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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty

640 LET OBCE V PÍSEMNICTVÍ

Vážení
spoluobčané,
zdravím
Vás
prostřednictvím dalšího letošního čísla našeho
zpravodaje. Nastal nám letní prázdninový čas
i takzvaná okurková sezona, kdy se nic moc
neděje a není o čem psát. Opak je pravdou,
vážení čtenáři, pro náš zpravodaj se děje
mnoho zajímavého i nyní, o čemž se Vás na
jeho čtyřech stranách pokusíme přesvědčit.
Toto číslo kurýra je speciální a trošičku jiné,
nežli jeho předchůdci. A není to pouze lepším
papírem s vyšší gramáží a hladším povrchem,
na němž je vytištěn. Jeho výjimečnost spočívá
v tom, že se stane součástí obsahu časosběrné
schránky z věžní makovice zdejšího kostela
Všech svatých, která byla vyjmuta při letošní
opravě střechy a jež bude opět do makovice
uschována pro budoucí pokolení, kde by měla
přetrvat další věky.
Vím, že jste čekali, kdy budou sundávat
makovici s křížem na zem, ale vzhledem ke
způsobu opravy střechy za pomoci lan, to
nebylo možné. Důležité však je, že byla
pamětní kapsle vyjmuta a vy se můžete těšit
na její otevření a prozkoumání, ke kterému
Vás srdečně zveme na druhé straně K.K..
Spolu se zpravodajem bychom chtěli uložit
do schránky také archiválie obsahující základní
informace o současných Kunraticích, kterými
budou údaje o počtu obyvatel a počtu domů,
dále pak seznam spolků a jejich členů nebo
také seznam dětí narozených v letošním roce.
A když jsem se už zmínil, že našim
potomkům a následovníkům zanecháme toto
číslo našeho zpravodaje, dovolím si obrátit se
přímo k nim.
Vážení a milí obyvatelé Kunratic, bohužel
nevím, kdy a za jakých okolností budete opět
otevírat časosběrnou kapsli a budete tak držet
toto vydání Kunratického kurýra, jenž přinášel
(a možná ještě přináší) zprávy ze života naší
obce, ale věřím, že to pro Vás bude stejně
vzrušující dobrodružství, jako pro nás. Věřím,
a je to zároveň i mé přání, že se Vám v
Kunraticích žije krásně a zároveň doufám, že
je obec domovem spokojených občanů, kteří
se o ni starají a zvelebují ji tak, jako se o to
snažíme my. Ať se Vám daří dobře.
Mějte krásné dny.

Vážení spoluobčané, rok 1377 nebyl jen tak obyčejný úsek ve 14. století. Jedná se o letopočet,
kdy se dá písemně doložit existence naší obce, resp. kostela Všech svatých. Přestože jsou Kunratice
jednou z nejstarších obcí na Frýdlantsku, pramenů v písemné podobě se do současnosti dochovalo
pramálo. Za první doloženou písemnou zmínku je tedy považována ta, která uvádí plebán |Plebánie
(latinsky plebania) je označení pro středověkou farnost, zejména venkovskou. Její duchovní správce se
nazýval plebán (latinsky plebanus)| při zdejším kostele Všech svatých. Tato písemnost se nacházela
ve zhořelecké radní knize, kam naše farnost patřila.
Údaj o první písemné zmínce není tedy o samotném stáří obce, ale je to mezník od něhož
si můžeme o naší obci něco přečíst. Věřím, že mi dáte jistě za pravdu, že taková historická událost
stojí za připomenutí, a proto jsme se rozhodli toto kulaté výročí v letošním roce oslavit. Oslavy
proběhnou v sobotu 29. července na fotbalovém hřišti, kde bychom se rádi při dobré muzice
a u dobrého jídla setkali se všemi, jež mají o naši obec zájem. Pozvání patří nejen všem rodákům,
ale i lidem, kteří tudy třeba jen prošli a na Kunratice v dobrém vzpomínají. Mohou to být pracovníci
v místním statku, bývalí hráči fotbalového oddílu, členové některého ze spolků nebo bývalí žáci naší
školy, zkrátka všichni, kteří to tu mají rádi. Na programu oslav intenzivně pracujeme. Těšit se tak pro
začátek můžete na výstavu fotografií ze života obce, vystoupení psovodů z výcvikového střediska
Celní správy v Heřmanicích, ukázku dřevorubeckého sportu a nebo pokus o rekord ve výrobě největší
cukrové vaty. Součástí všeobecné veselice budou nafukovací atrakce pro děti a bohaté občerstvení.
O hudební produkci se postará osvědčený král tancovaček pan Mazánek z Hejnic.
V souvislosti s výše uvedenou pozvánkou pro všechny lidičky mající vztah ke Kunraticím, se na Vás
obracím s prosbou o její rozšíření mezi své příbuzné a známé, protože ne na všechny máme kontakty
a ne všechny je osobně známe a třeba by se k nám rádi podívali.
MiG

