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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

SLOVO STAROSTY

KRIMINALITA V POHRANICÍ

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího čísla našeho
zpravodaje.
Začala okurková sezona - období,
kdy se nic moc neděje, protože lidé
odpočívají, hrají si s dětmi, houbaří,
grilují či jinak tráví volný čas.
Tento termín se vžil především
v mediálním světě, neboť je období
letních prázdnin a dovolených
chudé na zajímavé zprávy.
V souvislosti s trávením Vašich
dovolených bych na Vás touto
cestou rád apeloval, abyste na sebe
dávali
pozor,
byli
opatrní,
nepřeceňovali své síly a vrátili se
v pořádku zpět domů. Myslím si, že i
novináři mají právo na odpočinek a
tak je ušetřeme sólokaprů typu
„Českého turistu u Jadranu sežral
žralok, zbyl po něm jen ručník na
pláži“. A nikdo také určitě nestojí o
rozšiřování
nějakých
černých
statistik.
V kontextu s odjezdy na dovolené,
ať již tuzemské nebo zahraniční,
mám ještě jeden apel, a sice na
spoluobčany, kteří zůstávají doma.
Prosím všímejte si, co se děje u
sousedů, kteří nejsou doma. Prosím
nebuďte lhostejní k cizímu majetku.
Nikdy nevíte, kdy se může stát újma
i Vašemu majetku. Mluvím z vlastní
zkušenosti.

Mezinárodní jednání

Přeji Vám pohodovou dovolenou.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce

Počátkem července se na žádost české policie uskutečnilo mezinárodní
pracovní jednání na Krajském ředitelství policie ve Zhořelci. To bylo vyvoláno jako
odezva na proběhlé jednání FOR-BE-S, které proběhlo 14. června 2012 v Budyšíně.
Na něm se starostové některých českých příhraničních obcí vyjadřovali negativně,
až kriticky, k současné bezpečnostní situaci, zejména pak ke vzrůstajícímu počtu
drobných majetkových deliktů, kterých se mají, podle nich, dopouštět občané
sousedního Polska.
Za českou policii se jednání účastnil náměstek krajského ředitele plk. Ing.
Bc. Pavel Langr, velitel územního odboru Liberec plk. Mgr. Pavel Finkous a velitel
odboru cizinecké policie krajského ředitelství plk. Mgr. Petr Jakubec. Polskou
policii zastupoval plk. Zagorski, ředitel zhořelecké policie
a dále pak jeho zástupci pro pořádkovou, dopravní a kriminální policii. Jednání byl
přítomen také velitel policejního oddělení v Bogatyně.
Na jednání byla velice podrobně rozebírána aktuální bezpečnostní situace
v příhraničních obcích. Z relevantních statistických dat vyplynulo, že skutečně
došlo k mírnému nárůstu majetkových deliktů, nejedná se ovšem o dramatické
navýšení. I přes tato zjištění ani jedna ze zúčastněných stran danou situaci
nepodceňuje a vnímá ji jako důležitou a prioritní. Obě strany chtějí a budou na
situaci reagovat a řešit ji tak, aby zvýšily spokojenost a pocit bezpečí obyvatel
příhraničních obcí. Již na této schůzce byla dohodnuta opatření, která by měla
přispět ke zlepšení situace a týká se několika oblastí:
Ve vztahu k veřejnosti
- intenzivnější, aktivnější a pravidelné informování občanů o činnosti policie
(oboustranně), o objasněných případech, zadržených pachatelích, apod.
Zaměřené na činnost české i polské policie
- aktivní a každodenní výměna informací o spáchaných trestných činech,
případně zadržených pachatelích
- posílení výkonu služby v příhraničních lokalitách naší republiky a využívání
speciálních technických prostředků k odhalování trestné činnosti
- zintenzivnění výkonu služby policistů z obou států (společné hlídky) a jejich
cílené zaměření poblíž státní hranice
- realizování rozsáhlých bezpečnostních akcí zaměřených vždy na určitý druh
trestné činnosti s nasazením většího počtu policistů obou států
Obě strany jsou připraveny intenzivně spolupracovat na problému zvyšující se
drobné kriminality. Na opatřeních se budou podílet i další policejní složky, jako
např. Straz Graniczna. Předpokladem je i zapojení dalších státních složek
pracujících v hraničním pásmu.
mjr. Bc. Vlasta Suchánková
mluvčí KŘP Libereckého kraje
Tisková zpráva zveřejněna na žádost starosty města Frýdlant Ing. Dana Ramzera.
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OBECNÍ ÚRAD

