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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE

Slovo starosty
Milí spoluobčané, poprvé Vás letos zdravím
prostřednictvím našeho obecního zpravodaje.
Ve snaze přinést Vám čerstvé zprávy ze života
Kunratic již po několikáté toto vydání upravuji
či doplňuji, takže jen skrytě doufám, že vydrží být
aktuálním než jej začnete číst.
Všichni již z mnoha stran určitě víte, že byl
na území celé České republiky vyhlášen Nouzový
stav. Ač byl v minulosti tento krizový stav vyhlášen
již několikrát, je to poprvé v novodobé historii naší
země, kdy je nouzový stav vyhlášen pro celé
území státu. Předchozí vyhlášení krizových stavů
vždy souvisela s živelními pohromami, kde bylo
působení přírodních sil viditelné a hmatatelné
následky byly navíc územně ohraničené.
V současnosti čelíme problému, s nímž bojují
i ostatní státy napříč kontinenty. Náš společný
nepřítel je tak titěrný, že je pro nás neviditelný
a o to víc je nebezpečný. Je to vir, přesněji
coronavir s názvem SARS-CoV-2 způsobující
infekční onemocnění dýchacích cest COVID-19,
jehož šíření se již nyní považuje za pandemické,
čili bez prostorového omezení.
Proti tomuto nepříteli nemůžeme použít silné
svaly, hrubou sílu ani těžkou techniku. Ukazuje se
však, že máme i jiné zbraně, jimiž jsou jemná
motorika, improvizace, nápaditost, zručnost,
galanterní materiál, šicí stroje a ohromná touha
pomáhat. Výroba roušek a ústenek se v dnešních
dnech stal obrovským fenoménem.
Pominu-li politické proklamace „Nikdo vám
nedá, to co já vám slíbím“, tak mi to silně
připomíná období před necelými deseti lety, kdy
jsme v srpnu 2010 pomáhali jeden druhému
po bleskových povodních. Jen jsme lopaty,
košťata, kolečka, kýble a motorovky vyměnili
za látky, tkalouny, jehly, nitě a šicí stroje.
Z celého srdce děkuji Vám všem, kteří jste se
do šití roušek zapojili, ať už to bylo pro rodinu,
pro sousedy, pro obec nebo pro jiná místa
v republice. Nečekali jste na pomoc od obce,
natož pak od státu a naopak jste začali konat.
Velice si Vás za to vážím a jsem na Vás nesmírně
hrdý. Děkuji i Vám, kteří mě oslovujete s nabídkou
své pomoci. Probouzí to ve mně naději, že je svět
mezi námi ještě v pořádku.
Vážení spoluobčané, společně čelíme bezprecedentní výzvě, kterou bezpochyby zvládneme,
když začneme každý sám u sebe. Je to na každém
z nás. Nejlepší boj je totiž prevence, proto prosím,
respektujme přijatá opatření, chraňme si dýchací
cesty, dodržujme pečlivou hygienu a především
zůstaňme slušnými lidmi. Život ještě
neskončil. Společně to zvládneme!