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce

Str. 1

VESNICE ROKU
Vážení spoluobčané, o tom, že jsme se přihlásili do soutěže Vesnice roku jsme psali v minulém
čísle K.K. Hodnotící komise nás navštívila jako vůbec první letošní zastávku na své cestě po 16
přihlášených obcích 2. června. Naše prezentace započala na obecním úřadě v 8:00 hodin. Zde jsme s
panem místostarostou představili naše záměry a projekty, na nichž pracujeme a zmínili se i o plánech,
o nichž uvažujeme společně se sousedními obcemi. Ať je to cyklotrasa Heřmanička nebo propojení
vodovodních soustav, kvůli možným dopadům důlní činnosti v sousedním Polsku. Ze zasedací
místnosti obecního úřadu jsme se přesunuli na sál Kulturního domu, kde byla představena výstava
zachycující život v naší obci. Od kulturního života, přes činnost spolků až po tolikrát zmiňované
keramické výtvory našich školáků. Mimochodem tento nápad hodnotitelskou komisi velice zaujal
a moc se jim líbil. Všimli si čísel nejen na obecních budovách, ale i na Vašich domech a chválili Vaše
zapojení. V souvislosti s výstavou bych chtěl poděkovat našim spolkům za poskytnuté materiály
a přípravu expozice, Petru Vilhelmovi za zapůjčení svých papírových modelů a pomocníkům za jejich
čas a pomoc s instalací výstavy. Po shlédnutí výstavy proběhla krátká občerstvovací zastávka ve
zútulněném lokále, během níž jsme odpovídali na zvídavé otázky hodnotitelů. Za občerstvení děkuji
našim ženám, které se postaraly, jak je jejich dobrým zvykem, opět o výborné občerstvení.
Po gurmánském zážitku jsme vyrazili na prohlídku hřbitova a jeho pamětihodností, mezi něž patří
márnice, kostel Všech Svatých, zastavení křížové cesty a historický kříž před vchodem na hřbitov.
Odtud naše kroky směřovaly do školy, kde se role průvodkyně zhostila paní ředitelka, která seznámila
komisi s činností a fungováním školy. Návštěva měla možnost, za velkého zájmu žactva, nahlédnout
do vyzdobených tříd i do nově vybavené družiny. Z budovy školy jsme se vydali do školky a po cestě
jsme se zastavili v místní lidové knihovně, kde nás přivítal knihovník pan Málek, který nás předtím
provázel na hřbitově, coby kostelník. Po prohlídce knihovny, mandlu, fotbalových kabin a hasičské
zbrojnice jsme dorazili do školky, kde nás od branky doprovodily děti na odrážedlech. Paní učitelky se
zapojili do prezentace své práce a ukázaly komisi založenou bylinkovou zahrádku i skvělý nápad, který
realizují společně se školáky, a sice ozdobení fasády školky veselými zvířátky. Naši prezentaci jsme
zakončili na víceúčelovém hřišti, kde jsme se krátce zdrželi a pohovořili o plánech s tímto areálem.
Od hřiště už jsme odcházeli přes náves zpět k úřadu, kde jsme se s delegací rozloučili. My jsme
s pocitem úlevy šli pokračovat v další práci, neboť nás následující den čekala oslava dětského dne
a hodnotitelská komise od nás odjížděla s úsměvem na tváři směrem do Heřmanic, kde ji čekala další
milá zastávka na jejich putování Libereckým krajem, které trvalo až do konce června.
Pokračování str. 3
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OBECNÍ ÚŘAD

