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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

BAREVNÉ NÁPISY na silnici

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím prvního letošního čísla
našeho zpravodaje.
Právě nám skončilo první čtvrtletí roku.
Ze zimy jsme skočili rovnou do léta
a nejen zvířena a květena je z rozmarů
počasí přinejmenším zaskočena. Změny
působí i na nás. Před pár týdny jsme ještě
bruslili na místním jezeru a nyní se již
v zahrádkách těšíme z rozkvetlých květin.
Vstoupili jsme do roku končícího pro
náš národ ikonickou osmičkou, jež
především ve dvacátém století rámovala
letopočty ovlivňující historii naší země.
Nejvýznamnějším z nich je rok 1918,
neboť vznikla Československá republika,
jejíž stoleté výročí si připomeneme
28. října. Národ však nesmí zapomenout
ani na nešťastné události z let 1938, 1948
a 1968, jejichž břímě si s sebou nese
po celé generace.
Rok s osmičkou na konci rovněž přináší
řadu půlkulatých výročí souvisejících
i s naší obcí. Letos oslavíme 25 let
samostatnosti obce a 205 let od šarvátky
v Tongrundu, 105 let od odhalení
stejnojmenného památníku a 5 let od
jeho znovuodhalení. Oslava a připomínka
těchto půlkulatin proběhne 28. července
na místním fotbalovém hřišti a již nyní
na ně srdečně zveme všechny, kteří mají
jakýkoli vztah k naší vesničce.
Rok 2018 je a ještě bude zkrátka
v mnoha ohledech výjimečný. Na jeho
začátku se nejprve národ rozhádá během
prezidentských voleb, aby se o měsíc
později stmelil a dojímal nad výkony
našich olympioniků. Chtěl bych věřit, že
se v následujících měsících najde více
příležitostí občany stmelující, než těch,
při nichž se dokáže rozhádat i rodina.
Budiž jimi i zmíněné letní oslavy,
jež mohou být příležitostí ke
společnému milému setkání.
S pozdravem

Milí
spoluobčané,
řada
z
Vás
zaznamenala barevné nápisy na hlavní silnici
táhnoucí naší obcí a ptala se k čemu záhadné
značky a čísla slouží. Pokaždé se dozvěděli
stejnou odpověď, kterou si nyní přečtou i
naši čtenáři. Barevné nápisy mají na svědomí
geodeti, kteří měli za úkol vytvořit výškopis a
polohopis uliční šíře celé hlavní silnice
procházející naší obcí. Geodetické podklady
poslouží projektantům k vypracování studie
proveditelnosti bezpečného chodníku.
Chodník byl jedním z témat, které se objevilo ve veřejné debatě "Na slovíčko, sousedé"
a proto se mu zastupitelstvo obce rozhodlo věnovat svou pozornost, přičemž nám je
příkladem obec Mníšek, jejichž chodník absolutně změnil pohyb chodců na frekventované
silnici do Liberce.
Podle předběžného kvalifikovaného odhadu by se náklady na vybudování chodníku po
celé délce silnice mohli pohybovat mezi 13 až 16 miliony korun. To by bylo v ideálním
případě, kdyby vedl opravdu celou obcí. Již dnes se ukazuje, že v některých místech by
chodník šlo vybudovat jen velice obtížně, proto se nejprve zpracovává technická studie,
která poukáže na problematická místa, nabídne variantní řešení, doloží vyjádření
inženýrských sítí, zakreslí stavbu do katastrální mapy, orientačně vyčíslí náklady stavby a
především bude obsahovat soupis dotčených pozemků. Zamýšlená liniová stavba bude
totiž dlouhá bezmála dva kilometry a povede okolo mnoha soukromých nemovitostí,
u nichž může nastat situace, kdy bude potřeba například vykoupit pozemek, posunout plot
nebo nějakým způsobem upravit přístupy či vjezdy k domům.
Právě tato místa by nám měla odhalit připravovaná technická studie a obec se bude
moci připravit na jednání s majiteli dotčených pozemků před pořízením dalšího stupně
projektové dokumentace. Pohromou pro celý záměr by totiž bylo kouskování chodníku,
kdy by kus vedl po jedné straně vozovky, kousek by vedl po druhé straně, aby pak další
větší či menší kus vedl opět po protější straně silnice. Takový chodník by byl k ničemu,
protože by jej nikdo nepoužíval a to nemluvíme o nákladech navíc, neboť by mezi těmi
protilehlými kusy musel vždycky vzniknout přechod pro chodce. A už vidím „šťastné“ lidi,
jak jdou patnáct metrů vpravo, aby přecházeli na deset metrů vlevo a pak zpátky na osm
metrů opět vpravo. Stavět takový chodník je holý nesmysl.
Podstatnou roli při realizaci zamýšlené stavby také sehrají pochopitelně finance.
Částka uvedená výše mohla někoho ohromit, ale při bližším pohledu na rozsah stavby a její
náročnost není kdovíjak přemrštěná. Jedná se však o pouhý odhad, při první návštěvě
projektantů, kteří mají s podobnými stavbami zkušenosti. I to byl důvod nejprve nechat
zpracovat technickou studii, která odhalí i finanční stránku záměru. Obec by se určitě
neobešla bez pomoci některého dotačního programu, které naštěstí zatím fungují jak na
krajské, tak i na státní úrovni a realizace by byla rozdělena do několika etap.
Jak jsem popsal výše, podstatné bude najít nejlepší řešení trasování, jak z hlediska
majetkoprávního a finančního, tak také z pohledu pohodlného a především bezpečného
užívání. Přestože si uvědomuji, že je před námi ještě dlouhá cesta, tak věřím, že pro nás
bude tato technická studie nejen startovní čárou, ale i dobrou dráhou, jak k novému
bezpečnému chodníku dorazit co nejrychleji. Bezpečný chodník bude totiž ku prospěchu
celé obci, ať už jej budou užívat děti při chůzi do školy nebo po něm půjdou dospěláci při
cestě do práce nebo na autobus.
MiG

