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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím prvního letošního čísla
našeho zpravodaje.
V úvodu svého sloupku se Vám všem
chci omluvit, že jste na něho museli
čekat tak dlouho. Opět mě překvapilo,
kolik z Vás se po Kurýrovi ptalo s tím,
zdali jsem Vám jej nezapomněl dát do
schránky. Váš zájem mě velice potěšil
a zároveň jsem si uvědomil, že je pro
Vás náš zpravodaj zdrojem důležitých
informací nejen ze života naší vesničky.
V letošním roce si připomínáme
640. výročí od první písemné zmínky
o naší obci. Jedná se o zmínku z roku
1377, kdy je ve farní knize uváděn
plebán (duchovní správce farnosti)
při zdejším kostele Všech svatých.
My bychom si rádi připomněli toto
výročí 29. července a již nyní pracujeme
na přípravách akce, která bude spojena
i s tradičním uctěním památky padlých
vojáků v Tongrundské šarvátce s Napoleonskými oddíly. Již pomalinku vzniká
program oslav, během nichž například
proběhne dobová rekonstrukce přepadení Kunratic nepřátelskými vojáky
nebo pokus o překonání českého
rekordu o největší cukrovou vatu.
Rádi bychom opět u nás přivítali naše
rodáky a vůbec všechny lidičky, kteří
neztratili o naši vesničku zájem. V této
souvislosti se obracím na Vás s žádostí
o pomoc s kontaktováním všech Vašich
příbuzných a známých, kteří v naší obci
vyrůstali nebo se tu jen mihli a mohla by
je oslava tohoto pro nás významného
jubilea zajímat. A protože se první
písemná zmínka vztahuje k našemu
kostelu, potěšila mě v posledních dnech
zpráva, že pan farář Mgr. Vít Audy získal
peníze na opravu střechy kopule, která
již na slávu bude zářit novotou.

Začala rekonstrukce „státovky“
Vážení spoluobčané, po takřka dvouletém úsilí a plánování začíná dlouho očekávaná
rekonstrukce silnice č. III/03511 vedoucí z Frýdlantu na hraniční přechod s Polskem, které
neřekneme jinak než státovka (přestože již několik let patří Libereckému kraji).
Rekonstrukce vozovky je součástí velkého projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“
podpořeného finančními prostředky z EU. V rámci této akce bude nejen rekonstruována
vozovka, ale budou upraveny i silniční příkopy a opraveny propustky pod silnicemi.
Ruku v ruce s tak rozsáhlou dopravní stavbou jdou pochopitelně i omezení
pro motoristy a další účastníky silničního provozu. V pondělí 3. dubna tak začíná úplná
uzavírka zmiňované státovky, která potrvá až do srpna letošního roku.
O uzavírce a o tom, jak by to šlo udělat jinak a lépe, toho bylo napsáno a namluveno
dost. To podstatné je to, že v pondělí dojde k předání staveniště a od této chvíle se
dostanete do Frýdlantu buď přes Dětřichov nebo přes Poustku. Dojde i ke změně
v autobusové dopravě. Zastávka „U MOSTU“ je dočasně přesunuta na náves před
Kulturní dům, kde se bude po dobu uzavírky autobus otáčet. Další nemilou zprávou je, že
bude uzavřen i hraniční přechod do Polska, kam bude smět pouze linková autobusová
doprava. Po celou dobu stavby bude průjezdná křižovatka na Marmeládce směr Dětřichov.
Milí kunratičáci, dovoluji si Vám však doporučit, aby jste, pokud můžete, využívali
pro cestu do Frýdlantu trasu přes Poustku, protože zejména v prvních měsících stavby, kdy
bude zavřena část silnice od „kruháče“ k fabrikám TRW a Raslovi, bude přes Dětřichov
jezdit i kamionová doprava, s níž bude vyhýbání nejen v aleji velice obtížné.
Obě trasy jsem projel a měřil jsem jejich délku od nás z návsi na parkoviště před Nářadí
Bartoš. Cesta přes Dětřichov měří 9,9 km a cesta přes Minkovice a Poustku měří 11,3 km,
což vzhledem k výše uvedenému není až taková zajížďka. Bohužel autobusy na výběr
nemají, a tak Vás prosím, zejména ze začátku o shovívavost.
Věřím, že toto dočasné nepohodlí překonáme a za to nám bude odměnou krásná nová
silnice, kterou si zpříjemníme cestu do Frýdlantu nebo do Bogatynie.
MiG

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD

POZVÁNKY

Platby za komunální odpad
placeno
ročně
1.320,-

placeno
čtvrtletně
330,-

týdenní (52x)

2.216,-

554,-

kombinovaný (38x)

1.804,-

451,-

Frekvence svozu
čtrnáctidenní (26x)

Termíny splatnosti:
I. čtvrtletí – úhrada do 31. března
II. čtvrtletí – úhrada do 30. června
III. čtvrtletí – úhrada do 30. září
IV. čtvrtletí – úhrada do 30. listopadu
Bezhotovostní platba:
Číslo b. účtu: 19-7522610297/0100
Variabilní číslo = číslo nádoby

Variabilní číslo je nutné vyplnit vždy!!!
Bez tohoto čísla nelze platbu přiřadit ke správnému plátci.