STALO SE…

Připomínáme:
Obecní úřad Kunratice provádí ověřování podpisů a
listin.
• Ověření podpisu..………30,- Kč/podpis
• Ověření listiny……………30,- Kč/strana

Nebude-li na obzoru nic, na co bychom vás rádi
pozvali, budeme v této rubrice uvádět akce, které již
proběhly. Máme za sebou již celou řadu událostí a u
několika z nich se zastavíme.

CzechPOINT:
Poskytujeme výpisy z různých rejstříků, např.
z rejstříku trestů, obchodního a živnostenského
rejstříku, z katastru nemovitostí, atd. Nebo provádíme
autorizovanou konverzi dokumentů
Dále nabízíme:
Obecní úřad rovněž nabízí a poskytuje občanům
další služby.
• Kopírování a tisk do velikosti formátu A3
(černobíle – barevně, jednostranně – oboustranně)

•
•
•

Laminování listin do velikosti formátu A3
Scanování dokumentů
Odeslání dokumentů v el. podobě emailem

PAMÁTNÍK V TONGRUNDU
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás touto cestou
oslovit se žádostí o pomoc při obnově památníku na
„Šarvátku v Tongrundu“.
Ve 3. čísle KURÝRA jste se o památníku mohli
dočíst, že příští rok uplyne přesně 100 let od jeho
odhalení a 200 let od události, na níž upomíná. Při
příležitosti obou výročí bychom jej rádi obnovili a
znovu odhalili.
Pomoc, o kterou Vás žádáme, by spočívala
v terénních úpravách kolem památníku (rozvážení a
uhrabávání hlíny). V současnosti je zde srovnán terén
jílovitou zeminou, kterou potřebujeme „pocukrovat“
ornicí, do níž posléze zasejeme trávník. Tyto práce
proběhnou na konci měsíce srpna 2012 (přesný
termín závisí na dokončení mostu mezi Kunraticemi a
Frýdlantem, na počtu dobrovolníků a počasí).
V případě Vašeho zájmu mě prosím kontaktujte
na telefonu +420607223258 nebo napište email na
starosta.kunratice@seznam.cz
Předem Vám děkuji za ochotu pomoci.

Dětský den

2. června 2012

výborná akce, která se již druhým rokem konala v areálu
mateřské školy. Pro děti zde byly připraveny disciplíny, po
jejichž splnění si domů odnesly drobné odměny a dobroty.
Rodiče rovněž ošizeni nebyli, neboť zde bylo přichystáno
občerstvení a některé úkoly si mohli osobně vyzkoušet. Na
jednotlivých stanovištích plnili úkoly pod dozorem členů
kulturního výboru a mnoha dobrovolníků. Všem, kdo se
podíleli na pořádání této akce pro naše nejmenší, patří
velký dík. Zároveň děkujeme sponzorům.

Posezení s důchodci 15. června 2012
Tradiční posezení se „dříve narozenými“ spoluobčany
proběhlo opět v kulturním domě pod taktovkou sboru pro
občanské záležitosti. Vystoupili zde žáci jak základní, tak i
mateřské školy, se svým kulturním programem, za což byli
náležitě odměněni potleskem přítomných hostů.
Po kulturní vložce pak následovalo tančení za doprovodu
skupiny pana Jelínka. A nutno dodat, že některým
účastníkům na parketu byste důchodový věk hádali jen
těžko ☺
Opět děkujeme všem pořadatelům a sponzorům.