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD
Platby za komunální odpad
Frekvence svozu
čtrnáctidenní (26x)
týdenní (52x)
kombinovaný (38x)

placeno
ročně

placeno
čtvrtletně

1.432,2.396,1.952,-

358,599,488,-

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
uhradit místní poplatek za psa,
který byl splatný do 31. března?

Poslední volné termíny
Milí rekreanti, nabízíme Vám poslední neobsazené letní
termíny na Branžeži. Obě chatky jsou volné již pouze
v týdnu od 23. do 30. června a v týdnu od 25. srpna
do 1. září. Objednávky vyřizuje náš obecní úřad.

kunratický kurýr 2017
Pro fanoušky a sběratele
KUNRATICKÉHO KURÝRA opět
nabízíme jeho úplné vydání
ročníku 2017 v kroužkové vazbě.
Cena kompletu by měla vyjít
přibližně na 50,- Kč a zájemci se
mohou přihlásit na obecním úřadě.

český den proti rakovině
Vážení spoluobčané, ve středu 16. května se uskuteční
22. ročník celorepublikové veřejné sbírky Český den proti
rakovině, při němž dobrovolníci prodávají ostužkovaný kvítek
měsíčku lékařského a rozdávají letáčky o prevenci rakoviny.
Naši obec navštíví členové kolektivu mladých hasičů
ze sousedních Heřmanic, kteří se do letošního ročníku společně
s jejich vedoucí Ivou Frankelovou zapojili jako dobrovolníci.
Věříme, že si příležitost k zakoupení kvítku nenecháte ujít,
neboť je to poprvé, kdy se u nás tato sbírka koná.
 PLAKÁT KE SBÍRCE 
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Domácí
Víska
Kunratice
Dětřichov
Kunratice
Frýdlant
Kunratice
Habartice
Kunratice
Raspenava
Kunratice
Hejnice
Kunratice
Krásný Les

Hosté
Kunratice
Jindřichovice p. Sm.
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Nové Město p. Sm.
Kunratice
FC JOKERS
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Bulovka
Kunratice

Termín a čas
31.03.18 14:00
07.04.18 16:30
14.04.18 17:00
21.04.18 17:00
29.04.18 10:30
01.05.18 15:00
05.05.18 17:00
12.05.18 17:00
19.05.18 17:00
26.05.18 17:00
03.06.18 15:00
09.06.18 17:00
16.06.18 17:00

Den
SO
SO
SO
SO
NE
ÚT
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO

Výsledek
2:2 (2:2)
2:3 (1:2)
7:1 (7:1)
0:5 (0:1)
6:1 (3:0)
0:4 (0:1)
8:4 (5:2)

Body
1
0
0
0
0
0
0

fotbalová mládež
Od 4. dubna opět zahájila svou činnost fotbalová mládež, která se pod vedením
trenérů Milana France a Jana Provazníka schází ke svým tréninkům každou středu
od 16:00 hodin. Na výroční valné hromadě fotbalového oddílu nabídli svou pomoc
s trénováním také zkušení hráči Josef Želonka a Jiří Ježek, kteří budou mládeži
předávat své dovednosti vždy, když jim to jejich zaměstnání umožní.
První letošní trénink si nenechalo ujít všech dvanáct mladých fotbalistek
a fotbalistů. Dobrou zprávou je, že se jejich řady rozrostly o další dívky.
A nábor do mládežnického družstva nekončí. Má-li Vaše dítko zájem o fotbal, může
se přihlásit přímo u trenérů na středečních trénincích nebo na telefonu pana
Milana France 724 300 021.

První letošní trénink absolvovali všichni s nadšením.

