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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

K O NE C K UNR ATI CK É LE GE ND Y

Milí spoluobčané, poprvé Vás letos
zdravím
prostřednictvím
našeho
obecního zpravodaje.
Oproti jiným úvodníkům se na Vás
v tomto vydání obracím s naléhavou
prosbou i upozorněním. Velice mne
mrzí, že musím začínat negativně, ale
v poslední době jsme na území obce
opět zaznamenali zvýšenou míru
kriminality. V horizontu dvou týdnů
došlo k odcizení přívěsného vozíku,
odcizení autorádia z osobního automobilu i pokusu o odcizení traktoru.
Zmíněné činy proběhly v brzkých
ranních hodinách a drzost pachatelů
při jejich páchání nezná mezí.
Prosím Vás tedy, vážení spoluobčané,
o zvýšení své pozornosti a obezřetnosti.
I nadále platí, že se v případě potřeby
nemusíte bát obracet na Policii ČR. Níže
Vám opět uvádím telefonní spojení
na obvodní oddělení PČR ve Frýdlantě
i na policejní hlídku přímo do vozidla.
482 312 105 – obvod. oddělení Frýdlant
735 788 738 – hlídka PČR Frýdlant
Tyto kontakty si uložte do svých
mobilních telefonů, abyste je mohli
v případě potřeby okamžitě použít.
Policii stejně dobře přivoláte i pomocí
staré známé bezplatné linky 158.
Nebojte se nahlásit i zdánlivou
banalitu, kterou pro Vás může být
například ztráta zahradního kolečka
(i když to vlastně při jeho ceně zase
taková banalita není). Právě takovými
maličkostmi to začíná a končí
to vykradením vozidla nebo obydlí.
Bohužel se po světě stále pohybuje
mnoho lidí, kteří si myslí, že jim měsíček
dá to, co jim sluníčko ukáže.
Pojďme jim naopak my všichni ukázat,
že to u nás takhle nefunguje a
že jim tady pšenka nepokvete.

Místo „kunratického tanku“ objevili unikátní technickou památku.
Magnetometrie na kunratickém rybníku

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce

V závěru roku, kdy trochu opadly povinnosti týmu U-206 Reichenberg, který pátrá
po stejnojmenné německé ponorce ztracené v hlubinách Biskajského zálivu, jsme se
vypravili definitivně vyřešit záhadu „kunratického tanku“. Ten měl být, podle pověstí,
utopený v rybníku – bývalém dobývacím prostoru cihelny Franze Simona. Za druhé světové
války zde existovala opravna tanků, nebo spíše zařízení pro školení opravářů. Takových
bylo více v okolí a tak existovala reálná možnost, že nějaké torzo tanku mohlo být utopeno
v nádrži, která nemá ani stavidlo, ani jinou výpust. Pověst o tanku byla natolik zakořeněná
jak u místních, tak i přespolních, že již v 80. letech byl tank hledán svazarmovci a to prý
dokonce za pomoci helikoptéry s magnetometrem. Mezi legendami byly zmínky
o vyčuhující hlavni,, nebo otevřených poklopech na věži, ze které se skákalo do vody.
V týmu U-206 Reichenberg jsme se rozhodli, že jednou a pro vždy vyřešíme otázku
„kunratického tanku“, a to i za cenu utajené akce. Přeci jen podobné aktivity přitahují
pozornost zvědavců a pod drobnohledem diváků se nepracuje nejlépe. Pro lokalizaci
objektu jsme vybrali magnetometrii, která se jevila jako nejvhodnější metoda. Nejen
geologické struktury, ale i kovové předměty porušují normální geomagnetické pole země,
které se měří právě magnetometrem. Magnetometr, zapůjčený od České geologické
služby, jsme instalovali na gumový nafukovací člun vodní záchranné služby. Gumový člun
měl v sobě minimum kovových prvků, které by nepříznivě ovlivnily měření. Při měření jsme
počítali i s kovovým odpadem, který narušuje měření, ale přesto se podařilo detekovat
výraznou anomálii, která odpovídala značnému množství železa v hloubce několika metrů
pod hladinou. S velmi uspokojivým výsledkem jsme odjeli z lokality, aby kolegové z týmu
připravili ponor k objektu. O celé akci jsme informovali vlastníka, Lesy České republiky
a místního starostu Milana Götze.
Po příjezdu na lokalitu jsme opět instalovali magnetometr a již najisto vypluli
s potápěčskou výstrojí nad magnetickou anomálii. V momentě, kdy jsme zachytili vrchol
v měření, vyhodili jsme z lodě těžkou kotvu. Nedlouho poté se do kalných vod v plné
výstroji ponořil Petr Fatka a začal téměř poslepu zkoumat objekt. Už po několika minutách
bylo jasné, že se nejedná o tank. Zařízení, které jsme objevili tvořila masivní dřevěná
trámová konstrukce s velkými ocelovými lanovnicemi na téměř 3 metry dlouhé hřídeli. Bylo
jasné že jde o technické zařízení související s provozem cihelny. V roce 1887 byla v cihelně
instalována lanová dráha, která spoustu let sloužila k tahání materiálu z dobývkového
prostoru do cihelny. Dobývání cihlářské hlíny se zde provozovalo až do průvalu spodních
vod v kombinaci s vydatným deštěm. Celý prostor se zalil vodou během jednoho dne
a firma nebyla schopna evakuovat své zařízení. Pod hladinou vod tak zůstala i konečná či
převáděcí stanice lanové dráhy a pravděpodobně i jiné drobnější technologie. Místo tanku
jsme objevili unikátní technickou památku, pocházející pravděpodobně ještě z 19. století.
A kde se tedy vzala pověst o tanku? Je to velmi jednoduché: Plavci, kteří se zde desítky
let koupali mohli pohmatem zaměnit kola lanovnic za otevřené poklopy tanku. A téměř
třímetrovou masivní hřídel za hlaveň. Přesně tak to totiž popisovali. Doufejme tedy, že toto
bylo poslední hledání tanku v kunratickém rybníku. Místní obyvatelé přišli o legendu, ale
polepšili si o krásnou technickou památku, která si nepochybně zaslouží hlubší průzkum!
Vždyť v tomto případě se jedná o skvělou lokalitu industriální archeologie!
Ivan Rous, Pavel Šercl
Článek je převzatý z portálu www.frydlantsko.eu
Výběr fotografií z akce od Petra Bímy, Ivana Rouse a Pavla Šercla naleznete na poslední straně.
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1.1. do 4.1.
uzavřen!
Milí pejskaři,od
prosíme,
nezapomeňte
zaplatit místní poplatek za psa,
který je splatný do 31. března.

