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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, právě držíte
v ruce vánoční číslo K.K., které se
zrodilo krátce před štědrým dnem.
Jsem nesmírně rád, že si u Vás náš
občasník našel své místo a že jste jej
přijali s takovým nadšením. Někteří
z Vás si kvůli němu dokonce udělali i
schránku, o něž jsem Vás žádal v
jeho druhém čísle.
Prostřednictvím K.K. jste se
během roku dovídali informace o
chystaných akcích, o dění v obci a
mnozí z vás poznali i něco málo
z historie naší vesničky.
Poslední letošní číslo nebude
žádným bilancováním roku, neboť
se toho u nás letos událo mnoho a
na čtyři stránky by se nám to
nemuselo vejít. Pouze zmíním dvě
čísla, která se k našemu zpravodaji
vztahují. První číslo je 1604 a
vyjadřuje průměrný počet slov
jednoho vydání. Druhé číslo 741
udává průměrný čas v minutách
potřebný k sepsání jednoho vydání.
Budu velice rád za zpětnou vazbu
od Vás čtenářů, jestli Vám něco
během roku v K.K. chybělo nebo
jestli je něco potřeba zlepšit či
změnit. Za což Vám předem děkuji.
Závěrem chci Vám všem jménem
obce i jménem svým popřát klidné a
příjemné prožití vánočních svátků a
mnoho štěstí, zdraví a životních
úspěchů v roce 2013.
Prosím, buďte na sebe opatrní při
pojídání kapra, pálení svíček i při
silvestrovském veselí.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce

Str. 1

A JE TO…
V letošním roce jsme dokončili opravy povodněmi poškozených mostů,
na které naše obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Posledním mostem byl most M1, pracovně nazvaný u Pažoutů.
V níže uvedené tabulce jsou celkové náklady, výše dotací a vlastní spolu
podíl oprav všech tří mostů, které jsme v roce 2011 a letos opravili.
OBJEKT
Most Zelené údolí
Most M3 nad školou
Most M1 u Pažoutů
CELKEM

DOTACE

1.484.700,00
853.177,00
1.720.539,00
4.058.416,00

PODÍL OBCE

164.967,54
94.798,18
191.171,07
450.936,79

CELKOVÉ NÁKLADY

1.649.667,54
947.975,18
1.911.710,07
4.509.352,79

Most v Zeleném údolí je postaven
zcela nový, u zbylých dvou se jednalo
o opravu. Nejvíce nám komplikoval
život most M1 u Pažoutů, kde bylo
poškození
klenby
větší
než
předpokládal projekt. Došlo zde navíc
k „ujetí“ svahu na povodní straně
mostu, který byl posléze sanován.
Rozpaky vzbuzuje „hrb“, který na mostě vznikl po položení asfaltu.
Bohužel zde tato nerovnost musí prozatím zůstat, neboť se v tělese mostu
nachází vodovod, který by se musel přeložit kvůli nedostatečnému krytí.

POMOC Z EVROPSKÉ UNIE
Naše obec byla podpořena z Fondu solidarity
Evropské unie, kdy jsme museli provést sanaci
svahu u mostu M1, abychom zabezpečili
použitelnost místní komunikace vedoucí přes
zmíněný most.
Z poskytnuté
účelové
dotace
z rozpočtu Libereckého kraje ve výši
488.414,26 Kč byly uhrazeny celkové
náklady na sanaci svahu spočívající
v odtěžení staticky narušeného svahu a
vybudování zemního tělesa, které je
tvořeno drátokamennými matracemi a
z násypu vyztuženého geomřížovinou.
22. prosince 2012
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OBECNÍ ÚRAD
Poplatek za komunální odpad
se pro rok 2013 nemění a
zůstává ve stejné výši.
OBROVSKÝ DÍK
Mnohokrát děkujeme všem, kteří připravili a poskytli
občerstvení na veřejnou debatu. Množství kulinářských
delikates nám vyrazilo dech, o výborné chuti ani
nemluvě. S tímto neskutečným počinem je spojená
druhá naše veliká prosba.