Milí pejskaři, nezapomněli jste
zaplatit místní poplatek za psa,
který byl splatný do 31. března ?

Poslední volné termíny

Vážení spoluobčané, po roce si Vás dovolujeme opět
oslovit a požádat o pomoc při úklidu obce a jejího
okolí, kterým bychom společně oslavili Den Země,
který připadá na 22. dubna.
Oslavme Den Země činem,
který pomůže přírodě a zlepší
životní prostředí v naší obci.
Sejdeme se u OÚ v neděli 23. dubna v 10:00 hodin.
Zde si rozdáme igelitové pytle a rukavice, rozdělíme se
a projdeme obec a lesy, kde budeme sbírat vše,
co do přírody nepatří. V případě špatného počasí proběhne
akce v náhradním termínu.

Obec Vás společně s místními hasiči srdečně zve na

Milí rekreanti, nabízíme Vám poslední neobsazené letní
termíny na Branžeži. Obě chatky jsou volné již pouze
v týdnu od 8. do 15. července. Jedna chatka je pak ještě
volná v týdnu od 5. do 12 srpna.

kunratický kurýr 2016
Pro fanoušky a sběratele
KUNRATICKÉHO KURÝRA opět
nabízíme jeho úplné vydání
ročníku 2016 v kroužkové vazbě.
Cena kompletu by měla vyjít
přibližně na 50,- Kč a zájemci se
mohou přihlásit na OÚ.

Start lampionového průvodu je v 19:30 od zastávky
na Marmeládce. Vatra vyroste pod křížkem a vzplane
po příchodu lampioňáku. Součástí budou soutěže pro děti
a hledání Miss čarodějnice.
Občerstvení a přistávací plocha zajištěny.
Srdečně zveme všechny a zvláště pak čarodějnice.

HODINA ZEMĚ
25. března se naše obec opět zapojila do celosvětové akce
„HODINA ZEMĚ“, během níž od 20:30 do 21:30 hodin zhasla
světla veřejného osvětlení v obci. V rámci této akce bylo
naplánováno veřejné pozorování noční oblohy, které mělo
proběhnout na palouku pod „křížkem“, kde se každoročně pálí
vatra. Bohužel tuto doprovodnou akci zhatili špatné pozorovací
podmínky. Omlouváme se všem, kteří marně dorazili na místo.
S vedoucím Astrokroužku, panem Poděbradským, hledáme
náhradní termín, o němž budeme všechny včas informovat.
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TJ Sokol – Rozpis a výsledky utkání
Domácí
JOKERS
Kunratice
HORNÍ ŘASNICE
Kunratice
Dolní Řasnice
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Dětřichov
Kunratice
Jindřichovice p. Sm.

Hosté
Kunratice
Dětřichov
Kunratice
Jindřichovice p. Sm.
Kunratice
PERTOLTICE
Kunratice
JOKERS
Kunratice
HORNÍ ŘASNICE
Kunratice

Termín a čas
26.03. - 15:00
01.04. - 16:00
08.04. - 16:30
15.04. - 16:30
22.04. - 17:00
29.04. - 17:00
06.05. - 17:00
13.05. - 17:00
20.05. - 17:00
27.05. - 17:00
03.06. - 17:00

Den
Ne
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So

Výsledek
5:1
0:6

Body
0
0

Svá životní jubilea letos oslavili
nebo oslaví spoluobčané:

Leden
paní Lišková Marie
pan Roubínek Josef
paní Roubínková Lenka
pan Lachman Jaroslav

Únor
paní Kutílková Jitka
paní Drápalíková Květuše

Březen
pan Koutný Josef
pan Franc Václav
pan Novák Jiří
paní Křížová Věra
pan Kutílek Miroslav
pan Táborský Jiří
paní Götzová Miloslava
paní Krausová Jana
pan Šejna Luboš

Naši fotbalisté začali vychovávat své
nástupce. Fotbalovou mládež můžete vidět
pobíhat na travnatém hřišti každou středu
odpoledne za přísného dohledu trenérů
Milana France a Jana Provazníka.
Držíme pěsti, aby mládežníkům vydržel
jejich dosavadní zápal a našim borcům tak
vyrostla nová fotbalová generace.
MiG

ROZPOČET OBCE

HOSPODAŘENÍ OBCE

V letošním roce bude naše obec
hospodařit se schodkovým rozpočtem,
který počítá s příjmy ve výši
6.090.000,- Kč a výdaji ve výši
6.430.000,- Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 340 tisíc
pokryjeme z Fondu rozvoje bydlení.
Rozpočet počítá s realizací připravovaných akcí, jako jsou, pořízení
nového územního plánu, další etapa
opravy Kulturního domu, oprava MŠ a
oprava fotbalových kabin.
Vzhledem k aktuálnímu zůstatku
na účtu Fondu rozvoje bydlení můžeme
na půjčky obyvatelům uvolnit 340 tisíc
korun jako v roce 2016.