Hasičská Soutěž

30. června 2012

Místní hasiči uspořádali již 11. ročník tradiční soutěže
v požárním sportu „O pohár obce Kunratice“, ve které
poměřili síly s kolegy z okolních sborů. Muži obsadili pěkné
3. místo a ženy skončily těsně pod bednou na 4. místě. (Ony
si to ovšem vynahradily na okrskové soutěži v Dětřichově,
kde přejely konkurenci a zvítězily). Letošní ročník navštívilo
5 sborů dobrovolných hasičů, z nichž se ke startu postavilo
celkem 9 soutěžních družstev (5 mužských a 4 ženská).

Merlin nohejbal

6. července 2012

Jan Pleskač společně s Karlem Málkem mladším stáli za
11. ročníkem tradičního turnaje v nohejbale, který se
uskutečnil na fotbalovém hřišti pod záštitou naší obce.
Celkem 18 trojic mezi sebou svedly boje na síti o „placaté
skleněné“ ceny. Nohejbalový „Wimbledon“ proběhl na
skvěle připravených dvorcích a divákům nabídl někdy až
neskutečné sportovní výkony. Počasí hráčům přálo a opět
se turnaj vyvedl. Touto cestou děkujeme nejen výše
uvedeným pánům, ale všem pořadatelům a sponzorům,
kteří se na Merlin nohejbalu letos podíleli.

Ještě jednou díky všem dobrovolníkům,
pořadatelům a sponzorům.
BEZ VÁS TO NEJDE!!!
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ZAJÍMAVÁ NÁVŠTEVA

JUBILEA

Ve čtvrtek dne 31. 05. 2012 jsme u nás přivítali manžele Kathy a Raye
Leubnerovi z amerického Texasu. Naše obec se stala cílem jejich cesty, neboť
zde v rodinné hrobce odpočívají jejich předci.
Po krátkém přivítání na obecním úřadě jsme se přesunuli na místní hřbitov,
kde se jejich kroky zastavili před hrobkou rodiny Leubner. Tato rodina založila a
vlastnila v naší obci továrnu na výrobu ovocného vína (více ve střípcích
z historie obce – str. 4). Po dojemném setkání s kusem vlastní historie a
prohlídce kostela jsme se přesunuli do sklárny Spiderclass pana Novotného do
Heřmanic. Ze sklářské exkurze jsme odjeli do Frýdlantu, kde jsme absolvovali
prohlídku zdejšího hradu a zámku. O překládání rozhovoru se po celou dobu
návštěvy výborně staral náš budoucí spoluobčan Martin Klečka, který odhalil
skryté vlohy.
Jak se o naší obci, resp. rodinné
hrobce dozvěděli v zámoří? Inu
zapracovala náhoda. Při hledání
majitelů hrobů, kdy jsme hledali i na
internetu, jsme zaregistrovali diskuzi,
v níž Kathy hledala nějaké informace o
předcích svého manžela jménem
Leubner, kteří pocházeli z oblasti
severních Čech. (Kathy se věnuje
genealogii – sestavování rodokmenů).
Po vzájemném kontaktování se a
výměně několika emailů, byl stanoven
datum návštěvy.
Oba manželé jsou velice příjemní a přátelští lidé, které nadchl připravený
program. Zároveň oba vyslovili přání, přijet se k nám v budoucnu ještě někdy
podívat, čemuž se my rozhodně nebráníme ☺

Jokers
Kunratice
Pertoltice
Kunratice
Víska
Kunratice
Dětřichov B
Kunratice
Habartice B
Kunratice
Kunratice

Střelci:

Kunratice
Raspenava B
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Dolní Řasnice
Kunratice
Krásný Les
Kunratice
Nové Město
Bulovka B
Jan Provazník
Milan Franc
Jakub Pospíchal
Roman Pospíchal
Luděk Pažout

Skóre: 30 : 30
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Hosté
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Josef Želonka
Petr Belín
Marek Život
Jozef Gorol