POZVÁNKY

DOVOLENÁ
V týdnu od 17. do 21. července 2017 nebude na našem OÚ
moci být prováděna agenda ověřování podpisů a listin ani
agenda CzechPOINT, z důvodu čerpání řádné dovolené
oprávněných osob k jejich provádění. OÚ bude přesto otevřen
v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin.
MiG

NÁZEV HOSPODY
Milí návštěvníci našeho pohostinství, pravděpodobně jste si již
všimli, že jsme v polovině tohoto roku začali již skoro pravidelně
provozovat obecní hospodu. Ta je, jak jistě víte, součástí Kulturního
domu, který se snažíme využít přesně podle přání spoluobčanů,
jež vyslovili v roce 2012 ve veřejné debatě o budoucnosti naší
vesničky - "Na slovíčko, sousedé...".
Pomalu se již seznamujete s výčepním panem Stárkem, který
se naopak zase seznamuje s Vámi. Postupně se doplňuje a rozšiřuje
sortiment, který si v hospodě můžete zakoupit. Máme radost,
že se nám do lokálu vrátili karbaníci, kteří o nedělích mastí mariáš,
a že kouzlo zeleného sukna objevili i hráči karambolu, jež využívají
nově potaženého stolu. Na své si přijdou i milovníci stolního fotbalu,
kteří si mohou vyzkoušet nejen své reflexy a souhru se spoluhráči,
ale především se královsky pobavit.
Nyní nám už zbývá zcela pragmatický úkol, a sice pojmenování
naší obecní hospůdky. Název by měl být originální, osobitý a snadno
zapamatovatelný, aby se po jeho vyslovení posluchačům hospoda
na kunratické návsi okamžitě vybavila. Název by měl vyprávět i nějaký
příběh, který se k naší hospodě váže. Tak co, už Vás něco napadlo???
Svůj návrh nám můžete, buď zaslat e-mailem, nebo jej můžete
přinést na OÚ nebo jej zanechat ve schránce úřadu. Návrh by měl
obsahovat nejen samotný název pohostinství, ale i údaje
o navrhovateli a především zdůvodnění názvu.
Uzávěrka bude na konci července.
MiG

Provozní doba hospody
Den
Letní provoz od 1. 5. Zimní provoz od 1. 10.
Pondělí
ZAVŘENO
ZAVŘENO
Úterý
17 – 22
17 – 21
Středa
17 – 22
17 – 21
Čtvrtek
17 – 22
17 – 21
Pátek
16 – 24
17 – 24
Sobota
16 – 24
17 – 24
Neděle
16 – 22
17 – 21
PROVOZUJE: OBEC KUNRATICE, IČ 46744967, se sídlem Kunratice 158, 464 01 Frýdlant, ℡ +420 482 312 156

PŮJČKY Z FRB
Zastupitelstvo obce na posledním zasedání schválilo vypsání třetího
letošního kola příjmu žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení, do
kterého je uvolněno 240.000,- Kč. Termín příjmu žádostí je
od 1. do 31. srpna 2017.
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.
Str. 2

