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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY

OBNOVA MOSTU V OBCI

Vážení spoluobčané, zdravím
Vás
opět
prostřednictvím
našeho nového zpravodaje,
který přináší informace ze života
obce.
K mé velké radosti se první
číslo setkalo se vřelým přijetím.
Co mě však potěšilo ještě více,
bylo
to,
že
poskytnuté
informace
vybídli
některé
čtenáře
například
k využití
služby
kontaktního
místa
CzechPOINT - k vyhotovení
výpisu z rejstříku trestů nebo
obchodního rejstříku. Využili
jste i možnosti ověření podpisu,
nebo jste popřáli k narozeninám
prostřednictvím
veřejného
rozhlasu.
I z došlých ohlasů (za které
touto cestou děkuji) je vidět, že
by si KURÝR mohl své místo u
Vás najít, což je pro mě zároveň
závazek, abychom Vám přinášeli
upotřebitelné informace.
Závěrem mi dovolte malinký
postřeh ze samotné roznášky.
Ukázalo se, že spousta lidiček
v obci nemá poštovní schránku
ani schránku na noviny a tak se
KURÝR tu a tam ocitl za klikou
dveří nebo mezi plaňkami v
plotě. Takže si nejsem úplně jist,
zda se ke všem dostal
v pořádku.
Třeba se to do budoucna
zlepší ☺

V roce 2010 byla naše obec stejně jako dalších 81 obcí Libereckého kraje
postižena povodní. Při této živelné pohromě byly poškozeny některé objekty
nacházející se v blízkosti Kunratického potoka. Utrpěli především mosty, což
odhalily prohlídky statiků.
Nejhůře dopadl most v Zeleném údolí (u chalupy pana Koťátka), který měl
podemleté zdi a nakonec se částečně zbortil. Obec
musela vytipovat objekty, na které se podá žádost o
dotaci na opravu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR
(MMR). Výše dotace činí 90% celkových nákladů.
Nakonec jsme rozhodli o obnově mostů v Zeleném
údolí, mostu pod Pažoutovými (rozpadající se cihelná
klenba) a mostu u školy (příčně popraskaná klenba).
Byly vypracovány projektové dokumentace a podány žádosti o dotace, které
nám po různých peripetiích byly schváleny. Ve výběrovém řízení na zhotovitele
zvítězila nejnižší nabídka společnosti EUROVIA CS, a.s., která nastoupila v měsíci
říjnu a začala na mostech pracovat. Díky vlídnému počasí pokračovaly stavební
práce podle plánu. Bohužel až na most „u Pažoutů“, kde se po odkrytí klenby
ukázalo to, co nebylo při prohlídkách zvenčí vidět. Za klenbami byly vymleté
kaverny a podle původního projektu nebylo možné most opravit. Po několika
pracovních schůzkách s projektanty a zhotovitelem a po konzultaci
s poskytovatelem dotace (MMR) bylo rozhodnuto o přerušení stavebních prací,
zároveň jsme požádali o prodloužení termínu čerpání dotace, neboť původní
harmonogram nebylo možné dodržet.
Mosty v Zeleném údolí a „u školy“, byly dokončeny a předány v termínu. Níže
uvádíme přehled o financování.

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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OBJEKT
Most „u školy“
Most „Zelené údolí“

DOTACE
853.177,1.484.700,-

VLASTNÍ PODÍL
94.798,18
164.967,54

CELKOVÉ NÁKLADY
947.975,18
1.649.667,54

Dosud čekáme na rozhodnutí MMR o prodloužení termínu čerpání
dotace, aby obnova mostu „u Pažoutů“ mohla pokračovat. Projektanti
hledají jiné řešení, které by splňovalo podmínky poskytovatele dotace a
zároveň vyřešilo statické poškození konstrukcí. Další přitěžující okolnost,
jež ovlivňuje hledání vhodného řešení, je hlavní přívod obecního
vodovodu, který se v tělese mostu nachází. Přesto přese všechno věříme
ve šťastný konec a zdárné dokončení tohoto mostu.
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OBECNÍ ÚRAD
Z minulého čísla už víte, co je to CzechPOINT. V tomto
vydání chceme vyjmenovat, některé z jeho služeb, které
Vám můžeme poskytnout.
Výpis z Katastru nemovitostí (ne mapy)
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolvenčního rejstříku
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů
Většina výpisů stojí 100,- Kč / první strana a každá další
i započatá 50,- Kč.