Poskytnete nám prosím Vaše recepty???
Některé jsme již získali a budeme je se souhlasem
poskytovatelů v příštích číslech uveřejňovat.
(Pochopitelně respektujeme, pokud se jedná o tajný
rodinný recept ☺ )

VO LB A P RE ZI DE NT A
R EP UB LIKY
INFORMACE PRO VOLIČE
o době a místě konání volby prezidenta
Starosta obce Kunratice podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č.
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

oznamuje
Volba prezidenta republiky se uskuteční

1.

v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
a
v sobotu dne 12. ledna 2013 od 08.00 do 14.00 hodin.
2.

Místem konání volby
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově obecního úřadu,
Kunratice 158, 464 01 Frýdlant

3.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České
republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a
státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.

4.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
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STALO SE…
Neskutečná akce,
jež neměla v naší obci
obdoby a díky níž
víme, že máme aktivní
obyvatele, kteří jsou
ochotní podílet se na
jejím rozvoji.
V současné době se vyhotovuje zápis z debaty, který
se dostane do každé domácnosti v obci, aby se
informace z diskuze dostaly i k těm, kteří se nemohli
zúčastnit.
V příjemné atmosféře, s báječným občerstvením od
spoluobčanů a pod vedením zkušených dam RNDr.
Blaženy Huškové a Květy Vinklátové jsme diskutovali o
současnosti a především budoucnosti naší vesničky.
A nutno podotknout, že to nevypadá s naší
budoucností vůbec špatně, neboť zde zazněly celkem
zajímavé nápady. Záleží pouze na nás, jak se o jejich
naplnění zasadíme, protože ne všechno, co zde padlo,
je v silách pouze vedení obce. Pokud bude ochota
obyvatel podílet se na některých úkolech, pak věříme,
že se nám u nás bude dobře dařit a žít.
Pěkný ohlas sklidila i doprovodná výstava fotografií
pod názvem „Kunratice v proměnách času“. Bylo
krásné sledovat, jak se někteří poznali na fotografiích,
jež byly převážně černobílé.
rok
Zajímavá
byla
také
1911
promítaná
fotografická
prezentace z dílny Zdeňka
Lišky,
jež
zobrazovala
rok
proměnu některých míst
2012
z historických obrázků do
podoby ze současnosti.
Výborně se zapojili spoluobčané, kteří zapůjčili své
fotografie, z nichž některé byly doslova unikátní. Sešly
se i poklady v podobě například dlaždic z kunratické
cihelny (psáno o ní v K.K. číslo 4), lahev z marmeládky
(zmínka v K.K. číslo 5), odznak cyklistického spolku
z roku 1901, destička z kostelní lavice označující místo
k sezení občana Antona Langeho z č.p. 75 nebo
dvojjazyčná cedule označující naši obec.
Výstava ukázala, že se v Kunraticích
žilo dobře a po debatě to vypadá, že se
zde s pomocí nás/vás všech bude žít
dobře i nadále. Díky Vám všem.
22. prosince 2012
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ODPOVED OD JEZÍSKA
Začátkem listopadu jsem napsal a odeslal dopis Ježíškovi s vánočním
přáním. Aniž bych jakkoli tušil, jak dopadne akce „Na slovíčko, sousedé“,
kolik se Vás aktivních spoluobčanů zúčastní a kolik jich bude
spolupracovat, přišla z Božího Daru 14. prosince odpověď, která mě o to
víc překvapila. Inu, jsou věci mezi nebem a zemí… ☺
MiG
Text přání:

Dopis Ježíškovi
Milý Ježíšku,
k letošním Vánocům si přeji pro své spoluobčany a obyvatele
naší malé obce mnoho zdraví, štěstí a pohody. Prosím tě, vyplň jim o
letošních Vánocích všechna, i ta nejtajnější přání.
Předem ti děkuji za splnění mého přání i za odpověď.
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JUBILEA
Svá životní jubilea v těchto
měsících roků 2012 a 2013 oslavili
nebo oslaví spoluobčané:

PROSINEC 2012
paní Katarína Davidová

LEDEN 2013
paní Marie Nováková
paní Jaroslava Bažatová
paní Jarmila Samotná
Nově 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.