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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K O RO N AV IR OV É Z PRAV OD AJSTV Í
Vážení spoluobčané, na následujících řádcích se Vám pokusím
uvést několik stručných a snad i praktických informací.
Ve čtvrtek 12. března 2020 od 14 hodin byl vyhlášen NOUZOVÝ
STAV pro celé území České republiky. Tento krizový stav je vyhlášen
na 30 dní a v jeho rámci jsou přijímána mimořádná opatření, která
zakazují, přikazují či ukládají.
INFORMACE - speciální webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR k nemoci – www.koronavirus.mzcr.cz;
Úřad Vlády ČR – www.vlada.cz; Informační servis Libereckého kraje – https://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/covid-19-vlibereckem-kraji; Webové stránky obce – www.obeckunratice.cz/koronavir-informace-o-opatrenich/ds-1037;
Důležité telefony: krajská informační linka 485 226 999 (denně od 8 do 20 h), Krajská hygienická stanice Liberec –
485 253 111, 485 253 148, 485 253 132 (Po-Pá od 7 do 21 h), celostátní linka 1212; ZPRAVODAJSTVÍ - sledujte
a poslouchejte především veřejnoprávní média – Českou televizi (ČT24) a Český rozhlas. Pozor na deprese
z bulvárního zpravodajství, které chce za každou cenu šokovat a tím pádem získat čtenáře a diváky. Při sbírání
informací sledujte i jejich zdroje, neboť se může jednat o falešné zprávy. Lidé bez přístupu k intarnetu se mohou
obrátit na své příbuzné nebo sousedy. I sdílení informací je druh pomoci; INFORMOVANOST - přiznávám,
že v současné mediální masáži jsem ztracen i já. Nic se nemá přehánět. Je dobré vědět nebo mít přehled. Na
druhou stranu však přistupujte k informacím s chladnou hlavou. Varuji především uživatele internetu a sociálních
sítí. Pozor co sdílíte za informace přes sociální sítě. Objevují se první přestupky v šíření poplašných zpráv. Jednou
z nich byla kolující fotka sanitky s posádkou v ochranných prostředcích z Bezručovi ulice z Frýdlantu. Její autor
rozšířil, že odvážela prvního pacienta s COVID-19 z Frýdlantu. Nebyla to pravda, přesto vznikla panika.
Ve skutečnosti přijela sanita pro vzorek od pacienta, který byl nakonec negativní. Policie autora zajistila
a v současnosti jej řeší za šíření poplašné zprávy; PANIKA - prosím, nepodléhejme jí a především ji nešiřme.
Ano, situace je vážná, nikoli však kritická a už vůbec NENÍ beznadějná. Každý jsme jinak citlivý a každý máme
z něčeho strach. Strach je základní instinkt, který umožňuje živočichům přežít. Nadměrný strach však dokáže
paralyzovat. Panika vzniká z nedostatku informací nebo naopak z přehršle špatných informací (viz řádky výše).
Z nemoci COVID-19 určitě nemusíte mít panickou hrůzu (viz samostatný článek pana doktora Poděbradského);
RESPIRÁTORY/ROUŠKY - všichni víme, že je tohoto materiálu nedostatek, proto si roušky šijeme. Nemáte-li
respirátor ani roušku, NEVADÍ, pomůže Vám při pohybu mezi lidmi i improvizovaná ochrana v podobě šátku nebo
šály. Důležitá je i údržba tohoto materiálu – věnujte pozornost sterilizaci, kterou provedete vyvařením nebo
přežehlením nebo ohřátím v mikrovlnné troubě. Záleží pochopitelně na materiálu, z něhož je rouška vyrobena;
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST - proč je to nesmírně důležitá věc?! Chráníme se před infekčním aerosolem
