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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje, které je však pro letošek
tím posledním.
Rád bych Vám všem poděkoval
touto cestou za pomoc i spolupráci.
A nemusí se vždy jednat o
brigádnickou činnost, jako při jarním
úklidu obce nebo prořezávání
porostů kolem obecních cest.
Obrovskou pomocí je i posekání
trávy před vlastním plotem nebo
sebrání válejícího se papírku a
hození jej do popelnice. I to může
přispět k tomu, že se nám tu bude
žít lépe. Potěšující je i Váš zájem o
chod naší obce, což se například
projevilo i druhou nejvyšší volební
účastí na Frýdlantsku při letošních
volbách do zastupitelstva obce.
To vše mě i nadále opravňuje při
nejrůznějších
zdravicích
hrdě
pronášet svou charakteristiku naší
obce. A sice, že Kunratice jsou
jednou z nejstarších obcí na
Frýdlantsk u, s pozoruhodnou
minulostí, zajímavou přítomností a
díky aktivním občanům i světlou
budoucností, za což Vám ještě
jednou děkuji.
A když už jsou ty Vánoce a po
sněhu není vidu ani slechu, zasněžil
jsem pro Vás alespoň název našeho
zpravodaje ☺.
Přeji Vám všem jménem obce i
jménem svým klidné a příjemné
prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí, zdraví a životních úspěchů
v roce 2015.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat, že zastupitelstvo obce
na svém posledním letošním zasedání vydalo nařízení obce č. 1/2014,
kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území naší obce.
Nařízení obce zakazuje podomní prodej – což je nabídka, prodej zboží či
poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno nebo
prodáváno zboží či poskytovány služby uživatelům v objektech určených k
jejich bydlení. Zároveň zakazuje pochůzkový prodej – což je nabídka,
prodej zboží či poskytování služeb, u kterých nedochází k pevnému
umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky,
při níž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledán prodejcem z
okruhu osob na veřejných prostranstvích.
Toto nařízení vejde v platnost od nového roku.
V případě, že Vás navštíví otravný prodejce, či
nabízeč všeho možného, okamžitě kontaktujte
obecní úřad (482312156), starostu (607223258)
nebo pana místostarostu (728945120).
Neřád porušující naše nařízení může být pokutován až do výše 30 tisíc a
bude-li se navíc jednat o zástupce právnické osoby nebo podnikající
fyzickou osobu, může odejít s pokutou až 200 tisíc korun.
MiG

VÍCEÚCELOVÉ HRiSTE
Na
posledním
zasedání
Ilustrační foto
zastupitelstva obce se ještě krom
výše popsaného a spousty dalších
důležitých věcí projednal a schválil
záměr výstavby víceúčelového hřiště.
Hřiště umožňující hru volejbalu,
nohejbalu,
košíkové,
tenisu
i
neparametrové malé kopané vyroste
v areálu bývalé školní družiny.
Zde by v blízké budoucnosti mohl vzniknout i prostor s pergolou,
veřejným ohništěm a dalšími doplňky pro aktivní trávení volného času.
Vše bude pochopitelně i otázkou peněz. V současnosti se již započalo
s projektovou přípravou a cena samotného hřiště by se měla pohybovat
kolem 1,5 milionu korun. Spoustu věcí jsme si schopni připravit a udělat
sami. Zde bychom se rádi obrátili s případnou žádostí o pomoc i na Vás –
naše spoluobčany. Věřím, že nás nenecháte ve štychu a pomůžete nám.
MiG
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OBECNÍ ÚRAD
DOBRÁ ZPRÁVA
Poplatek za komunální odpad se ani v roce
příštím nemění a zůstává ve stejné výši.

KALENDÁR 2015
Nabízíme Vám nástěnný kalendář obce na rok 2015. Je
k mání ve formátu A3 nastojato nebo A4 naležato.
Obsahuje fotografie z několika akcí, jež se uskutečnily
v letošním roce. V případě zájmu nás neváhejte
kontaktovat.
Kalendáře máme k dispozici na OÚ v omezeném množství
a mohou posloužit i jako dárek (v případě většího zájmu se
budou dotiskovat až po svátcích).
Ceny: kalendář A4 – 80,- Kč
kalendář A3 – 160,- Kč

Vážení přátelé,
děkujeme vám za účast na letošní vydařené akci
, ke
které se naše obec stejně jako v roce 2012 připojila.
Ne všichni byli informováni, kolik balónků bylo
vypuštěno, proto vám s radostí oznamujeme, že bylo
celkem vypuštěno 103 738 balónků ze 415 míst po celé
ČR a to znamená, že jsme rekord z r. 2008 překonali
téměř o 3 000 balónků! Díky Vám všem.