OTEVŘENÍ SCHRÁNKY
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás
srdečně pozvat k otevření pamětní
schránky z věžní makovice našeho
kostela Všech svatých.
K této zajímavé události dojde tento
pátek 14. července od 14:00 hodin na
sále Kulturního domu v Kunraticích.
Pro mnohé nešťastný termín musel být zvolen z důvodu fungování
dotčených institucí, neboť se otevření musí účastnit i zástupci Státního
okresního archivu a Národního památkového ústavu z Liberce, kteří
o víkendech nejsou k dispozici, proto děkuji za pochopení. V tuto chvíli
ještě nedokážeme říci, zdali budou moci být archiválie vystaveny po delší
dobu, než při jejich dokumentování, neboť je nutné posoudit jejich stav.
V případě, že budou předměty v dobré kondici pokusíme se umožnit
jejich shlédnutí nejen návštěvníkům páteční akce, ale i dalším zájemcům.
Naposledy byla schránka otevřena před více než 40 lety, kdy byla
natírána střecha kopule. Střechu tehdy podle slov pamětníků údajně
natírali i horolezci, kteří si tak touto prací přivydělávali na expedici Peru
70´, jež měla za cíl dobytí nejvyššího vrcholu Huascarán Sur. Bohužel je
na samém počátku postihla tragická smrt nejlepšího z nich, která
nakonec určila i osud zbytku výpravy, neboť se díky této události změnily
plány na výstup a 14 členná výprava vedená chilským průvodcem nalezla
smrt v lavině, která zasáhla jejich základní tábor. Lavinu ledu a kamení
utrhlo ze svahu Huascaránu zemětřesení o síle 7,5 stupně Richterovy
stupnice. Stalo se tak 31. května 1970 a jednalo se o největší přírodní
katastrofu v Latinské Americe, při níž bylo zmařeno podle odhadů až 66
tisíc lidských životů. Ač se to zdá neuvěřitelné, i takové události mohou
souviset s historií naší obce. Ale nyní již zpátky k pamětní schránce.
Pamětníci tvrdí, že obsahovala noviny, mince a další písemnosti.
O samotném aktu otevření a jejím přesném obsahu se nám bohužel
nedochoval žádný záznam, takže si myslím, že nejen já hořím zvědavostí,
co v ní nakonec najdeme.
MiG

VOZIDLA V DEPOZITU
UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY SILNIČNÍCH VOZIDEL VYŘAZENÝCH Z PROVOZU

Vlastníte-li vozidlo, které je více než 12 měsíců vyřazeno z provozu
(dříve dočasné vyřazení, depozit), jste povinen dle § 12 odst. 4 zákona
č. 56/2001Sb. bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je
vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití. V případě, že tak
neučiníte, dopouštíte se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše
50.000,- Kč. Pro splnění této povinnosti je za potřebí dostavit se na
městský úřad – registr vozidel s platným dokladem totožnosti a velkým
technickým průkazem. Za správní poplatek 50,- Kč bude adresa a účel
využití do centrálního registru vozidel zapsána a vlastník vozidla si danou

povinnost tímto splní.

Registr vozidel, MěÚ Frýdlant
11. července 2017
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VESNICE ROKU

V současnosti Vás již mohu seznámit s výsledkem krajského kola této soutěže. Je to sice
s předstihem, neboť slavnostní vyhlášení výsledků 23. ročníku proběhne v Libereckém kraji
16. srpna ve vítězné obci, ale hodnocení je známo již předem. Nositelem zlaté stuhy a tedy
i místem vyhlášení výsledků je obec Kruh ze semilského okresu, která postupuje
do celorepublikového finále. Kromě této zlaté stuhy byly uděleny i další. Modrou stuhu
za společenský život získaly Tatobity ze Semilska, bílou stuhu za činnost mládeže získal semilský
Bozkov. Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem putuje do obce Brniště
na Českolipsku a zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se budou moci pochlubit
ve Vyskeři na Semilsku.
V soutěži byla udělena i další ocenění, čímž se právě dostávám k výsledku naší obce.
Věřte nebo nevěřte, komisi se u nás natolik líbilo, že se nás rozhodla ocenit a my se tak pro
letošek můžeme pyšnit titulem SKOKAN ROKU, k čemuž nám již blahopřála předsedkyně komise,
starostka obce Mříčná, paní Jana Holcová. S tímto oceněním je spojena i finanční odměna ve výši
150 tisíc korun, kterou je možno použít na rozvoj obce.
Tímto děkuji Vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě letošní prezentace i na zvelebení naší
vesničky nebo nám drželi pěsti.
MiG