obsahujícím viry, který vzniká při mluvení, kašlání a kýchání. Pointa tohoto opatření spočívá ve snížení množství
nakažlivého aerosolu ve veřejnosti přístupných prostorech, čímž dojde k omezení šíření nemoci. Málo se
zdůrazňuje to, že zde funguje opačný efekt, než si možná mnozí myslí. Zdravý člověk se i s ochranou dýchacích
cest nemá příliš šanci ochránit před nemocným, nýbrž obráceně  Nemocný člověk nošením ochrany dýchacích
cest chrání zdravé lidi ve svém okolí. Proto se vžilo motto: „Tvoje rouška chrání mě, moje rouška chrání tebe“.
Onemocnění COVID-19 je potvora v tom, že je silně nakažlivá a v prvních dnech je bezpříznaková, takže nakažený
člověk může tento vir roznášet, aniž si to uvědomuje; HYGIENA - viry se dokáží udržet životaschopné poměrně
dlouho i na různých površích. Proto je stejně důležité i správné mytí rukou. Sáhnete-li na kontaminovaný povrch a
po té si sáhnete do obličeje, výrazně si tak můžete přispět k onemocnění; DESINFEKCE - desinfekce povrchů
by měla probíhat virucidními (zneškodňující viry) prostředky na alkoholové bázi; Savo je dobré, ale na viry není
moc účinné. Od pondělí 23. března bychom již mohli mít nějaké množství pro občany. Poskytování bude
upřesněno; POHYB VENKU - mimo svá bydliště máme všichni povinnost chránit své dýchací cesty.
V automobilu, v lese ani na své zahradě nemusíme bezpodmínečně mít roušku (šátek, šálu) nasazenou. Pokud se
však ve volné přírodě potkáte s lidmi je nutné se chránit [jeho rouška (šátek šála) chrání Vás, Vaše rouška (šátek,
šála) chrání jeho]. Pozor za nenošení ochrany dýchacích cest již padly první pokuty. Vždy se jednalo o 10 tisíc
korun; NÁKUPY - prosím, využijte služeb místního obchodu, kde naleznete základní potraviny, včetně léků.
Zmírníte nebezpečí nákazy tím, že se nevystavíte neznámým lidem. Máte-li potíže s nákupy, ozvěte se;
HRANICE - hraniční přechody do polské Bogatyni a Zawidowa jsou uzavřeny. Uzávěry uskutečňuje polská
strana. Pozor na překročení „zelené“ hranice při vycházce v lese. I zde jsou hlídky. Na naší straně přechodu
hlídkuje Policie ČR a Služba cizinecké policie; FINANČNÍ SBÍRKY - pozor na podvodné sbírky. I v této těžké
době se najdou hajzlíci, kteří chtějí na solidaritě a dobrotě lidí vydělat. Pečlivě zvažujte, zdali a komu finanční
příspěvek pošlete; MATEŘSKÁ ŠKOLKA - prozatím je otevřená – důrazně apeluji na rodiče, aby umisťovali
do zařízení pouze zdravé děti. Pokud onemocní někdo ze zaměstnanců MŠ, budeme muset z provozních důvodů
školku zavřít; OBECNÍ ÚŘAD - omezený provoz. Pondělí a středa od 9 do 11 hodin. STAROSTA - jsem
k dispozici, ale ne stále na OÚ. Potřebujete-li něco, volejte nebo pište SMS na můj mobilní telefon 607223258
(nezvedám-li tlf.  zavolám zpět) E-mailu starosta.kunratice@seznam.cz; PLATBY OBCI - pro platby
doporučujeme používat bezhotovostní styk přes účet č. 19-7522610297/0100 (KB). Nezapomínejte na správný
variabilní symbol nebo u plateb uvádějte krátké zprávy pro příjemce (např. poplatek za psa - známka č. XX nebo
platba za popelnici č. XX). Hotovost přijímáme na OÚ v uvedených dnech a časech (Po a St/9-11h).
MiG
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OBECNÍ ÚŘAD
OMEZENÝ PROVOZ
pondělí a středa
9 – 11 hodin