CERVENEC
paní Reiberová Marie
pan Křelina Jindřich
pan Franc Josef
pan Liška Antonín
paní Laušmanová Jaroslava
pan Mach Petr

SRPEN
paní Irena Zajac
pan Josef Uher
pan Arnošt Kraus

ZÁRÍ
paní Jaroslava Kupková
pan Václav Květ

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

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
TJ SOKOL KUNRATICE
Domácí

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

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

2
2
1
1

Konečné pořadí v tabulce: 8 místo
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STRÍPKY Z HISTORIE OBCE

PAMÁTNÝ KÁMEN

Věděli jste, že byla v obci továrna na zpracování ovoce? Ne? Pak
vězte, že v horní části Kunratic existovalo ovocné vinařství (později
rozšířené o výrobu džemů a marmelád), podle něhož dodnes nese tato
část obce místní název „Marmeládka“.
První severočeské ovocné vinařství založil před r. 1900 Christian
Leubner a následně ji vlastnil jeho syn Julius Leubner. Podnik zaměstnával
okolo 20 lidí a zpracovával ovoce, které rostlo na plantážích kolem obce.
Pozůstatky rybízů a dalších ovocných keřů se daly najít ještě do nedávna.
V době kolem r. 1907 se obvykle vyrábělo pouze ovocné víno. Výrobu
džemů a marmelád zavedl vnuk zakladatele Heinrich Leubner, který se
řemeslu vyučil v Klosterneuburgu u Vídně, zároveň začal jako jeden
z prvních vyrábět jablečný mošt a džusy z hroznů a jiných bobulovin.
Bobulovité ovoce mačkalo celkem 5 lisů poháněných parním strojem a
džemy se vyráběly ve vakuových kádích.
První světová válka zmařila plány
rodiny, která chtěla továrnu rozšířit o
výrobu čokolády. V roce 1920 ji vlastnil
Ing. Fr. Bergman a měla již jen 6
zaměstnanců a o dalších osudech
Společnost zobrazená
společnosti dostupné prameny mlčí.
na pohlednici z Kunratic.
Za minulého režimu se areál přeměnil pod taktovkou státního statku
na zemědělské hospodářství. Pěstovaly se zde žampiony, chovala se zde
prasata i jiná hospodářská zvířata. Dnes už nikdo ve zřícených budovách
zašlou slávu kdysi moderní továrny nenajde.

Vážení spoluobčané, pomozte nám najít
vhodné místo pro památný kámen.
Při opravách našich
mostů jsme zachovali
žulový kvádr, jenž byl
součástí spadlého mostu
v Zeleném údolí.
Chtěli bychom z něho vytvořit památný
kámen upomínající na ničivé povodně a její
oběti ze srpna 2010, a proto se obracíme na
Vás, abyste nám pomohli vybrat důstojné
místo, kam bychom jej umístili. První
myšlenka byla jedna z předzahrádek u
hřbitova, ale zajímá nás Váš názor. Své
návrhy nám můžete přijít sdělit na obecní
úřad nebo jej na papíře vhodit do schránky
na plotě u OÚ. O návrzích budeme
informovat v některém dalším čísle K.K.
Předem děkujeme za spolupráci.

ZNÁTE DOBRE SVOJI OBEC ???
V předchozím čísle jsme zveřejnili detaily z fotografií míst v naší obci a Vaším úkolem bylo zjistit, kde se
nacházejí. Správných řešitelů se našlo hodně a správné odpovědi se opět objevily i ve schránce. Bylo ale i dost
bezradných občanů, kteří nevěděli, kde mají hledat a pro ně máme rozluštění.
Správná odpověď:

Nová úloha:

obrázek č. 1 – kříž na božích mukách, které
stojí v levé předzahrádce u hřbitova.

obrázek č. 2 – okno ve štítu domu č.p. 1
(jedničky)

Obr. č. 1

lehčí

Obr. č. 2

těžší

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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