VYPOUSTENÍ BALÓNKU
V pátek 14. 12. 2012 jsme se opět
zapojili do akce Vypouštění balónků
s přáním k Ježíškovi. Jedná se o
celorepublikový pokus o rekord ve
vypouštění balónků.
Letos bylo vypuštěno 89.437
balónků a rekord z roku 2008 opět
odolal o více než 10 tisíc balónků.
Povedl se však pokořit rekord
v počtu organizací, které se do akce
zapojily. Letos se vypouštělo na 350
místech a rekord padl o 80 míst.
Díky všem účastníkům
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STRÍPKY Z HISTORIE OBCE

NEMÝ HLÍDAC

Víte, že obec vydávala své noviny? Ne? Pak vězte, že dlouho, dlouho
před Kunratickým Kurýrem vycházel v naší obci měsíčník pod názvem
Hraničář. V 70. a 80. letech jej vydávala školská a kulturní komise MNV
Kunratice a redakční rada pracovala ve složení: D. Francová (Jilemnická),
V. Chadimová, K. Reiber, J. Vlasák.
Z jeho stránek se Kunratičtí
dočítali obdobné informace, jaké se
máte možnost dovídat ze stránek
Kurýra. A nebudeme zastírat, že byl
Hraničář předobrazem dnešního
občasníku. Logo K.K. v podobě
perokresby obce je právě z
jeho předchůdce převzato.
Díky panu Miloši Brichtovi, který
nám několik dochovaných vydání
zapůjčil, se můžeme i my po letech
dozvědět
některé
zajímavé
informace, kterými obec tehdy žila.
Jedna zmínka za všechny (Hraničář – duben 1973) citujeme:
PRO DOBRÉ JMÉNO OBCE

Všimli jste si neobvyklého stvoření
postávajícího pod vánočním stromem
v parku na návsi? Jedná se o sněhuláka
v pravdě exotického, který hlídá náš vánoční
strom a jeho výzdobu. Je to jeden z nápadů,
který se zrodil na sousedské debatě v hlavě
Boženky Smržové. Od myšlenky nebylo
daleko k činu jejích šikovných rukou a černý
sněhulák už „vartuje“ pod stromem.
Vymyslíte mu nějaké pěkné jméno?
Napište nám jej do emailu nebo na
papírek, který vhodíte do schránky na obecní
úřad.

Nová věc se podařila skupině Českého červeného kříže v neděli 25. března
zasedací síni MNV v Kunraticích. Plná zasedací síň šťastných maminek, otců a
především 25 batolat byla svědkem prvního slavnostního „vítání občánků“
v Kunraticích. Květy karafiátů, dárky, světélka dětských očí a sváteční dojetí
všech přítomných naplnily atmosféru jednoho krásného odpoledne v naší obci.

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC ???
V předchozím čísle jsme zveřejnili detaily z fotografií míst v naší obci a Vaším úkolem bylo zjistit, kde se
nacházejí. Poslední kolo znovu ukázalo, že svou obec znáte dobře a máte při procházkách oči na stopkách.
Jako první nám správnou odpověď zvěstovala opět paní Miluše Šulcová a tentokrát se po delší době objevila
správná odpověď i v naší schránce, jejímž autorem byl pan Mojmír Bittner.
Správná odpověď:
obrázek č. 1 – požární siréna

V tomto kole nová úloha nebude a místo pro fotohádanku obsadí
novoročenka, kterou prosím od nás přijměte jako poděkování.

obrázek č. 2 – větrací okénko na garáži
ve škole

Novou úlohu zadáme v dalším čísle.
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 ☺

22. prosince 2012