Petici za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém
pohraničí proti rozšiřování polského hnědouhelného dolu
Turów podepsalo dohromady 12.949 osob. Do petice jsme
z Kunratic přispěli celkem 137 podpisy. Děkujeme.

sv oz n o a o o zr ušen
Svoz nebezpečného a objemného odpadu
plánovaný na sobotu 4. dubna je zrušen.

Kulturní akce zrušeny
Až do odvolání mimořádných opatření jsou
zrušeny všechny plánované akce.

Milí pejskaři, prosíme, nezapomeňte
zaplatit místní poplatek za psa,
který je splatný do 31. března.
Vzhledem k okolnostem zvažte možnost
využití bezhotovostní platby. Poplatek činí
za jednoho psa 150,- Kč (za každého dalšího
200,- Kč). Variabilní symbol je číslo známky
psa nebo číslo popisné vašeho domu.
Číslo b. účtu: 19-7522610297/0100 (KB)

Oblastní charita Liberec
PLATBY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

velice děkuje všem dárcům Tříkrálové sbírky 2020

V minulém čísle byla zveřejněna tabulka s chybnou
čtvrtletní částkou u čtrnáctidenního výsypu.
Za chybu se omlouvám a zároveň děkuji pozorným
čtenářům za upozornění. MiG

Všem dárcům, koledníkům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky
patří náš veliký dík a obdiv. Bez jejich ochoty a nadšení by se tato
akce nikdy nemohla uskutečnit. Jsme rádi, že i v letošním roce
budeme moci pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.
V Kunraticích bylo letos vykoledováno 6.220,- Kč.
Výtěžek bude použit na podporu seniora z Kunratic.
Celkem bylo v letošním roce pod záštitou OCH Liberec
vykoledováno 431.464,- Kč. Podrobné informace o koledování,
výsledcích a konkrétní využití výtěžku (z daru, který jste vhodili
koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vaší obci nebo
regionu, 15 % využije na své projekty místní diecézní Charita,
10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní
projekty, 5 % je režie sbírky) naleznete na www.charitaliberec.cz
nebo www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme vám za pomoc lidem v nouzi!
V Liberci 22. 1. 2020
Mgr. František Sehoř, ředitel Oblastní charity Liberec

Frekvence výsypu
čtrnáctidenní (26x)
týdenní (52x)
kombinovaný (38x)

placeno
ročně

placeno
čtvrtletně

1.480,2.504,2.036,-

370,626,509,-

Termíny splatnosti se nemění a zůstávají platné:
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.

POZOR NA SPRÁVNĚ ZADANÉ ČÁSTKY U TRVALÝCH
PŘÍKAZŮ V ELEKTRONICKÉM BANKOVNICTVÍ
Str. 2

KNIHOVNA
Vážení čtenáři, jak již všichni bohužel víte, naše knihovna na začátku
roku přišla o svého dlouholetého opatrovníka pana Karla Málka.
Nyní si Vás dovolujeme informovat, že jsme pro místní knihovnu
získali náhradu v osobě paní Marcely Pažoutové. Nová paní knihovnice
si již knihovnu převzala do svých rukou a pomalu se připravuje na její
provoz, který bude nově každé úterý od 17:30 hodin. Vše pochopitelně
záleží na ukončení všech mimořádných opatření.
MiG

22. března 2020

1. číslo / 9. ročník

JUBILEA
Svá životní jubilea v příštím roce oslaví:

Březen
paní Götzová Miloslava

duben
pan Matoušek Stanislav
paní Skalická Daša
paní Cirklová Zdeňka
pan Labský Pavel

květen
paní Kerdová Věra

červen
paní Janouchová Iwona
pan Farský Miloš
pan Pleskač Bohuslav

červenec
pan Mareš Pavel

Informace k onemocnění novým
Coronavirem COVID-19
1) PANIKA šířená medii a některými představiteli státního aparátu není opodstatněná.
Pro srovnání během letošního roku bylo jen v ČR minimálně 200 tisíc nemocných chřipkou,
což je srovnatelně závažné onemocnění, každý rok kvůli ní umře kolem tisíce obyvatel a nejen
starých a nemocných. Přesto nikdo nezakazoval žádná shromáždění, sportovní akce ani docházku
do školy nebo do zaměstnání a nikdo nesháněl roušky.
2) ANO je to nové onemocnění a nikdo neví jak se bude dále vyvíjet. S největší
pravděpodobností se stejně nepodaří zabránit rozšíření v populaci – jako u chřipky. Šíření
na úrovni populace se dá jedině zpomalit a vyhnout se mu dá jen na úrovni jednotlivce
obezřetným chováním – jako u chřipky.
3) PREVENCE má smysl vždy, i u chřipky a tam ji většina lidí nijak nedělá. Pro omezení šance
nakazit se, je dobré - pravidelně si mýt ruce mýdlem, dle možností se vyhýbat místům s velkou
koncentrací osob, v případě onemocnění zůstat doma a léčit se běžnými léky, nepřepínat síly
a nevyčerpávat se fyzicky, zlepšovat obecnou imunitu zdravou stravou, vycházkami do přírody,
otužováním.
4) PODEZŘENÍ vzniká pouze pokud jste byli v kontaktu s někým, v jehož okolí se nákaza
COVID-19 objevila. V takovém případě je potřeba kontaktovat TELEFONICKY svého praktického
lékaře a poradit se o dalším postupu, v případě nouze - např. horší průběh nemoci - je k dispozici
linka 112 nebo nonstop telefonní čísla Státního zdravotního ústavu 724 810 106 a 725 191 367.