OPRAVA FOTBALOVÝCH KABIN
Milí příznivci kunratického fotbalu, dlouholetý sen našich borců se začíná měnit ve
skutečnost. Letitý objekt fotbalových kabin zachvátil stavební ruch a začala I. etapa jejich
rekonstrukce. O prázdninových měsících tedy můžete z útrob budovy, jež byla přestavěna do
současné podoby před více než 30 lety, slyšet lomoz dělníků a jejich nářadí. Pokud půjde vše bez
problémů, budou si moc naši borci na začátku fotbalové sezony vychutnat nové sociální zázemí,
které se v rámci I. etapy společně s rozvodem elektřiny vybuduje. Náklady se budou pohybovat
kolem 350 tisíc korun. S loňskou nultou etapou, v rámci níž se odstraňoval havarijní stav stropních
konstrukcí v přízemí, se tedy prozatímní náklady na obnovu fotbalových kabin pohybují kolem půl
milionu korun z celkově plánovaných sedmi set tisíc. Značnou část finančních prostředků šetří
obci brigádnická činnost fotbalistů, kteří obstarali většinu bouracích prací. Nečekanou záležitostí
se však stala statika stropů, která byla posouzena odborníkem a vzhledem ke změnám zatížení v
souvislosti s novými konstrukcemi sociálního zázemí, muselo být přistoupeno ke zvýšení nosnosti
stropů, což bude provedeno doplněním ocelového průvlaku pod stávajícími nosníky a jejich
překrytím trapézovými plechy, na něž se potom vybetonují podlahy. Po tomto opatření již mohou
probíhat stavební práce na plné obrátky. Věřím, že nové zázemí ocení nejen fotbalový hráči, ale
dodá pohodlí i návštěvníkům jiných akcí, konajících se na fotbalovém hřišti, jako je například
nohejbalový turnaj Merlin, promítání letního kina nebo hasičská soutěž.
MiG

ČIŠTĚNÍ VÍCEÚČELOVÉ NÁDRŽE
Vážení milovníci vodních hrátek, mnozí z Vás si všimli, že se letos nevypouštělo a nečistilo
místní koupaliště (víceúčelová vodní nádrž). Věřte mi, nebylo to proto, že bychom byli líní a
nechtělo se nám strávit několik hodin v holínkách na nohou a košťaty v ruce na dně bazénů.
Důvod je zcela jinde. Po řadu let jsme tuto brigádu absolvovali o některém květnovém víkendu.
Letos jsme však byli na jarním aktivu dobrovolných hasičů upozorněni pracovníky odboru ochrany
životního prostředí z krajského úřadu, že proběhl monitoring víceúčelových a požárních nádrží,
kde byl zdokumentován výskyt obojživelníků. Květen je zrovna období, kdy se žáby, mloci nebo
čolci, nacházejí ve stádiu jiker a jsou ohroženy jejich populace nevhodnou manipulací s vodními
plochami (vypouštění, mechanické nebo chemické čištění). V minulosti nebyl na ochranu těchto
živočichů kladen až takový důraz, a proto poklesl jejich stav na určitou mez, pod níž už se dotčené
orgány ochrany přírody nechtějí dostat. Ani nám by neměl být jejich snižující se výskyt v přírodě
lhostejný. Každá žába je nám totiž ku prospěchu, protože nás zbavuje otravného hmyzu, čímž
nám významně pomáhá. Především zahrádkáři by si je pak měli v okolí svých záhonků spíše
hýčkat, jelikož významnou součást jejich jídelníčku tvoří právě škůdci přidělávající vrásky na tváři
nejednoho pěstitele, přičemž je jedno, zdali už jsou z říše hmyzu nebo bezobratlých živočichů.
Kdybychom si upozornění krajských pracovníků nevzali k srdci a nádrž vyčistili, pak by nám
hrozila pokuta až do výše 2 milionů korun, což se
nám zdálo zbytečné. O tom, že jsou nádrže
kontrolované jsme se přesvědčili velice záhy,
a sice při prezentaci v soutěži Vesnice roku,
kdy nás již ke konci návštěvy komise zastihl pan
Mgr. Radomír Studený z krajského úřadu, s nímž
jsme si o této problematice posléze pohovořili.
Vážení spoluobčané, prosím Vás o pochopení. V příštím roce proběhne čištění ve vhodném
termínu a vše by mělo být na letní sezonu připravené. Navíc bychom se mohli díky obojživelníkům
ucházet o finanční prostředky na úpravu a tedy i opravu naší vodní nádrže, což by bylo více než
potřebné. Je tak dost dobře možné, že nám nakonec neprávem zatracování obojživelníci budou
prospěšní, nejen svým apetitem zaměřeným na zlé hmyzáky, ale že nám dopomohou i ke
zvelebení areálu koupaliště, což si myslím, že by se mohlo líbit nejen mě.
MiG
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JUBILEA
Svá životní jubilea letos oslavili
nebo oslaví spoluobčané:

ČERVENEC
paní Laušmanová Jaroslava
pan Křelina Jindřich
pan Franc Josef
pan Mach Petr
pan Liška Antonín

SRPEN
pan Merva Ladislav
paní Zajac Irena
pan Uher Josef
pan Kraus Arnošt
Zde 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.

KOMPOSTÉRY
Milí zahradníci, jistě již od nás víte, že uspěla
žádost Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Frýdlantsko o dotaci na snížení bioodpadu
na Frýdlantsku. Naše obec je součástí tohoto
projektu, který již míří do své realizace.
V současnosti je již znám dodavatel vybavení
a techniky a obce nyní musí sebrat údaje
od svých občanů, kteří se do projektu chtěli
zapojit. Svůj zájem jste projevili na sklonku roku
2015 vyplněním dotazníku.
Nyní od Vás musíme získat údaje, které
budou obsaženy ve smlouvě o výpůjčce
a o následném daru. Důležitý je především údaj
o parcelním čísle pozemku, na němž bude
kompostér umístěn, neboť se z tohoto pozemku
nesmí po dobu 5 let pohnout. V současnosti
přemýšlíme o způsobu, jak se ke kýženým
informacím dostat, ale nejpravděpodobněji
to bude opět nějakou formou dotazníku. Pokud
nám chcete pomoci (a já bych byl za to rád),
prosím doneste nebo pošlete nám následující
informace na obecní úřad. Potřebujeme znát
jméno a příjmení, datum narození žadatele
o kompostér a číslo pozemkové parcely,
na níž bude kompostér umístěn.
MiG

DOBRÁ ZPRÁVA
Obci se podařilo získat dotaci na II. etapu
rekonstrukce Kulturního domu ve výši 300 tisíc
korun a můžeme tak provézt všechny plánované
aktivity, mezi něž patří rekonstrukce kotelny,
výměna systému vytápění, výměna vstupních
dveří do objektu a úprava venkovní terasy.
Celkové náklady budou činit 1 milion korun.
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3. číslo / 6. ročník

