budou samozřejmě vráceny.

Slavnostní vyhodnocení
proběhne v sobotu
2. listopadu 2013
čas bude upřesněn
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Sejít se a vrátit se do dob našeho dětství, kdy jsme na
podzim pouštěli draky, pekli brambory v popelu a lítali po
loukách. Dejme do těchto dob nahlédnout i našim dětem.

Sejdeme se v neděli 20.
října 2013 v 10:00 hodin
před obecním úřadem
nebo po desáté hodině
na „Kopáku“ (kopec za
paneláky)
Draka své výroby nebo
kupovaného s sebou!
Do kapsy si přiberte
bramboru,
jablko
nebo
buřtíka. (oheň zařídíme my)
3. říjen 2013
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ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
TJ SOKOLU KUNRATICE – PODZIM 2013
Domácí
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice
Dolní Řasnice
Kunratice
Bulovka B
Raspenava B
Kunratice
Pertoltice
Kunratice
Hejnice B
Kunratice
Nové Město p. S. B

Hosté
Bílý Potok
Kunratice
Habartice
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Kunratice
Víska
Kunratice
Jokers Frýdlant
Kunratice
Stráž n. N. B
Kunratice

Termín
17.08. - 17:00
24.08. - 17:00
31.08. - 17:00
07.09. - 17:00
14.09. - 17:00
22.09. - 15:00
29.09. - 15:00
05.10. - 16:00
12.10. - 16:00
19.10. - 15:30
27.10. - 14:30
02.11. - 14:00
10.11. - 14:00

Den Výsledek Body
SO
4:4
1
2:1
0
SO
SO
2:3
0
3:1
0
SO
SO
1:4
0
2:2
1
NE
2:2
1
NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE

ASTROKOUZEK
Ve čtvrtek 26. září 2013 se uskutečnilo první setkání astronomického
kroužku, jenž pod vedením člena České astronomické společnosti pana MUDr.
Jiřího Poděbradského zahájil svou činnost.
Zájem o hvězdné nebe předčil i ta nejoptimističtější očekávání, neboť dorazilo
18 dětí. Během prvního setkání se „mladí astronomové“ dozvěděli, jak bude
kroužek probíhat, co od něho mohou očekávat a zároveň již dostali první
domácí úkol, který spočívá ve vyhledání vhodného místa v blízkosti svého
domova, odkud budou provádět svá pozorování.
Velkým pomocníkem při činnosti kroužku bude vybavení, které jsme mohli
pořídit díky dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje za bezmála 40 tisíc Kč.
Pro orientaci na hvězdném nebi poslouží „astronomátkům“
otočné mapky hvězdné oblohy a pro pozorování větších
vesmírných objektů mají k dispozici tři binokulární dalekohledy
se stativy. Opravdovou perlou výbavy je však astronomický
zrcadlový dalekohled SKY-WATCHER typu Newton 305/1500
mm 12” na Dobsonově azimutální montáži, jenž umožňuje
sledovat i velmi vzdálené vesmírné objekty.
Že se jedná opravdu o špičkové vybavení, jež nemá široko daleko konkurenci,
potvrdili při kolimaci dalekohledu (seřízení zrcadel) i kolegové pana
Poděbradského z Klubu astronomů Liberecka. S těmito nadšenci jsme se při
jejich noční návštěvě navíc domluvili na veřejném jarním pozorování, neboť
jsme zaznamenali zájem o hvězdnou oblohu i mezi odrostlejšími spoluobčany.
Přestože jsme si vědomi, že
jsou dětské zájmy vrtkavé,
věříme, že alespoň polovina
přihlášených do kroužku vydrží
docházet pravidelně, protože
by byla škoda nevyužít získané
vybavení a vědomosti pana
vedoucího. A kdo ví, třeba se
mezi nimi najde další Tycho
Brahe, Johannes Kepler nebo
Mikuláš Koperník ☺.
Nezbývá, než popřát kroužku
mnoho zdaru a účastníkům pak zase noční nebe bez mráčků.
MiG
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JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2013 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Ríjen
pan Pavel Valo
paní Marcela Götzová
paní Růžena Pažoutová
pan Štefan Švarc
paní Ludmila Götzová
pan Radko Götz

Listopad
pan Jiří Tomáš
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.