MUDr. Jiří Poděbradský

Zde uvádíme jubilea 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.

KRÁTCE
PALIVOVÉ DŘEVO
Na ploše u rybníka se nachází palivové
dřevo, které je na prodej. Cena je stano3
vena za kubík (m ) podle druhu hmoty
od 600,- Kč za měkké dřevo do 1.200,- Kč
za dřevo tvrdé. Nabídka je prozatím určena
jen občanům naší obce. Informace na OÚ.

FOTBALOVÁ SEZONA
Přestože naši fotbalový borci pod vedením
nového trenéra Václava Kulhavého nabírali
skvělou formu, musí v současné situaci
stejně jako ostatní mužstva vyčkat, neboť
došlo k odložení startu jarní části sezony.

DLUHOVÁ PORADNA
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100 let vlajky

TEXT K ZAMYŠLENÍ

30. března náš nejviditelnější
státní symbol oslaví své krásné
sté jubileum. Právě v tento den
roku 1920 byl přijat zákon
č. 252/1920 Sb., o státní vlajce,
státních znacích a státní pečeti
Československé republiky.

Převzato z Facebooku a uveřejněno s laskavým svolením autora.
Jiří Padevět, český spisovatel, knihkupec a nakladatel

Samostatná Československá republika vznikla 28. října 1918
– na konci roku 1918 proto byla ustanovena skupina, od dubna 1919
pak oficiální komise, která měla připravit státní symboly nové republiky.
Komise se nejprve ujednotila na podobě státních barev republiky.
Bílou a červenou (barvy českých zemí) měla doplnit třetí modrá barva,
která se vyskytovala jak ve znaku Slovenska a Moravy, tak i ve znacích
některých slezských území a v nově vytvořeném znaku Podkarpatské
Rusi, tedy všech pěti zemí tehdejší republiky. Tyto barvy zároveň
zohledňovaly i naši slovanskou příslušnost (tzv. všeslovanské barvy)
a barvy vlajek spojenců (USA, Francie, Velké Británie).
Hledání československé vlajky a její finální výběr trval déle než rok.
Sešlo se velké množství rozličných návrhů. Některé dobové byly
inspirovány hvězdami a pruhy americké vlajky. Vítězem se nakonec stal
návrh archiváře ministerstva vnitra Jaroslava Kursy (1875–1950), člena
komise, jenž do původní panovnické a obrozenecké bílo-červené vlajky
vložil modrou barvu v podobě žerďového klínu. Československá vlajka se
tak stala vůbec první vlajkou s modrým klínem na světě. Modrý klín měl
původně sahat pouze do třetiny délky vlajky. Subkomitét pro vlajku ale
na konci ledna roku 1920 nechal prodloužit jeho délku až do její
poloviny, z důvodů vyváženosti tří barev. Členové komise českou vlajku
před finálním přijetím i prakticky testovali. Čtyři dny jezdily po Vltavě
dva parníky s vyvěšenou vlajkou a byla tak ověřována její viditelnost při
východu a západu slunce, za šera a plného svitu i z různých vzdáleností.
Nová vlajka obstála a po prodloužení modrého klínu byla schválena
zmiňovaným zákonem. Rozměry stran zákonodárci stanovili závazně
v poměru šířky k délce vlajky 2 : 3 a s žerďovým klínem sahajícím
do poloviny její délky!