kostelní věž a střípky z její historie
Milí spoluobčané, velice pravděpodobně jste zaznamenali, že kostelní věž prochází ozdravnou kůrou. Vím, že to může znít divně, když hovoříme
o 700 let staré památce, ale její současný mladiství vzhled mi připadá velice atraktivní. Dokonce se nebojím napsat, že mi nyní věž se svou červenou
střechou, připomínající velkou rtěnku, připadá doslova a do písmene sexy. Možná si říkáte při čtení těchto vět, zdali jsem se nezbláznil a všiml
si omšelé fasády. Musím odpovědět, že jsem se (zatím) nezbláznil a ano, všiml jsem si opadající omítky. Avšak na zdejším kostele je nutné řešit i jiné
věci než fasádu, jež leží tolika lidem na srdci. Kupříkladu se v letošním roce musí zesílit promrzající zdi kolem věže. Já mám však upřímnou radost
z toho, že se alespoň začalo něco opravovat. Mnozí nadávají na církve a na jejich hospodaření, zaklínajíc se při tom jejich restitucemi a financováním.
Prosím, buďme soudní. Je potřeba si uvědomit, že se více jak 40 let na sakrální památky (až na čestné výjimky) kašlalo. Podepsal se na nich zub času
a bohužel se jejich stav nenapraví pouhým mávnutím proutku, či podepsáním zákona o církevních restitucích. Je potřeba tvrdé práce a shánění
finančních prostředků. Frýdlantské děkanství má pod svými křídly kromě Frýdlantu ještě dalších 9 farností i s jejich kostely. Je nutné podívat se
i do hlubší minulosti, jak to s kostely na venkově vlastně bylo, že ne všechno zmohla farnost, ale pomohla i obec nebo mecenáši. Byť se nám může zdát
minulost na hony vzdálena současnosti, pořád může být pro nás dobrá učitelka. Proto Vám přináším několik řádků o historii pamětihodnosti, kterou
zdejší kostel beze sporu je. Není to věru poprvé a možná ani naposledy, kdy se mění vzhled dominanty naší obce, jak dokládají zápisy z kroniky. MiG

Pamětní spis k restaurování kostela v Kunraticích v roce 1904.
Protože se u kostela v Kunraticích objevily následkem dlouhého trvání různé nedostatky, tak byla na požádání obce Kunratice, případně na vyzvání
patronátního úřadu exelence hraběte Clam-Gallase ve Frýdlantě podepsaným stavebním adjunktem Ottou Leichtenecknerem převzat dohled nad
opravami kostela. Pod tímto provedením se zdůrazňuje: a/ odklidit od roku 1865 ležící a nyní silně poškozenou břidlicovou střechu a úplné obnovení
krytby v kunratických modrých taškách /Simon J./ b/ natření okapů, oken a dveří c/odpásání a zlepšení omítky kostela. Vydání na tyto zmíněné práce
odhadují se na 2.372,11 K, z čehož připadlo na vysokého pána patrona Františka hraběte Clam-Gallase 60 % a na obec Kunratice 40 %. Provedením byl
pověřen stavitel Josef Hönig z Frýdlantu. Taškovou střechu kryl pokrývačský mistr Jan Posselt z Frýdlantu. Příležitostně těchto prací byla obec
povzbuzena k výstavbě věže a vyzvala následkem toho stavitele Josefa Höniga, aby opatřil o tom projekt. Tato výstavba byla na přání obce
projektována ve formě pyramídy jako u kostela dětřichovského. Takto zhotovený projekt byl jeho exelenci vysoce urozenému panu hraběti Františku
Clam-Gallasovi předložen ke schválení. Proti provedení nebylo z této strany námitek, ale od c.k. Centrální komise ve Vídni s ohledem na starý stav byla
předepsána vykroužená helma, na co referent c.k. Centrální komise Vilem August z Liberce přinesl dva projekty, z nichž druhý ve stávající formě byl
proveden. O tomto projektu bylo v obci Kunraticích mnohokrát jednané, protože obec nechtěla se vzdáti pyramidní formy, ale nakonec se spokojila od
c.k. Centrální komise navrženou vykrouženou formou. Stará věžní závěrka tvořila nízkou čapku břidlicovou krytbou, která byla již chatrná. Stará věž
byla rozšířena o 5,50 m v síle 75 cm. Vydání na stavbu věže čísluje se na 8.342,02 K. Částka byla uhrazena obcí: a/ dobrovolnou sbírkou b/ zvýšením
obecních přirážek c/ příspěvkem 1.200 K vysokým pánem patronátem. Provedení těchto prací bylo započato 8. srpna a skončeno 30. října 1904. Jako
stavební polír byl zaměstnán Ferdinand Neumann z Černous a jako tesařský polír Gustav Altman z Bulovky. Připomíná se, že referentem Vilémem
Augustem byla projektována "sanctus" věž, na tuto vydání mělo činit 446,56 K. Tuto však obec vzhledem na velké vydání nepovolila a místo toho na
hlavici věže postavila kříž. Oplechování provedl klempířský mistr Montag z Frýdlantu. Během těchto restaurovacích prací byli mimo různých úřadů činí:
Josef Hirsch, okresní hejtman; Vrchní ředitel panství exelence hraběte Clam-Gallasa ve Frýdlantě - František Wenzel, vrchní lesmistr a ředitel panství;
Patronátní úřad exelence hraběte Clam-Gallase ve Frýdlantě - Ignác Metzka, správce panství a patronátní komise; Děkanský úřad ve Frýdlantě Štěpán Neumann, děkan; Obec Kunratice - Josef Hausmann, starosta obce; František Simon, obecní radní; Bernard Herrmann, obecní radní. Připomíná
se, že během provádění těchto prací panovalo velké sucho a byla nouze o vodu. Na okrese vypuklo několik požárů lesa, z nichž zvláště požár na
Poledním kameni stojí za zmínku. Jeho materiální škody byly menší, ale vydánní na hašení s ohledem na mimořádný terén byly velmi značné. Jako
platidlo v této době platila koruna po 100 haléřích. Zvláštní zásluhy o zájmy kostela zaslouží obec Kunratice a zvláště dohledací a čilé spolupůsobení
obecního starosty Viléma Hausmanna nutno pochvalně vyzvednouti. Také stavitel Josef Hönig při provádění prací snažil se k nejlepším výkonům a
zaslouží si za vykonanou práci uznání.
DEJ BŮH TOMUTO DÍLU DLOUHÉHO TRVÁNÍ.
Kunratice, dne 8 října 1904.
Otto Lichtenecker - ex. gräflicher stavební adjunkt.