ČEZ INFORMUJE
V nedávné době jsme zažili takřka celodenní odstávku elektřiny, která byla
plánovaná kvůli údržbě distribučního zařízení. Vše proběhlo bez větších potíží.
Ne vždy má výpadek elektřiny hladký průběh. Jedná se zejména o poruchy, které
jsou nepředpokládatelné a tudíž se na ně nejde připravit. ČEZ Vám proto přináší
několik rad, jak se v takových situacích zachovat.
ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝC H SITUACÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Při výpadku elektřiny nejprve zkontrolujte, zda se přerušení dodávek elektřiny
týká pouze vašeho odběrného místa, nebo i širšího okolí (např. ověřením, zda
svítí soused, světlo na chodbě, jede výtah apod.), a postupujte dle níže
uvedeného:
1. Zkontroluji svůj hlavní jistič přepnutím do polohy VYPNUTO a následně do polohy ZAPPNUTO.
2. Ověřím, zda jsem uhradil veškeré platby za elektřinu.
3. V případě, že zjistím nesrovnalosti v platbách, kontaktuji svého obchodníka s elektřinou.
4. Pokud jsou platby v pořádku, zkontaktuji poruchovou linku distributora.

Není-li problém v mém odběrném místě nahlásím poruchu na bezplatnou linku:
800 850 860 – zde se Vás budeme ptát na:
 Vaše jméno a příjmení, popř. jinou identifikaci odběrného místa
 Adresu a popis místa, kde došlo k poruše
 Upřesnění poruchy
Str. 3

JUBILEA
Svá krásná životní jubilea
v letošním roce slaví:
LED EN
Nováková Marie
Samotná Jarmila
Bažatová Jaroslava
ÚN O R
Drápalíková Květuše
Veselý Vladimír
B ŘE ZE N
Koutný Josef
Šulcová Miluše
Bílková Jiřina
Krause Gerold
Herdová Drahomíra
Laušman Jan
Götzová Miloslava
DU BE N
Vilhelm Petr
Slepitschková Petra
KV Ě TE N
Farský Milouš
Provazníková Hana
Stráník Milan
ČE RV E N
Špínová Helena
Pleskačová Emilie
ČE RV E NE C
Černý Oldřich
Krausová Miloslava
Málková Jana
S R PE N
Součková Pavlína
Zajac Irena
ZÁ ŘÍ
Špína František
Kupková Jaroslava
Švehla Karel
ŘÍJ E N
Valo Pavel
Götzová Marcela
Pažoutová Růžena
Švarc Štefan
LIS T O PA D
Málek Karel
P R O SIN EC
Pulec Karel
Maglenová Jana
Němec Pavel
Vychtera Zdeněk
Götz Miloslav

Zde uvádíme jubilea spoluobčanů 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.

utkání jarní části sezony 2017 - 2018
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VZPOMÍNKA

NAROZENÍ

Minulý ani přítomný čas bohužel
nepatří pouze oslavám, ale přináší i žal
do srdcí těch, jež ztratili někoho
blízkého. V loňském roce své blízké
a naši obec navždy opustili:

Protože je život koloběh různých událostí
a vše musí být v rovnováze, žal střídá radost
a bolest střídá štěstí. My tak vítáme do života
a naší obce nové občánky, jimiž za rok 2017
jsou: Šimon Navrátil, Stanislav Tomáš, Eliška
Pospíchalová a Malvína Špínová.

pan Petr Prchal
pan Vlastimil Pažout
pan Ondrej Kováč
paní Jaroslava Veselá
pan Václav Bažata
Čest jejich památce. Věnujme,
prosím, všem tichou vzpomínku.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Naše obec přivítá v sobotu 19. května

své nové občánky, kteří se narodili
v loňském a letošním roce.
Rodiče čerstvých občánků obdrží
v následujících dnech oficiální pozvánku
a my se na ně a na jejich ratolesti
budeme těšit v prostorách
obecního úřadu kde,
je budeme očekávat ve 14:00
hodin.

Všem dětičkám přejeme šťastné
dětství a rodičům úspěchy ve výchově.