Titulní
strana
kalendáře
formátu A3

DALŠÍ Z PROSiNCOVÝCH AKCÍ…
Mikulášská besídka

Dole: ukázka
měsíce srpna
v kalendáři
formátu A4

Vánoční besídka
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STALO SE V ROCE 2014
V tomto článku se opět lehce ohlédneme za končícím rokem a akcemi, které
se u nás uskutečnily. Přestože byly všechny události uvedeny v každém čísle
K.K., neuškodí připomenout si je v přehledném výčtu.
Konečný počet akcí se zastavil na čísle 31 a s nadsázkou tak lze říci, že jsme
kulturou žili celý jeden měsíc ☺
Zájezd do planetária
Hasičský ples
Lékař radí
Maškarní karneval
Hodina Země a veřejné pozorování noční oblohy
Den Země
Lampionový průvod a pálení vatry
Malování na chodník
Zájezd do divadla
VI. Propagační jízda SH ČMS
Dětský den
Myslivecké hody
Zábava pro důchodce
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“
Merlin nohejbal
Letní hasičská tancovačka
Kinematograf Pavla Čadíka
Výstava ke 100. výročí vypuknutí I. světové války
Kunratická stopa
Zájezd na Zahradu Čech
Kunratické Drakování
Václavská zábava
Lékař radí – cukrovka
Hřbitovní aktovky – divadlo
Kunratická Jamparáda
Myslivecký bál
Rozsvícení Vánočního stromu
Mikulášská besídka
Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi
Procházka do Heřmanic
Vánoční besídka s jarmarkem

01. 02. 2014
22. 02. 2014
28. 02. 2014
22. 03. 2014
29. 03. 2014
13. 04. 2014
30. 04. 2014
08. 05. 2014
10. 05. 2014
17. 05. 2014
31. 05. 2014
14. 06. 2014
20. 06. 2014
28. 06. 2014
05. 07. 2014
19. 07. 2014
22. 07. 2014
02. 08. 2014
06. 09. 2014
13. 09. 2014
28. 09. 2014
11. 10. 2014
21. 10. 2014
31. 10. 2014
08. 11. 2014
15. 11. 2014
28. 11. 2014
06. 12. 2014
12. 12. 2014
13. 12. 2014
18. 12. 2014

HASiCSKÁ ROCENKA
Rok 2014 byl z pohledu hasičů velice klidný, neboť museli zasahovat pouze
jednou při likvidace obtížného hmyzu. O to více si mohli užívat celoroční oslavy
150. výročí založení prvního dobrovolného hasičského sboru.
Kunratičtí hasiči Vám přejí klidné, šťastné a veselé Vánoce
a mnoho úspěchů v novém roce 2015. A zároveň Vás žádají o
obezřetnost při pálení svíček, prskavek i pyrotechniky.

PF 2015
Fotbalisté TJ Sokol přejí svým fanouškům veselé Vánoce a šťastný nový rok.

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

Prosinec
pan Karel Pulec
paní Věra Gilliamsová Branná
pan Jan Maglen
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 2014 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:
paní Marie Janoušková
pan Jindřich Šulc
pan Josef Sehnoutka
Čest jejich památce. Věnujme,
prosím, všem tichou vzpomínku.

KRÁTCE
Potíže s rozhlasem:
Během posledních několika hlášení došlo
k přerušení vysílání. Jde o výpadky ústředny.
Záležitost již řešíme s dodavatelem systému a
zároveň Vás tímto žádáme o pochopení při
zkouškách rozhlasu.
Vodné podraží:
Od 1. ledna 2015 vzroste cena vodného.
Kubík pitné vody bude stát 36,89 korun, což je
ale stále nejméně v regionu.

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
Chystáme pro Vás
vánoční překvapení.
Sledujte obecní web
www.obeckunratice.cz
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Mikulášské spaní

ZNÁTE SVOJi OBEC???
Další fotohádanka…

Dne 4. prosince oslavili školáci a jejich paní učitelky „mikulášské
řádění“ spaním ve škole. Nálada panovala vskutku veselá. Ráno pak
v kostýmech navštívili mateřskou školku a malým dětem po
přednesu básničky předali zasloužené balíčky ☺.
E.W.

Zdali pak víte, co je
na obrázku a kde
bychom to v obci našli?
Odpovídat lze obvyklým
způsobem
emailem,
sms nebo do schránky
na OÚ.
Jako první správně odpověděla Verča
Horčičková, která v tomto domě bydlí. Při čtení
kurýra s překvapením vykřikla: „To je náš
hromosvod“. A samozřejmě měla pravdu ☺
Ozdoba hromosvodu
na domu čp. 8.

Letošní rozsvícení našeho vánočního stromu opět přilákalo spoustu
diváků.
A že se bylo, na co dívat.
Po rozsvícení více jak
čtrnácti set žároviček přišla
na řadu kulturní vložka
v podání dětí z MŠ i ZŠ,
která dojala i rozesmála
nejednoho návštěvníka.
Děkujeme všem za
účast a dobrovolníkům též
za dobroty, jež přinesli. MiG

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

S B Í R K A PRO
Na našem úřadě je umístěna pokladnička
útulku AzylPes, do níž lze přispět a podpořit
veřejnou sbírku „POMOC PRO ÚTULEK AZYL PES“,
která je tentokrát určena na nákup kotců, potřeb
a materiálu pro psy a kočky, opravy a
rekonstrukce stávajících kotců a sekcí, vystavění
nových kotců pro kočky, vybavení skladu a zázemí
pro pracovníky útulku. Vystavění místa pro
veterináře a teplého karanténního místa pro psy a
kočky, vybavení přijímací kanceláře pro nové
osvojitele, opravy a údržby vozidel, nákup
pneumatik.

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

ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO STROMU
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