Další zápis z roku 1932
Obecní úřad Kunratice
Dne 20. srpna 1932
Ve schůzi obecního zastupitelstva v Kunraticích dne 5. 8. t.r. bylo odhlasována oprava
střechy kostelní věže a provedení této bylo přenešeno na zdejšího klempíře Rudolfa Pfeifera,
který ji během srpna provedl. Střecha byla natřena a rovněž kříž. Makovice věže pod křížem
vykazovala dva otvory, které byly způsobeny kulkami. Všechny práce stály 1.000,- K, slovy
jeden tisíc korun. Oprava byla provedena za dohledu starosty obce p. Julia Herrmana.
J. Herrman; Vilém Fischer, řid. školy; Rudolf Pfeifer, klempíř; F. Mauermann, veř. orgán
(Z originálů přeložil František Hájek)
Přepisy z kroniky byly z důvodu svého rozsahu graficky upraveny.

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2017
Červenec

AKCE
Merlin nohejbal (1.), Letní hasičská tancovačka (15.)
Oslava 640. výročí první písemné zmínky o Kunraticích (29.)

MĚSÍC
Říjen

Srpen

Kinematograf Pavla Čadíka (1.)

Listopad

Září

Kunratická stopa (9.), Zájezd na Zahradu Čech (16.)
Zájezd do divadla – Tři letušky v Paříži (23.)
Václavská zábava (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
Kunratické Drakování (???), Posezení pro dříve narozené (20.)
Oslava dne vzniku Československa (28.)
Kunratická JamParáda (4.), Myslivecký bál (17.)
Rozsvícení Vánočního stromu (24.)
Mikulášská besídka (2.), Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Procházka do Heřmanic (???)
Vánoční besídka s jarmarkem (???)

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
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