KUNRATICKÉ GRUNTOVÁNÍ – OSLAVA DNE ZEMĚ
Obrovské poděkování míří ke všem, kteří se zúčastnili letošního
Kunratického gruntování. V neděli 22. dubna jsme oslavili celosvětový
svátek Den Země, při němž již tradičně uklízíme naši obec a její okolí.
V 10 hodin se sešli zástupci všech místních spolků, mladí, staří, holky
i kluci a po rozdání pytlů a rukavic se rozešli do všech koutů vesničky
i okolní přírody, kde sebrali vše, co do přírody nepatří.
Pravidelní dobrovolníci vědí, že akce navazuje na šest let starý nápad
skupiny kluků, kteří si říkají People of nature [pípl of nejčr]. Tihle
chlapi, jmenovitě Martin Pochylý, Karel Málek, Bohuslav Křelina, nebo
Martin Götz chodí do přírody a častokrát přinesou plné kapsy
odpadků, protože jim není lhostejné, že se po zemi povalují různé
obaly od jídla nebo od pití. Jsme rádi, že se jejich nápad ujal a že má
své následovníky, kteří se každoročně kolem 22. dubna sejdou
a pomohou nám vyčistit obec i její okolí. Ne méně důležitým posláním
této akce je zapojení mládeže, rekrutující se z řad hasičů, fotbalistů
nebo školáků, a její výchova směrem k šetrnosti životního prostředí.
Letos jsme se kromě obvyklých tras zaměřili i na místo, místními
nazývané „U vagónu“, které je každoročně zaneřáděné různým
bordelem. Jde o prostor, kde se bývalá trať úzkokolejky přibližuje
k silnici mezi naší obcí a Dětřichovem. Zdejší odlehlý úsek patří vždy
mezi výživná místa plná odpadků. Řidiči zde zastavují a vyprazdňují
nejen své útroby, ale i přihrádky svých automobilů a bez viny nebudou
ani cyklisté nebo pěší turisté. Letošní úroda však překonala veškerá
naše očekávání. Nějaký bezmozek zde vyházel igelitové pytle nacpané
posekanou trávou a mechem vyhrabaným z trávníku. Krásně jsme
si při nakládání polorozpadlých pytlů zanadávali a popřáli jsme
dotyčnému hlupákovi alespoň tří denní průjem. Co naplat, i takový
duchem chudý člověk má právo na život.
Bohužel bordelu nejsou ušetřeny ani lesy. Právě naopak. Intimita
těchto míst, nabízí duševním mrzáčkům (dobytky je nazvat nelze,
neboť je to urážka pro dobytek) mnoho příležitostí k odložení
nepotřebných věcí, které již ztratily svou užitečnost. To pak najdete
pneumatiky, skleněnou výplň obývací stěny či interiér vozidla.
Přestože jsou naši myslivci nebývale akční a monitorují svou honitbu
i v rámci prevence vzniku černých skládek, pokaždé se z lesů odvezou
desítky pytlů s odpadem.
Převeliké hořekování však také není úplně na místě, vážení čtenáři.
Pravidelnost Kunratického gruntování přináší i pozitivní efekt, jímž je
snižující se množství sesbíraných odpadků. Je potěšující sledovat
každoročně zmenšující se hromadu pytlů před obecním úřadem,
kam se při akci odpad sváží. Pomalými krůčky tak spějeme k čistší
přírodě, což není k zahození, neboť i malé krůčky mohou představovat velký skok.
Ještě jednou děkuji Vám všem za Váš věnovaný volný čas, za kus poctivé práce a za pomoc obci i přírodě. Touto cestou rovněž děkuji
i partnerovi akce - společnosti FCC Environment, která nás každoročně zbavuje posbíraného odpadu.
MiG
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SPOUŠŤ NA HŘBITOVĚ

MUZEUM MARMELÁDY

Vážení spoluobčané, na začátku letošního roku se přes naši
obec, stejně jako přes zbytek republiky, přehnalo několik
větrných bouří. Řádění větru podlehl nejeden vzrostlý strom,
jako například okrasné jehličnany na růžku u Kulturního domu.
Větrné fůrii nebylo nic svaté,
takže dělala škody i na našem
hřbitově, kde nejen, že rozházela
květinovou výzdobu a poškodila
střechu kostela, ale v jednom
případě strhla i jeden náhrobek.
Obracíme se tedy na Vás s výzvou, aby vlastníci hrobových
míst navštívili náš hřbitov a zkontrolovali, zdali rovněž neutrpěli
nějakou škodu. V souvislosti s poškozením střechy kostela jsme
se rozhodli přijmout opatření, které bude platit vždy, když přijde
varování před silným větrem. V období platnosti výstrahy na
silný vítr zůstane hřbitov uzavřen, neboť dochází k odlétávání
střešní krytiny. Střešní tašky nebo jejich kusy o velikosti dlaně
jsou unášeny do vzdálenosti i několika metrů a mohou tak
způsobit návštěvníkům hřbitova vážná zranění.
MiG

Milí obdivovatelé historie,
naše obec učinila významný krok
k vytvoření vlastního muzea.
Na sklonku minulého roku,
rozhodlo zastupitelstvo o odkoupení neobydleného domu č.p.
30 v horní části obce.
Dům pocházející z roku 1830 v sobě ukrývá velký potenciál.
Po řádné rekonstrukci by mohl sloužit jako obecní muzeum
a informační centrum. Jednou z vizí je také založení malovýrobny
marmelád, ovocných šťáv a sušeného ovoce, jako upomínka
na marmeládovou tradici naší obce. Dům po Dybalíkových
je na dohled od areálu bývalé marmeládky a pár kroků
od stejnojmenné autobusové zastávky, navíc stojí při hlavní silnici
z Frýdlantu na Bogatyniu a je kousek od bývalého vlakového
nádraží, kudy vedla úzkorozchodná trať zvaná Heřmanička,
a po níž v brzké budoucnosti poběží stejnojmenná cyklostezka.
Věříme, že zde může vzniknout zajímavý turistický cíl, který by
k nám přilákal návštěvníky a zároveň nabídl i práci místním. MiG