POPLATKY
Blíží se splatnost některých poplatků. Jedná se o
tyto poplatky:
Místní poplatek za psa
Poplatek za komunální odpad – I. čtvrtletí
Splatnost obou poplatků je do 31. 03. 2012

POZVÁNKY
Obec Kunratice a Divadelní spolek Karla Čapka
z Děčína Vás srdečně zvou na divadelní představení –
veršovanou frašku z prostředí carského Ruska od
Ivana A. Krylova

TRUMF
…Do pokojného ruského carství vtrhne německý agresor
Trumf se svou armádou. Car Vakula mu výměnou za
pokojný průběh okupace nabídne ruku své dcery
Sentimenty. Ta ale miluje bázlivého Šantalu…
Představení se odehraje na sále kulturního domu
v Kunraticích v sobotu dne 17. 03. 2012 od 18:00 hodin.
Vstupné činí 30,- Kč

EKOLOGIE – DEN ZEMĚ
Vážení spoluobčané, myslím si, že slovo ekologie
je v dnešní době často skloňované, což ekologii
samotné příliš neprospívá.
Přesto se v naší obci najde pár uvědomělých lidí,
kteří nedokážou přehlížet například stovky
hynoucích brouků uvězněných v PET lahvích, které
tam nalákala vůně zbylého obsahu.
Chceme slova přetavit v činy – pomůžete nám???
V neděli dne 22. dubna 2012 (celosvětový den
Země) se v 10:00 hodin sejdeme u obecního
úřadu, kde si rozdáme igelitové pytle. Podle počtu
účastníků se rozdělíme a projdeme obec a lesy,
kde budeme sbírat vše, co do přírody nepatří.
Oslavme Den Země činem, který pomůže
přírodě a zlepší životní prostředí.

Po skončení divadelního představení (cca v 19:00 hod)
Vás kunratičtí hasiči zvou do restaurace na posezení
s harmonikou, kde k poslechu zahraje výborný
harmonikář Vladimír Reiber.

DETSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Kulturní výbor srdečně zve všechny rodiče s dětmi na
dětský maškarní karneval, který se uskuteční 31. března
2012 od 14:00 hodin v kulturním domě v Kunraticích.

TANECNÍ ZÁBAVA
Současně Vás zveme na večerní taneční zábavu, která
začíná ve 20:00 hodin rovněž v sobotu dne 31. 03. 2012.
K poslechu a tanci zahraje kapela S.P. Band Ondřeje
Bláhy.
Vstupné činí 50,- Kč
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BRANZEZ

JUBILEA

Věděli jste, že obec vlastní dvě rekreační buňky na Branžeži? Ne?
Pak vězte, že se nachází v kempu Peklo na břehu Komárovského
rybníka obklopeny krásnou přírodou Českého ráje.
Obec je pronajímá v měsících květnu až září. Buňky jsou rozděleny
na dvě poloviny, kde je v přední části umístěna kuchyňka se
základním vybavením a v zadní části se nachází ložnice s palandami
pro 4 osoby.

Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2012 oslavili nebo
oslaví následující spoluobčané:

BREZEN
pan Koutný Josef
pan Novák Jiří
paní Křížová Věra
pan Kutílek Miroslav
paní Krausová Jana

DUBEN
Branžež leží na ideálním místě v srdci Českého ráje, odkud se dají
uskutečnit nejen pěší, ale především cyklovýlety. Máte tak
jedinečnou příležitost strávit dovolenou uprostřed přírody a navíc
navštívit krásné památky počínaje hradem Kost přes zámek
Humprecht a Dětenice až po Drábské světničky. A nejen to, dokonce
se můžete projít kolem mlýna Doroty Máchalové ze známé pohádky
„S čerty nejsou žerty“ (cca 5 km od hradu Kost).

paní Belínová Miloslava
pan Bugajny Stanislaw

KVETEN
paní Šulcová Marie
paní Janoušková Marie
paní Hájková Olga

Všem oslavencům přejeme
všechno nejlepší a do dalších let
hodně zdraví a štěstí.

