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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBC E

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, v minulém
čísle K.K. jsem psal cosi o
probíhající okurkové sezoně, během
níž se dvakrát nic moc neděje. Óóó,
jak jsem se spletl. S nejrůznějšími
událostmi se snad roztrhl pytel.
Sotva se Vám K.K. dostal do
schránek, už tu byl požár myslivecké
chalupy, který se naštěstí nestihl
rozšířit a způsobit tak vážnější
materiální škody.
Ještě neutichnou spekulace kolem
možných příčin požáru v chalupě a
za humny nám vybuchne tepelná
elektrárna Turów, o čemž se
dovídáme se zpožděním a to ještě
díky novinářům.
A aby toho na okurkovou sezonu
nebylo málo, tak den po tomto
incidentu se na koupališti odehraje
drama, které tu nikdo nepamatuje
(více článek vedle).
V tuto chvíli již víme, že má náš
dramatický příběh šťastný konec.
Pacient je při vědomí a byl převezen
do nemocnice v Polsku.
Bohužel hodiny i dny po události u
nás přinesly příběhy, které dobře
nedopadly. Životy brala voda na
Kristýně v Hrádku nad Nisou i na
Harcovské přehradě v Liberci.
O to víc mi pak v hlavě rezonuje
varování z posledního čísla, kde
jsem na Vás apeloval, abyste na
sebe dávali pozor a byli opatrní.
Tato žádost tedy platí i nadále,
neboť neštěstí nechodí po horách,
ale po lidech.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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VÝJIMecNÝ cIN
Ve čtvrtek, dne 26. července v podvečer, došlo na naší víceúčelové vodní nádrži
(koupališti) k mimořádně dramatické události, kterou zde nikdo nepamatuje.
Polského občana postihla při plavání ve velkém bazénu srdeční příhoda a začal se
topit. Padesátiletého muže se podařilo po několika sekundovém pobytu pod
hladinou vytáhnout v bezvědomí na břeh.
Přestože bylo v tu chvíli na koupališti
mnoho lidí, odhodlal se k poskytnutí první
před lékařské pomoci pouze jeden člověk.
Tímto mužem činu v pravém slova
smyslu byl pan Pavel Gonda mladší, který
zachoval chladnou hlavu a zahájil
resuscitaci (oživování) nepřímou masáží
srdce. Pacienta resuscitoval až do příletu
vrtulníku letecké záchranné služby a byl
dále nápomocen při umělém dýchání
pomocí ambuvaku. Tímto výjimečným
činem zachránil lidský život, za což mu
zdroj: Facebook
Pavel Gonda, ml.
náleží obdiv, poděkování a ocenění, které
obdrží při nejbližší vhodné příležitosti. Ještě jednou Vám touto cestou děkujeme,
Pavle a jsme rádi, že jste byl v pravý čas na pravém místě a podal pomocnou ruku.
Ač bylo v danou dobu na koupališti
mnoho lidí, řada z nich se k pomoci
neodhodlala. Nelze jim to mít za zlé,
neboť ne každý dokáže v kritické situaci
zachovat klid a rozvahu. Žádný člověk
(vyjma záchranářů, pro které je to
rutina) nedokáže s určitostí říct, jak by
se zachoval.
Povinnost poskytnout první pomoc
(PP) ukládá zákon, ale je to především
strach, který v tom lidem brání. Bojí se,
Odlet vrtulníku LZS s pacientem do
že zraněnému ublíží anebo že ublíží
nemocnice v Jablonci nad Nisou
sobě, když mají zachránit někoho cizího.
První strach pramení z nedostatečné výuky PP na školách a v dalším životě
(někteří jí možná potkají v autoškole). Druhý strach se týká obavy z nějaké nákazy
(dotýkat se neznámé/ho, dýchat z úst do úst). Ale pozor i trendy v poskytování PP
se od kultovního vysílání Pobřežní hlídky v televizi změnily. Dýchání z úst do úst již
není tak klíčové, neboť při zástavě dechu zůstává v těle dostatek okysličené krve a
podstatnější je masáž srdce, která tuto krev rozvádí do životně důležitých orgánů.
Zájemci o kurz první pomoci se mohou zúčastnit odborné přípravy místních
hasičů, kteří jej každoročně absolvují pod vedením odborníka MUDr. Jiřího
Poděbradského.
Je lepší být připraven – nežli překvapen! Nemyslíte?
6. srpen 2012
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OBECNÍ ÚRAD

POZVÁNKy

POZOR – POZOR – POZOR

KUNRATICKA STOPA

Povinné očkování psů proti vzteklině
proběhne ve středu dne 5. září 2012 od
17:30 do 18:00 hodin u OÚ.