PARKOVÁNÍ PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ
Vážení spoluobčané - řidiči, rozmohla se nám tu taková
zlá, nepěkná věc. A tou je parkování před vraty naší hasičské
zbrojnice. Prosíme, uvědomte si, že naší jednotce mohou
vyhlásit požární poplach prakticky kdykoli a my, před
přiběhnutím do hasičárny, nevíme kam a na co vyjíždíme.
Může se jednat o banalitu v podobě spadlého stromu,
ale může se stát, že budeme povoláni k zásahu, při němž
bude záležet na každé minutě, kterou ztratíme při shánění
řidiče automobilu bránícího ve výjezdu požárního vozidla.
Velice Vás proto prosíme, používejte pro parkování
prostor u fotbalových kabin, tak abyste nezasahovali
do výjezdového pruhu před pravými vraty. Náš apel míří
na všechny řidiče, kteří své auto častokrát zaparkují přímo
před vrata zbrojnice a odejdou od něho. Zákon schválnosti
funguje za každých okolností a je více než pravděpodobné,
že se siréna rozezní v nejnevhodnější situaci, když zrovna
odvádíte svá dítka do mateřinky, nakupujete v obchodě,
odnášíte si věci do domu, nebo sledujete fotbalové utkání
na místním hřišti.
Předem děkujeme za vyslyšení našeho apelu.
MiG

obecní kalendář
Vážení spoluobčané, na OÚ a
v místním obchodě je k dispozici
ještě několik kousků letošního
obecního kalendáře. Přestože je
již květen, můžete jím někoho
obdarovat. Dotyčný získá účelný
dárek a navíc na jeho 12
stranách obsahujících fotografie
z obecních akcí uvidí, jak to u nás
žilo v loňském roce.
Prohlédnout si jej můžete
buď na obecním úřadě nebo
v obchodě u Inči a Mirči.

Cena jednoho je 180,- Kč
Str. 5

PŮJČKY Z FRB
Zastupitelstvo obce na posledním zasedání schválilo vypsání prvního
letošního kola příjmu žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení, do
kterého je uvolněno 300.000,- Kč. Termín příjmu žádostí je
od 23. dubna do 23. května 2018.
Bližší
Informace
a
potřebné
formuláře jsou k dostání na OÚ nebo na
webu obce: www.obeckunratice.cz

Půjčky jsou určeny pro občany
obce na obnovu jejich bytu či domu.
Maximálně lze žádat o 100 tisíc a
maximální splatnost půjčky je pět let.
Roční úrok je 3 % Příklad: 100 tisíc na 5 let  splátky jsou
59 x 1.797,- Kč + poslední splátka 1.789,- Kč  celkem zaplatíte
107.812,- Kč  přeplatíte 7.812,- Kč.
8. května 2018
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přesun úřední desky

Nové dveře U MARVANA

V rámci úprav prostoru před místním obchodem, které navázaly
na opravu chodníku a úpravu terasy u Kulturního domu jsme se rozhodli
pro přesun úřední desky.
Původní ocelové vitríny již byly značně opotřebeny neúprosným
zubem času a i jejich funkčnost byla již notně snížena, neboť dovnitř
zatékalo a tím docházelo k poškozování dokumentů nebo nám v zimě
zamrzaly dvířka, která nešla otevírat.
Naše rozhodnutí rovněž uspíšil stále se zvyšující počet povinně
zveřejňovaných dokumentů, který klade nárok na větší kapacitu
úředních desek, přičemž se do původních boxů vešlo okolo 25 papírů
formátu A4, které občas ani nešly poskládat tak, aby se daly dobře číst.
Tři nové úřední desky z hliníkových profilů, každá s kapacitou
30 listů A4, jsou instalované kolem přístupového chodníčku k obecnímu
úřadu a jsou přístupné 24 hodin denně. Ani návštěvníci místního
obchodu o informace nepřijdou. Po dohodě s majitelkou obchodu jsme
ke vstupu nainstalovali jednu vitrínu, která bude i nadále sloužit jako
obecní vývěska.
MiG

Milí přátelé příjemného posezení, dobrá věc se podařila. V dubnu
jsme se dočkali nových dveří, které změnily přístup do naší hospůdky
U Marvana. Od jejich instalace se začala psát nová éra využívání terasy
a příjemného posezení na originální dubové lavici, kterou nám vyrobili
zdejší šikovní hoši.
Od této vzácné chvíle je nejen velice snadné objednat si něco
lahodného k pití či něco dobrého na zub, ale především si návštěvník
pohodlně odskočí na toalety, což mnohým po dlouhá léta činilo značné
obtíže. Díky novým dveřím se navíc podařilo náš hostinec učinit takřka
bezbariérovým (vyjma toalet), což může ocenit nejeden starší host
mající problém s chůzí po schodech.
Dveře na terasu budou používány v jarních a letních měsících, avšak
na zimu a za sychravého počasí budou uzavřeny kvůli zabránění ztrátám
při vytápění lokálu.
Děkuji Vám všem, kteří jste nám pomohli zrealizovat tento nápad.
Chci věřit, že si letní posezení oblíbíte a nezapomenete si jej vychutnat
pokaždé, když půjdete okolo při svých procházkách.
MiG