POZOR NA ŽHAVÝ POPEL
Společnost FCC Česká republika, s.r.o., jež v naší obci zajišťuje
svoz komunálního odpadu, se v poslední době potýká s problémy
se žhavým popelem ve sběrných nádobách, a proto se na nás
obrací s prosbou o osvětu.
Apelujeme tedy zejména na občany, kteří vytápí domácnost
spotřebičem na tuhá paliva, aby nesypali do popelnic žhavý popel,
neboť může dojít k poškození sběrné nádoby, přičemž nevyvezení
takto naplněné nádoby je jen malou komplikací. Nezodpovědní
uživatelé dokonce mohou ohrozit posádky svozových automobilů
a riskují i úhradu nemalé materiální ztráty.
Vážení spoluobčané, předem děkujeme za vzetí našeho
sdělení na vědomí i za předcházení těmto nebezpečným situacím.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení spoluobčané v úterý 8. ledna 2019 se u nás proběhla
tato tradiční sbírka, v níž se podařilo našim koledníkům vybrat
celkem 5.265,- Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika, a to na základě
osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012
č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými
právními předpisy (zejména zákon č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb.
O veřejných sbírkách).
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Vážení spoluobčané, přijměte naše
srdečné pozvání na náš tradiční ples.

JUBILEA
Svá životní jubilea oslavili nebo oslaví
spoluobčané:

LEDEN
paní Vojáčková Lenka

ÚNOR
paní Machová Jaroslava
paní Vojtová Miroslava

BŘEZEN
pan Josef Koutný
pan Miloslav Rybenský
paní Miloslava Götzová

DUBEN
paní Iveta Stráníková
pan Alois Život

ROČENKA HASIČSKÉ JEDNOTKY
Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se v uplynulém roce rozhodně
nenudili. Kromě každoroční povinné teoretické přípravy absolvovali naši hasiči i dvě
taktická cvičení, která byla součástí mezinárodního projektu "Nisa, Smědá, Oleška řeky, které nás spojují", na němž spolupracujeme se sousedními obcemi Heřmanice
a Dětřichov a městem Frýdlant. Na české straně byla námětem cvičení záchrana klientů
z domova s pečovatelskou službou v Dětřichově. V polském Pieńsku jsme pak cvičili
postup při likvidaci požáru průmyslového areálu.
Zásahová činnost začala v loňském roce velice záhy. Již 3. ledna jsme řešili
technickou pomoc, při níž jsme monitorovali hladinu Kunratického potoka blížící
se ke druhému stupni povodňové aktivity. V prvním měsíci roku se odehráli i další čtyři
události. Třikrát jsme vyjeli k požáru sazí v komíně (z toho dvakrát do stejného domu)
a jednou jsme odstraňovali padlý strom na komunikaci. Posledním zásahem v roce
republiky byl pro nás 14. října požár trávy u silnice do Frýdlantu.
V rámci naší předurčenosti pro civilní
ochranu a ochranu obyvatelstva jsme se
zúčastnili výcviku s kontejnerem nouzového přežití, kterým disponuje Hasičský
záchranný sbor Libereckého kraje.
Seznámili jsme se jak s jeho vybavením
tak i s postupem na uvedení zařízení
Rozvinutý kontejner nouzového přežití
do pohotovosti i s obsluhou agregátů.
Poslední odbornou přípravou jednotky byla listopadová účast na součinnostním
cvičení s Českým červeným křížem a jednotkami požární ochrany z Heřmanic
a Dětřichova. Naši členové s heřmanickými kolegy prováděli vyhledávání osob,
jejich vyprošťování ze sutin a transport k ošetření. Dětřichovští hasiči zajistili zázemí
pro zdravotníky z ČČK. Přestože pro nás mělo cvičení hořkou příchuť, protože při něm
došlo ke zranění jednoho z nás, bylo pro naši jednotku velice přínosné. Tato událost
nám rovněž připomněla, že jsme také jenom lidé a musíme především dbát na svou
bezpečnost, aby se ze zachraňujících nestali zachraňovaní.
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za podporu a spolupráci v uplynulém roce
a v tom letošním Vám přejeme vše dobré a abychom se společně setkávali jen
při příjemných příležitostech, jakou je například náš ples. Bude-li to však potřeba, vězte,
že jsme Vám kdykoli ochotni i připraveni pomoci.
Úplným závěrem se na Vás obracíme s informací, že hledáme nové členy
do jednotky požární ochrany obce. Případní zájemci se mohou obrátit na velitele
jednotky Martina Götze nebo na starostu obce.
JSDHO
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Zde uvádíme jubilea od 50 let po pěti
letech 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
PALIVOVÉ DŘEVO
Na ploše u rybníka se nachází palivové
dřevo, které je na prodej. Cena
je stanovena za kubík (m3) podle druhu
hmoty od 600,- Kč za měkké dřevo
do 1.200,- Kč za dřevo tvrdé. Nabídka
je prozatím určena jen občanům naší
obce. Informace lze získat na OÚ.
KOSTELNÍ HODINY
Před několika měsíci se vlivem poruchy
zastavily hodiny na kostelní věži.
Došlo k opotřebení hodinového stroje,
které je již nejspíše nenapravitelné.
Pracujeme na možnosti, jak zprovoznit
hodiny pomocí elektrického stroje.
JARNÍ PRÁZDNINY
V okrese Liberec letos připadají jarní
prázdniny na týden 4. - 10. března.
V tomto termínu bude uzavřena i naše
mateřská školka, za níž je jako náhrada domluvena MŠ v Dětřichově.
BRANŽEŽ UZAVŘENA
Z rozhodnutí obce Kněžmost došlo
k uzavření tábořiště Peklo, v němž naše
obec vlastní dvě rekreační chatky.
Pro letošní sezonu se tak chatky
na Branžeži nebudou pronajímat.
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Jak se stát sběratelem achátů
Chtěli bychom vás seznámit se sběratelsky velmi atraktivním kamenem – achátem. S acháty se můžete poměrně často setkat
na různých trzích nebo v obchodech s dekorativními předměty. Většinou se však jedná o kameny dovezené z Brazílie či Maroka,
které jsou často uměle dobarvované. V tomto článku se zaměříme na acháty české a na peripetie, které provázejí jejich hledání a sběr.
Acháty nelze jednoznačně mineralogicky charakterizovat. Vznikají z horkých roztoků oxidu křemičitého buď výlevem do bazických
dutin, nebo výlevem do křemenných žil. Roztok v sobě může uzavřít další minerály jako je goethit, fluorit, hematit apod. Z těchto
důvodů je každý achát neopakovatelným originálem. Může hrát všemi barvami, vytváří kresby od klasického koncentrického
proužkování po neskutečné surrealistické obrazy.

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

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

V Čechách je hned několik nalezišť achátů, z nichž dvě dosáhly světové proslulosti. Acháty z Krušných hor a z Podkrkonoší jsou
prostě pojmem. Sběratele achátů jsou specifickou a poměrně rozšířenou odrůdou amatérských mineralogů. Kdo jednou těmto
kamínkům propadne, je ztracen na vždy. Je několik způsobů, jak získat achát do své sbírky. Můžete šplhat po lomových stěnách
a v potu tváře bušit do skály ve snaze dostat achátovou pecku (která poměrně často při posledním úderu praskne), můžete brouzdat
v proklatě těžkých holinách po mokrém zoraném poli (nejkrásnější pecka bude mít prasklinu jako hrom, kterou prostě nesbrousíte),
můžete kopat v lesích nebo na polích (pokud nemáte dohodu s hajným nebo majitelem pole, riskujete pár broků do zadní části těla,
popřípadě na vás rovnou zavolají policii). Sběr achátů prostě žádá nasazení a oběti.
Krása achátů vynikne až po vybroušení a následném vyleštění. Sběratele poměrně brzy přestane bavit skladovat hromadu
nevzhledného kamení a investuje nemalý peníz do strojů na jejich opracování. Achátové pecky, které vypadají jako nevzhledné
brambory, so omyjí a rozřežou diamantovým kotoučem. Tento první krok sníží počet vašich nálezů zhruba o dvě třetiny. Následuje trojí
broušení na hladinovém brusu a finální vyleštění. Pak už zbývá jen achát umístit do poličky a kochat se. A stojí to za to!
AM Mineral
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