Srdečně zveme Vás i Vaše ratolesti na další
ročník tradičního pochoďáku, který proběhne
v sobotu, dne 8. září 2012, v naší krásné obci.
Po trase pochodu budete plnit zábavné úkoly a
po jejich zvládnutí Vás v cíli odměníme.

Očkování jednoho psa proti vzteklině
s imunitou na tři roky stojí 100,- Kč a Start je od 9:00 do 10:30
hodin od OÚ Kunratice
hradí jej majitel.
Očkovací průkaz a
pejska s sebou 

Obnova památníku
šarvátky v Tongrundu
Vážení spoluobčané, pomozte nám s obnovou
památníku na „Šarvátku v Tongrundu“

Brigáda se uskuteční
v sobotu dne 25. srpna 2012
SRAZ JE V 10:00 HODIN PŘED OÚ KUNRATICE
Předem Vám děkujeme za ochotu pomoci.
(brigádníkům zajistíme občerstvení)

Tradiční
zájezd
do
Litoměřic na Zahradu Čech
se uskuteční v sobotu dne
15. září 2012.
Autobus odjíždí z návsi
před kulturním domem
v Kunraticích v 7:00 hodin.
Odjezd z Litoměřic se plánuje v 15:00 hodin (čas
odjezdu lze upravit po vzájemné dohodě výletníků
s řidičem autobusu).

Cena zájezdu je 80,- Kč na osobu a zájemci
se závazně přihlásí na OÚ.

VÁCLAVSKÁ
ZÁBAVA
TJ Sokol Kunratice a obec Kunratice srdečně
zvou na taneční zábavu, kterou pořádají
v sobotu dne 29. září 2012 od 20:00 hodin
v kulturním domě v Kunraticích.

K poslechu i k tanci hraje skupina pana
Jelínka.
minulost

současnost

Vstupné činí 50,- Kč

Zdroj pohlednice: Městské muzeum Frýdlant
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VOLBY DO
ZASTUPITELSTVA
LIBERECKÉHO KRAJE
Vážení spoluobčané, v letošním roce nás čekají volby do zastupitelstva
našeho kraje, které určí směr, kam se bude příští 4 roky ubírat.
Volit půjdeme v pátek a v sobotu ve dnech 12. a 13. října 2012 a jako
obvykle budeme hlasovat ve volební místnosti na OÚ Kunratice.
V současnosti probíhají intenzivní přípravy pro jejich zabezpečení. Jsem si
vědom, že jste znechuceni celostátní politikou a chováním „mocipánů“, kteří
nemají ponětí, jak se žije obyčejným lidem a které tak pěkně vystihuje píseň
„Pánu bohu do oken“ od zpěváka Tomáše Kluse.
V těchto volbách však budeme rozhodovat o menším území než je
republika, ale o to víc se nás jejich výsledek bude dotýkat. Budeme volit
zástupce do krajské samosprávy, která rozhoduje například o tom, kde bude či
nebude jezdit autobus, kde se v zimě bude či nebude protahovat sníh, kde a
v jakém rozsahu nám poskytnou či neposkytnou zdravotní péči, kam budou či
nebudou chodit děti do školy, atd.
Žijeme ve státě, kde jsou pouze volby nástrojem, kterým můžeme politikům
ukázat, jak o ně stojíme nebo co si o nich myslíme. Defenestrace, která je jako
řešení často zmiňována v restauračních zařízeních a v diskusních fórech na
internetu, je nástroj z dob dávno minulých a navíc hraničí se zákonem .