HASIČSKÁ ROČENKA

POŽÁRY V KOMÍNECH

Vážení spoluobčané, přestože si již plně vychutnáváme nový rok
2018, přinášíme Vám v tomto vydání K.K. malé ohlédnutí za naší
loňskou zásahovou činností.
V uplynulém roce byla naše jednotka povolána celkem k sedmi
mimořádným událostem. Jednalo se o tři požáry a čtyři technické
pomoci. Dvě z událostí byly hodnoceny, jako mimořádné události
velkého rozsahu. Prvním byl požár areálu Unitex v Jindřichovicích pod
Smrkem, při němž došlo ke škodě převyšující milion korun. Druhým
větším zásahem byla technická pomoc ve Višňové, kde 27. července
vystoupala řeka Smědá na III. stupeň povodňové aktivity. Naše
jednotka byla určena k čerpání vody přes protipovodňovou hrázku ve
Vísce a k monitoringu toku. Členové jednotky v loňském roce
absolvovali také dvě mezinárodní hasičská cvičení. S kolegy z Heřmanic,
Dětřichova a Frýdlantu nejprve přivítali polské partnery z města Pieńsk
a Dlužiny Dolné na jarním cvičení v Heřmanicích, jehož námětem bylo
vyhledávání ztracených lidí v terénu. Na tomto cvičení jsme
spolupracovali s Policií ČR, do jejíž gesce tyto zásahy typově patří a má
na ně potřebnou techniku. Dále se cvičení zúčastnil Český červený kříž
a kynologové z Hejnic, kteří se rovněž na tyto zásahy se svými pejsky
specializují. Podzimní cvičení se odehrálo v Pieńsku, kde jsme
ve stejném složení absolvovali likvidaci lesního požáru velkého rozsahu,
na němž jsme si procvičili dálkovou dopravu vody ze stroje do stroje.
V letošním roce jsou v plánu opět dvě mezinárodní cvičení, kdy jsme
v dubnu absolvovali v sousedním Dětřichově nácvik evakuace domova
pro seniory při jeho fiktivním požáru a v září pak budeme podobný
scénář cvičit v Pieńsku při fiktivním požáru průmyslového areálu.
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za spolupráci a podporu,
kterou je pro nás například Vaše návštěva akcí, jež pro Vás pořádáme,
nebo symbolické zakoupení vstupenky na náš tradiční hasičský ples.
Přejeme Vám, abyste nás potkávali spíše na kulturních akcích a ne za
světel modrých majáků. Ať tak nebo tak, jsme tu pro Vás.
MiG

Když hovoříme o požárních zásazích, ve většině případů se jedná
o zanedbanou prevenci. Vzorem těchto případů budiž komínové
požáry. V uplynulém roce 2017 jsme likvidovali "komíňák" v horní části
obce. Letošní začátek roku přinesl takovéto zásahy hned třikrát,
a to v rozmezí několika dnů po sobě.
Po takové mimořádné události se vždy snažíme zapůsobit na naše
spoluobčany při besedě Hasiči radí, aneb, co shoří, to neshnije, na níž
vysvětlujeme, jak požáru v komínu předejít a jak se zachovat, když už
k němu dojde. Ze skromné návštěvnosti besed je zřejmé, že nemáme
příliš šancí zasáhnout širší veřejnost, které bychom v rámci preventivně
výchovné činnosti předali alespoň nějaké cenné informace. Možná to
mnoho lidí nezajímá, ale věřte, že podcenění prevence může mít někdy
fatální následky. A právě dobře míněná rada může být často
rozhodujícím rozdílem mezi životem a smrtí.
Tři dny po naší březnové besedě se sdělovacími prostředky
prohnala zpráva o hrůzném požáru na Znojemsku, při němž zemřely tři
děti. Již během zásahu se hasiči zmiňovali o autonomních hlásičích
kouře, které by takovému neštěstí s největší pravděpodobností
zabránily. Požár totiž vypukl v časných ranních hodinách a než probudil
obyvatele domu, tak stačil udusit tři jejich děti. Nechceme být
generálové po boji, ale autonomní hlásič kouře umí odhalit požár již
v jeho počátku a stojí od nějakých 250 korun, a proto o těchto hlídačích
našeho klidného spánku každoročně hovoříme na našich besedách.
A mluvíme nejen o hlásičích, ale i o dalších pomůckách, které nám
pomohou zdolat počínající požár. Probíráme postup při volání
na tísňovou linku nebo kam nahlásit pálení klestu. Samostatnou
kapitolou jsou zmíněné komínové požáry, u nichž zmiňujeme příčiny,
následky a samozřejmostí jsou informace o správné údržbě komínů.
Prosím, uvědomte si, že se ve svých topeništích uvnitř domu nebo
bytu snažíte spoutat živel, který je Vám při špatné manipulaci
ve vteřině ochoten ukázat, co dovede.
MiG
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zastaveníčko u SV. Huberta