KRÁTCE
Převod kulturního domu:
Začala jednání mezi TJ Sokol a obcí o
možnostech převodu kulturního domu do
majetku obce.

Čištění potoka:
V polovině října zahájí Lesy ČR čištění
Kunratického potoka, které potrvá do
června 2014.

Nepůjde elektřina:
Z důvodu nezbytných prací na
zařízeních distribuční soustavy dojde
v pátek 11. 10. 2013 od 9:00 do 14:00
hodin k přerušení dodávky el. energie.

Kaplička v lipách dozděna!!!

3. říjen 2013
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VÝSADBA STROMU REPUBLIKY

PRUZKUM

Vážení spoluobčané, dne 28. října 2013 si
připomeneme vznik Československé republiky, od
něhož v tento den uplyne 95 let. Rádi bychom
„narozeniny“ naší vlasti oslavili počinem, který by
nemusel být jen tak zapomenut, neboť po něm zůstane
symbol.
V horním parku za zastávkou „U koupaliště“ vysadíme lípu, jež je od
pradávna považována za náš národní strom.
V současnosti
přemýšlíme
nad
případným
doprovodným programem a začneme připravovat místo
pro výsadbu. V parku již dvě lípy vyrůstají a třetí bychom
chtěli umístit mezi ně do středu.
Letos je to i 20 let od vzniku samostatné České republiky. Přestože
tuto událost stále vnímáme mnozí rozporuplně, je to další příležitost
k oslavě, co říkáte ☺.
Rád bych touto cestou také požádal případné dobrovolníky, kteří by
se chtěli na přípravě podílet, aby se mi ozvali. Nebráníme se dobrým
nápadům, které by naši oslavu republiky ozvláštnily nebo doplnily.
Osobně se domnívám, že se v dnešní době malinko vytrácí
vlastenectví a národní hrdost a připomínáním historických událostí a
jejich oslavami, bychom si mohli zdravé národovectví znovu vypěstovat.
Zdůrazňuji slovíčko „zdravé“
národovectví, neboť se už jednou
roztrhl pytel s rádoby vlastenci s až
přehnanou národní hrdostí. A jak to
dopadlo. To už je však na odborné
zamyšlení historiků.
My zůstaneme u připravované veselé trachtace a oslavíme státní
svátek se vší parádou.
MiG

Dovolujeme si Vás oslovit s malým
průzkumem, který už před časem proběhl po
emailu a na FB profilu obce.
Potřebovali bychom zjistit, zdali byste měli
zájem o tričko s logem obce. Pokud ano,
dejte nám to prosím vědět jakýmkoli
způsobem na OÚ. V případě většího zájmu
bychom je nechali zhotovit a byla by u nás ke
koupi.
Trička jsou v provedení mužském i ženském
(ta mají jiný střih). Velikosti bychom řešili až
při objednávání.
Internetová anketa také ukázala na zájem o
jiné barvy triček, než je ta ilustrační. Přestože
modrá vede, dalšími variantami se jeví černá,
červená, bílá i zelená verze.
Cena se bude pohybovat kolem 150,- Kč.

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC ???
V posledním čísle kurýra nahradila fotohádanku galerie fotografií ze znovuodhalení památníku a z oslav 20. výročí
osamostatnění obce. Byli jste tak ošizeni o správné řešení úlohy z čísla 5/2013. Někteří z pravidelných řešitelů našich
fotohádanek opět místo našli. A všem ztraceným přinášíme správnou odpověď níže.
S novým číslem přichází i nová fotohádanka. Poznáte co je na obrázku a kde bychom to v obci našli?

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

nová úloha

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

Na
obrázku
je
studánka, která se
nachází pod strání
nalevo
od
nového
mostu v Zeleném údolí.
Ze
studánky
je
odstraněná střecha a
zdi jsou očištěny.
V příštím roce bychom ji rádi s pomocí
dobrovolníků opravili a znovu zastřešili. Poté by mohla
sloužit opět ke svému účelu, tj. hašení žízně
pocestných, kteří do těchto míst zabloudí.
(samozřejmě po provedení nutných rozborů ☺)
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