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

SRPEN
paní Irena Zajac
pan Josef Uher
pan Arnošt Kraus

ZÁRÍ
paní Jaroslava Kupková
pan Václav Květ

RÍJEN
pan František Vrátný

Nebuďme laxní a pojďme vyjádřit svůj názor
ve volbách 12. a 13. října 2012.

A PAK ŽE NEROSTOU…
V pátek, dne 27. července 2012, se nám k úřadu přišli pochlubit se
svým houbařským úlovkem pánové Václav Šulc a Václav Květ.
Obligátní otázka byla nasnadě.
Kdepak jste je našli, pánové? Bez
mrknutí oka odpověděli, že v lese
a ledabyle ukázali rukou směr
jihozápad. Více jsme z nich
nedostali. 
Jak je vidět, houbařská
sezona je v plném proudu
a nezbývá nic jiného, než
vzít do ruky košík a vydat
se v holínkách do lesa za
štěstím.
Máte-li něco, s čím se
chcete pochlubit i Vy,
dejte nám vědět.
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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.

Úspěšní houbaři zleva
V. Šulc a V. Květ.
6. srpen 2012
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STRÍPKY Z HISTORIE OBCE

PAMáTNÝ KÁMEN

Věděli jste, že obcí vedla úzkokolejka? Ne? Pak vězte, že katastrem
naší obce procházela úzkorozchodná železniční trať, které se poeticky
říkávalo „Heřmanička, Žitavka nebo také Kudlanka“. Její pozůstatky jsou
v území patrné ještě dnes. Dráha vedla z Frýdlantu přes Kunratice,
Dětřichov a Heřmanice až do Žitavy. Do veřejného provozu byla bez
zvláštních oslav předána dne 25. srpna 1900 a do Německa jezdila až do
roku 1945. Po 2. světové válce již nebyl přeshraniční provoz obnoven.
Vyjma desetileté přestávky v osobní dopravě mezi lety 1947 a 1957 po ní
jezdily cestující až do roku 1976, kdy byl provoz zastaven a romantické
mašinky nahradila autobusová doprava. Mnozí spoluobčané si její
atmosféru vybaví ještě dnes.
V Kunraticích byla zastávka a nákladiště. Kolejiště v Kunraticích bylo
134 m dlouhé a sestávalo z jedné hlavní a jedné vedlejší koleje.
Nádražíčko dále tvořila přízemní výpravní budova, dřevěný suchý záchod
a skladiště s rampou. Z nádraží je dnes rodinný domeček manželů
Francových, kteří o něj pečují a velebí i jeho okolí. Ještě více se o historii
této tratě můžete dovědět v muzeu, který provozují nadšenci ze spolku
Frýdlantské okresní dráhy v bývalé lokomotivní výtopně ve Frýdlantu.

Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsme
Vás žádali o názor na umístění památného
kamene, který by upomínal na ničivé
povodně z roku 2010.
Jsme rádi, že se do
hledání
vhodného
místa zapojujete a že
Vás to zajímá.
Podle podnětů, které se k nám zatím
dostaly, se vám nejpříhodnějším místem jeví
prostor v parku před zastávkou u mostu.
Kámen by stál mezi potokem a
rododendronem a byl by na očích všem, kteří
zavítají do obce jak od Dětřichova, tak od
Frýdlantu.
Jaký máte názor na toto místo?
Souhlasíte nebo máte jiný nápad? Dejte nám
vědět.





Budova
vlakového
nádraží v
Kunraticích
Zdroj použitých Informací:
http://www.hermanicka.wz.cz/html/home.html

Parčík před
zastávkou u
mostu
Vlakové neštěstí u Kunratic

Znáte dobRe svoji obec ???
V předchozím čísle jsme zveřejnili detaily z fotografií míst v naší obci a Vaším úkolem bylo zjistit, kde se
nacházejí. Jako první nám správně odpověděla paní Miluše Šulcová a fotohádanku rozlouskla i Mirča Luftová.
Blahopřejeme. Obě jsou pravidelnými úspěšnými luštitelkami, za což děkujeme. Zapojte se i Vy.
Správná odpověď:

Nová úloha:

obrázek č. 1 – větrací okénko na garáži u
základní školy.

obrázek č. 2 – zdobená větrací taška na
domě pana Gondy, č.p. 119

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 

6. srpen 2012