Návštěva ve škole

Vážení spoluobčané, udělejte si poznámku do kalendáře
u soboty 9. června 2018. V tento den proběhne na lesním
rozcestí sedm cest odhalení Zastaveníčka Svatého Huberta.
S touto iniciativou přišel místní Myslivecký spolek Kunratice –
zahrady a srdečně Vás na ni zve.Na známém místě, kde se sbíhá
sedm lesních cest vznikne odpočinkové místo s lavičkou
a s památníkem Svatého Huberta, který je, jak již asi tušíte,
patronem lovců a myslivců.
Svatý Hubert († 727) byl franský biskup, zakladatel města
Lutychu a křesťanský svatý. Podle legendy se náboženskému
životu zasvětil po setkání s jelenem na honu a je proto patronem
lovců a myslivců. Pocházel z velmi bohaté šlechtické rodiny
v Akvitánii. Měl velkou zásluhu na pokřesťanštění Arden. Před
svým povoláním byl výborným lovcem a milovníkem hýřivých
zábav. Typicky je vyobrazován při honu, kdy spatří bílého jelena
s křížkem mezi parohy, který k němu promluví nadpřirozeným
hlasem: „Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř. Je na čase, abys
začal hledat mě, který se za tebe obětoval.“ Po tomto zážitku se
vzdal prostopášného života a stal se knězem a později
biskupem. Toliko uvádí k heslu Svatý Hubert Wikipedie.
Památník bude tvořit statný dubový kmen s vyřezávanými
loveckými motivy, v němž vznikne nika, do které se vloží
dřevěná plaketa s ručně vyřezaným vyobrazením Sv. Huberta.
Mohutný dubový kmen opracuje a obohatí o lovecké výjevy pan
Jaromír Dědek, který je, mimo jiné, autorem sochy andělky
u Památníku v Tongrundu. Ten také vytvoří odpočinkovou
lavičku, která by se měla stát místem k rozjímání. Plaketu
s vyobrazením Svatého Huberta zhotovil myslivecký kamarád
pan Karel Jurášek, který před lety působil i v kunratické honitbě
a mnozí si ho zde ještě pamatují. Naši myslivci již na místě pilně
pracují na kamenném podstavci na němž památník spočine.
Vše musí být hotovo do začátku června, aby se mohlo
přichystat důstojné odhalení, jehož součástí bude i vysvěcení
farářem RD ICLic. Pavlem Andršem a které doprovodí
Svatohubertská mše v podání trubačského tria Valdštejn.
Pro akci je domluveno parkování na ploše bývalé tržnice
nedaleko od lesního rozcestí a trasa na místo od parkoviště bude
označena. A jak to tak bývá u podobných událostí, kolem kterých
se pohybují myslivci a jejich šikovné ženy, ani chuťové buňky
nepřijdou zkrátka.
Nuže, milí spoluobčané, jak bylo poznamenáno v úvodu,
přidejte si termín 9. června do svých diářů a kalendářů
a popřejme si na tento den pěkné počasí. Na setkání s Vámi se
těší místní Myslivecký spolek Kunratice – zahrady.
MiG

Ve čtvrtek 5. dubna navštívili naši předškoláci své
poprázdninové místo působení. Jejich budoucí spolužáci jim
předvedli, co se již ve škole naučili. Zahráli jim pohádku a pak si
společně započítali a zazpívali několik písniček.
Předškoláci naopak ukázali, jak se do školy těší a co už
všechno umí. Milá návštěva předškoláků předcházela zápisu
do prvních tříd, který v naší základní škole proběhl 10. dubna.
Současní školáci navíc svým budoucím spolužákům vyrobili dárky
pro zápis v podobě stojánků na pastelky, které měly
u obdarovaných veliký úspěch.
Budoucí prvňáčci se již nemohou dočkat.
ZŠ

Akce se koná za finanční podpory obcí Kunratice, Heřmanice,
Dětřichov a města Frýdlant, za což touto cestou spolek děkuje.
Str. 7

Foto: Jitka Křížová
8. května 2018

1. číslo / 7. ročník

STALO SE PŘED 90 LETY

ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ

Když jsme v jednom z předešlých článků psali o větrné fúrii, která
navštívila místní hřbitov i okolní města a obce, poohlédl jsem se po
běsnících živlech v naší kronice a našel jsem devadesát let staré zápisky,
o něž se s Vámi nyní podělím. Jedná se o doslovný přepis překladu
německy psané kroniky obce.
MiG