Hrad Kost

Zámek Humprecht

Zámek Dětenice

Drábské světničky

Bližší informace o termínech a cenách získáte na obecním úřadu.

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

Ve středu dne 25. ledna 2012 proběhl ZÁPIS do prvního ročníku
Základní školy Kunratice, ke kterému přišlo celkem 8 dětí společně
s rodiči.

Rodiny a blízcí mají možnost
nechat svým oslavencům zahrát
a
popřát
prostřednictvím
veřejného rozhlasu.

Děti byly moc šikovné a do prvního ročníku tak může nastoupit až
sedm prvňáčků. Konečný počet žáčků však ještě záleží na
rozhodnutí rodičů.
Děkujeme všem za účast.
Mgr. Edita Woideová
ředitelka organizace

telefon: +420482313276
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STRÍPKY Z HISTORIE OBCE
Věděli jste, že byly v místním kostele Všech svatých varhany?
Minulý čas je zde na místě, protože dnes byste je zde hledali
marně.
V roce 1986 byly odsud odvezeny a zbylo po nich jen prázdné
místo na kůru a na omítce tužkou napsaná zpráva o jejich osudu
tohoto znění „Varhany z r. 1873 byly v květnu 1986 převezeny do
Přímětic – Kuchařovic u Znojma“.
Po malém detektivním pátrání se nám podařilo najít a
kontaktovat pana Jindřicha Čoupka z Přímětické fary, který nám
poslal několik fotografií těchto varhan a v tamní kronice nalezl
zápis o jejich pořízení:
Na podzim zakoupeny do Kuchařovic starší varhany z opuštěného
kostela v Kunraticích u Frýdlantu v Čechách, zatím složeny na faře…
Přes zimu restaurovány zakoupené staré varhany na faře. Firma Igra z
České Lípy. Bezhlučný motor věnoval P. Julius Apeltauer z farnosti Volf v
NSR. 10.5. odpoledne o pouti sv. Floriána posvěcení varhan a varhanní
koncert za velké účasti farníků i ze Znojma…

NABÍDKA POMOCI
Nevíte si rady na úřadech?
Jste zadlužení a nedaří se
Vám dluhy splácet?
Nemůžete sehnat vhodné
bydlení nebo práci?
Společnost Člověk v tísni Vám bezplatně nabízí
sociálně - právní poradenství, zjištění
informací, doprovod na úřady, pomoc při
sepisování žádostí, vyjednávání s věřiteli,
asistenci při hledání bydlení a práce
Služby poskytujeme v prostředí Vašeho domova,
Vámi zvoleném místě nebo v prostorách naší
organizace.
Kontakt: 777 782 069
Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec V – Kristiánov,
PO a ČT 9 - 16 hod.
nebo Pionýrů 976, zastávka Dobiášova, Liberec,
PO 14 - 18 hod.

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC?
V prvním čísle jsme zveřejnili detaily z fotografií míst v naší obci a Vaším úkolem bylo zjistit, kde se nacházejí.
Správných řešitelů bylo hodně, správná odpověď nám dokonce přistála i v naší schránce, ale nebyla bohužel
podepsaná. Bylo ale i dost bezradných občanů, kteří nevěděli, kde mají hledat a pro ně máme rozluštění.
Správná odpověď:

Nová úloha:

Levý obrázek - Ozdoba na hřebenu
střechy u márnice

Pravý obrázek - Ozdoba fasády na
průčelí „jedničky“(dům č.p. 1)

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Vaše tipy nám opět můžete zaslat na email nebo je na papírku vhoďte do schránky před obecním úřadem. Správnou
identitu obrázků přineseme v dalším čísle Kurýra a všem, kteří správně odpovědí, zahrajeme písničku v rozhlase ☺
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

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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