Bílo-červeno-modrá trikolóra byla přitom
v § 5 kodifikována již první Ústavou republiky
z 29. února 1920. V tomto pořadí barev byla
světově jedinečná. Zasloužil se o to tehdejší
poslanec Viktor Dyk (1877–1931), známý
spisovatel a básník.
zdroj: www.alerion.cz
wikipedie

Až to skončí, protože jednou to skončí, snad nezapomeneme,
co pro nás lékaři, zdravotní sestry a další zdravotnický udělali
a nebudeme v čekárnách ordinací frfňat, že to dlouho trvá
a nebudeme zbytečně volat rychlou záchranou službu, když
se na nočním lovu potravin praštíme o dveře ledničky.
Nezapomeneme ani na to, co pro nás udělali policisté, hasiči,
strážníci a celníci a nebudeme smlouvat o každý legrační pokutě
za parkování nebo za rychlost, a bez keců jí zaplatíme.
Nezapomeneme ani na pomoc armády a třeba přestaneme mít
kecy o žoldácích. A třeba nám taky konečně dojde, že naše životy
by byly skoro, nebo úplně nefunkční bez lidí, kteří mají v referátu
provoz přenosové soustavy a elektráren, bez lidí, co pečou chleba
a dojej krávy, i bez lidí, co ten chleba a mléko přivezou k branám
kšeftu. Třeba nám dojde že prodavačky, pošťáci, tramvajáci
a autobusáci nejsou bezejmenný roboti. Třeba nám dojde, že bez
popelářů bychom za měsíc kromě viru řešili ještě epidemii
skvrnitého tyfu. Nezapomeneme, že spousta lidí je ochotných
pomáhat, jak umí. Třeba nám dojde, co to je společnost.

O DE ČE T E LE KT RO MĚ RŮ
PROSÍM POZOR! S ohledem na
současné dění NEPROBÍHÁ standartní
odečet elektroměrů, čili nechodí
pracovnice společnosti ČEZ DISTRIBUCE.
Odběratelům bude vyúčtována spotřeba elektřiny odhadem.
Pokud máte zájem, můžete si provézt samoodečet
elektroměru a jeho hodnoty zaslat ideálně e-mailem na adresu
monika.dolezalova@cezdistribuce.cz (zpráva musí obsahovat
adresu odběrného místa a stav počitadla obou tarifů T1 i T2
v kWh). Stav elektroměru popřípadě můžete hodnoty zavolat
na telefon 724562116. Telefon můžete využít od 8 do 18 hodin.
Pokud se rozhodnete pro samoodečet, hodnoty musíte
nahlásit nebo odeslat do pondělí 23. 3. 2020 do 12 hodin.

KULTURNÍ ŽIVOT V KUNRATICÍCH V ROCE 2020
AKCE

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen

Červen

Červenec

Hasičský ples (22.)
Maškarní karneval pro děti (7.)
Lékař radí – astma a rozedma plic (20.) - ODLOŽENO
Moravanka veze jaro (21.) [KD Heřmanice] - ZRUŠENO
Den Země, aneb kunratické gruntování (18.)
Malování na chodník (2.)
Jízda historických vojenských vozidel „Łużyce 1945“ (9.)
Kunratická kosa (23.)
Dětský den (30.)
Myslivecké hody (6.)
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (20.)

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 (4.)
TONGRUNDSKÁ šarvátka 1813 (25.)
Letní hasičská tancovačka (25.)

Srpen
Září
Říjen
Listopad

Prosinec

Kunratická stopa (5.)
Zájezd na Zahradu Čech (19.)
Václavská zábava (26.)
Kunratické Drakování (11.)
Kunratická JamParáda (7.)
Myslivecký bál (21.)
Rozsvícení Vánočního stromu (27.)
Mikulášská besídka (28.)
Návštěva Mikuláše s čerty v obci (5.)
Vánoce v poli 1914 – 1918 (13.)
Vánoční besídka s jarmarkem (17.)

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

22. března 2020