Celkové příjmy rozpočtu obce dosáhly
k 31. 12. 2016 výše 7.223.210,30 Kč, což je
plnění rozpočtu na 112,84%.
Běžné výdaje činily 9.936.287,24 Kč, což
představuje plnění rozpočtu na 94,26 %
upraveného rozpočtu.
Rozdíl příjmů a výdajů po konsolidaci je
-2.713.076,94 Kč.
Stav na účtech k 31. 12. 2016:
Základní běžný účet
Běžný účet peněžních fondů
Běžné účty celkem

JUBILEA

3.509.850,41 Kč
315.940,91 Kč
3.825.791,32 Kč

Výrok auditorky KÚLK: Při přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 podle § 2
a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Duben
paní Belínová Miloslava
pan Ota Petr
pan Bugajny Stanislaw
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.

PŘEHLED ROZPOČTŮ OBCE 2000 - 2016
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Kostelní věž projde opravou…

TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍ RKA

Někteří z Vás si ještě pamatují, jak se natírala střecha kostelní věže,
což byl mimochodem i jeden z posledních počinů několika horolezců,
kteří pak nalezli smrt v expedici Peru ´70 pod Huascaránem. Od té doby
se až na opravu kostelních hodin na věži nic nedělo.
To se změní v letošním roce. Jak jsem psal ve svém úvodníku,
frýdlantská farnost, pod níž náš kostel spadá, získala dotaci na opravu
střechy kostelní věže, která spočívá v odstranění starého nátěru, ve
vyspravení oplechování a v opětovném natření celé kopule. Práce by
měly proběhnout v měsících dubnu až červnu.
Mám obrovskou radost, že právě v jubilejním roce, kdy si připomene
uplynutí 640-ti let od první písemné zmínky o zdejším kostele dostane
jeho dominanta nový kabát a že se po letech opět zlepší její vzhled.
Jako třešinka na pomyslném dortu je navíc dohoda,
že se v rámci opravy sejme
věžní kříž a s ním i vejce, jež
by mělo ukrývat časosběrnou
schránku, kterou budeme
moci za přítomnosti zástupců
církve, památkové péče MěÚ
Frýdlant a Národního památkového ústavu ČR otevřít,
a zdokumentovat. Po opravě
vejce vrátíme i s doplněnou
schránkou o soudobé předměty zpět na vrchol kostelní
věže, kde bude čekat na další
pokolení.
Věřím, že nebudu jediný,
kdo se bude těšit na tuto
ojedinělou příležitost. MiG

Liberecká pobočka Charity poslala
poděkování za uskutečnění Tříkrálové sbírky
v naší obci, jež proběhla 6. ledna 2017.
Děkujeme všem, kteří vlídně přijali
koledníky a přispěli do jejich pokladniček.
Velké díky patří malým koledníkům i jejich
doprovodu, kteří i přes nepřízeň počasí vyšli
do ulic naší vesničky.
V Kunraticích bylo vykoledováno úžasných
6.689,- Kč. Výtěžek z naší obce podpoří místní
seniorku, která pobývá v Domově s pečovatelskou službou. Děkujeme Vám všem, kteří
jste přispěli na dobrou věc.

Celkem bylo v letošním roce pod záštitou
OCH Liberec vykoledováno 283.211,- Kč.

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2017
Leden

Únor

Březen

AKCE

Novoroční disco (14.)
Lékař radí – Úzkosti a deprese (10.)
Hasiči radí, aneb co shoří to neshnije (10.)
Hasičský ples (18.)
Maškarní karneval pro děti (11.)
Maškarní karneval pro dospělé (18.)
Hodina Země a pozorování noční oblohy (25.)

MĚSÍC

AKCE

Červenec

Merlin nohejbal (1.)
Letní hasičská tancovačka (15.)
640 let obce Kunratice + Tongrundská šarvátka 1813 - 2016 (29.)

Srpen

Kinematograf Pavla Čadíka (???)

Září

Duben

Testovací jízdy závodních automobilů Rally (1.)
Den Země, aneb kunratické gruntování (23.)
Lampionový průvod a pálení vatry (30.)

Říjen

Květen

Vítání občánků (6.)
Malování na chodník (8.)

Listopad

Červen

Dětský den (3.)
Myslivecké hody (10.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (24.)

Prosinec

Kontakt:
Kunratice 158
464 01 FRÝDLANT
j5fan6y
℡ +420482312156
 www.obeckunratice.cz
obec.kunratice@seznam.cz
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Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Středa
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Pátek
8:00 – 12:00
Bankovní účet: 19-7522610297/0100

Kunratická stopa (9.)
Zájezd na Zahradu Čech (16.)
Václavská zábava (23.)
Zájezd do divadla (???)
Kunratické Drakování (???)
Posezení pro dříve narozené (20.)
Oslava dne vzniku Československa (28.)
Kunratická JamParáda (4.)
Myslivecký bál (17.)
Rozsvícení Vánočního stromu (24.)
Mikulášská besídka (2.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Procházka do Heřmanic (???)
Vánoční besídka s jarmarkem (???)

VYDÁVÁ OBEC KUNRATICE
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

MĚSÍC
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