Na velký pátek si celá republika užívala volno před nadcházejícími
svátky jara - Velikonocemi. Ne tak místní hasiči, kteří, pro ně
v netradičním termínu, čistili koupaliště. O nutnosti dřívějšího čistění
víceúčelové nádrže jsme psali již před nějakým časem a vy víte, že je to
kvůli migraci a páření obojživelníků, kteří si zdejší nádrž velice oblíbili.
Čištění proběhlo v ten pravý čas bez jediné újmy těchto
studenokrevných živočichů, kteří se do několika dnů stáhli ke svým
milostným hrátkám do čisté vody. Zanedlouho se již po dně povalovali
šňůry černých korálků, z nichž vyroste nová generace prospěšných
a především ohrožených živočichů.
Důkazem, že hasiči odvedli dobrou práci je výskyt čistomilného
čolka, který si v bazénu lebedil společně s žábami. Budeme doufat,
že nám čistá voda vydrží co nejdéle a bude v létě dost příležitostí
k jejímu vyzkoušení.
MiG

Vichřice:
Ve čtvrtek dne 21. března 1928 přihnala se do naší krajiny - jako i
do jiných krajů Evropy - vichřice, která ve své moci a studenosti byla
pravá zimní. Vichřice řádila s takovou prudkostí, že vrhala lidi
k zemi a volné zdržování v přírodě činila životu nebezpečným.
Samozřejmě, že vichřice nezpůsobila škody jen na stromech, nýbrž
také i na střechách a budovách. Tento strašný vítr trval bez ustání
osm dnů se stejnou prudkostí.
Nehoda:
Ten samý den, dne 21. března dopoledne přišel strašlivým
způsobem o život panský drvoštěp Karel Neumann z Wustungu
čp. 51. Při padání jednoho silného podříznutého dubu v Hartě
v tak zvaném "koutku zvěře", Neumann upadl a kmen ho přitiskl
k zemi. Než mohl býti zachráněn, vypustil za strašných muk
a bolestí svou duši. Od panství byl na tomto místě nehody postaven
|poznámka: Wustung – dnes Poustka|
prostý kamenný pomník.

ZÁJEZD NA TEREZÍNSKOU TRYZNU
Český svaz bojovníků za svobodu pořádá

KUNRATICKÁ PALETA
14. ročník Kunratické palety přilákal na náves ve sváteční den
8. května rodiče se svými ratolestmi, které obsadily celkem 20 pláten
v podobě zametené silnice a kde s křídou v ruce popustili uzdu své
fantazii a za hodinu vytvořily originální díla, za něž by se nemusel stydět
leckterý moderní umělec (na rozdíl od moderních děl šlo alespoň poznat
co je na obrázku). Všichni si užili krásné počasí a už se těší na další rok.

v neděli 20. 5. 2018
ZÁJEZD DO TEREZÍNA NA TEREZÍNSKOU TRYZNU
Program:
Odjezd z Kunratic v 6:45
hodin
 od 10 hodin pietní akt za
z
návsi
před
Kulturákem.
účasti předních státních
Předpokládaný návrat mezi
představitelů
16 a 17 hodinou.
 prohlídka Malé pevnosti
Doprava a vstupné zdarma.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Kunratice
nejpozději do pondělí 14. května 2018

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2018
AKCE

Leden
Únor
Březen

MĚSÍC
Červenec

Hasičský ples (17.)
Lékař radí – Úzkosti a deprese (9.)
Hasiči radí, aneb co shoří to neshnije (9.)
Maškarní karneval pro děti (10.)
Maškarní karneval pro dospělé (24.)

Srpen
Září

Duben

Den Země, aneb kunratické gruntování (22.)
Lampionový průvod a pálení vatry (30.)

Říjen

Květen

Malování na chodník (8.)
Zájezd do divadla – muzikál IAGO (12.)
Vítání občánků (19.)

Listopad

Červen

Dětský den (2.)
Odhalení Zastaveníčka u Svatého Huberta (9.)
Myslivecké hody, aneb slavnosti sněženek (23.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (30.)

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

AKCE
Merlin nohejbal (7.)
Letní hasičská tancovačka (14.)
Tongrundská šarvátka 1813 – 2018 + 25 let samostatnosti obce (28.)
Kinematograf Pavla Čadíka (???)
Kunratická stopa (8.)
Zájezd na Zahradu Čech (15.)
Václavská zábava (29.)
Kunratické Drakování (???)
Posezení pro dříve narozené (20.)
Oslava dne vzniku Československa (28.)
Kunratická JamParáda (3.)
Myslivecký bál (17.)
Rozsvícení Vánočního stromu (30.)
Mikulášská besídka (1.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Procházka do heřmanické sklárny (15.)
Vánoční besídka s jarmarkem (???)
Vánoční turnaj ve stolním tenise (29.)

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

8. května 2018

