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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
o
uplynulém
víkendu
jsme
zažili
nejdůležitější událost letošního roku, volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Účast v Kunraticích
odpovídala celorepublikovému průměru
a já děkuji všem voličům, kteří svého
hlasovacího práva využili a vyjádřili tím
svůj názor na směřování našeho státu
v příštích čtyřech letech.
První říjnovou sobotu zažily Kunratice
u Cvikova velice vzácnou a váženou
návštěvu apoštolského nuncia Charlese
Daniela Balva, který přijel, mimo jiné,
shlédnout dar pro papeže Františka,
relikviář svaté Zdislavy, který vyrobili skláři
ve sklárně Pačinek Glass. Setkání s tak
milým a pozitivním člověkem, jakým je
Mons. Balvo, byla pro nás obrovská čest a
nezapomenutelný zážitek.
V druhé polovině září jsme zahájili
opravu
příjezdové
komunikace
na "Zámecký vrch". Původní štěrkovou
cestu jsme nahradili asfaltovým povrchem.
Dostupnost do této části obce se výrazně
zvýší a zejména v zimním období bude
zajištěna mnohem lepší průjezdnost.
Opravu hradila obec z vlastních zdrojů,
kdy celkové náklady budou kolem 950 tis.
Kč.
23. září proběhla veřejná diskuse nad
Studií revitalizace návsi a centra obce.
Pevně věřím, že se nám podařilo

odpovědět na veškeré dotazy a nejasnosti,
které jsme směrem od veřejnosti k návrhu
obdrželi, a zároveň jsem potěšen, že
reakce byly
veskrze pozitivní. Po
dokončení projekčních prací budeme moci
zahájit postupnou realizaci.
Začátkem října byla zahájena plánovaná
demolice objektu č.p. 146 proti prodejně.
Po ručním odstranění střešní krytiny a části
krovu přišlo na řadu strojní bourání. Po
demolici bude veškerá suť vytříděna,
předrcena a ponechána na deponii pro
případné další využití. Na místě odstraněné
budovy
plánujeme
parkoviště
s předpokládanou kapacitou 20–25 míst.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva
obce byla otevřena diskuse k nové obecně
závazné vyhlášce o poplatku za odpady,
neboť současná vyhláška již neodpovídá
nové odpadové legislativě a do konce roku
2021 musíme přijmout vyhlášku novou
tak, aby byla účinná od 1. 1. 2022.
Od původního návrhu platby za skutečně
svezené množství (hmotnost) odpadu
od jednotlivých domácností, jsme po
důkladném zvážení nakonec upustili
a připravili vyhlášku, která bude odpovídat
současnému systému, tedy platbu za
trvale žijící osobu v obci nebo rekreační
objekt. Ani výše poplatku se pro příští rok
nezmění a zůstane ve výši 600 Kč za
poplatníka. Platbu za svezené množství
odpadu plánujeme zavést od roku 2023
s tím, že již v roce 2022 budeme
monitorovat hmotnost svezených odpadů

od
jednotlivých
domácností.
Cílem
zavedení tohoto postupu je nastavení
spravedlivého systému platby za skutečně
vyprodukované množství komunálního
odpadu a zvýšení podílu vytříděných
odpadů. Jinými slovy, kdo bude hodně
třídit, zaplatí málo a kdo třídit odpad
nehodlá, bude si muset
připlatit.
V souvislosti s touto strategií posílíme ještě
v letošním roce sběrná místa o další
nádoby, resp. zavedeme nová sběrná
"hnízda", abychom zkrátili docházkovou
vzdálenost a zároveň poskytli dostatek
nádob na množství separovaného odpadu.
Zároveň bych vás požádal již nyní, abyste
veškerý komunální odpad důsledně třídili
a zároveň nádoby na směsný odpad
nechávali vyvážet až po jejich naplnění.
Netřídění a vyvážení poloprázdných nádob
zbytečně
zvyšuje
náklady
obce
na odpadové hospodářství.

knihu „Paní má se má“ pivem Pačinkův
Sklář. Součástí celého dne byl také Den

otevřených dveří sklárny a Křišťálového
chrámu, který navštívily stovky hostů.
Na své si přišly děti, které mohly den trávit

Na závěr mi dovolte popřát klidný
a pohodový podzim a co nejvíce
slunečných dnů.
Váš starosta Bc. Michal Iwanejko

OBECNÍ A SKLÁŘSKÁ
SLAVNOST 21.08.2021
v Kunraticích u Cvikova v pořadí sedmá
nám představila skvělý hudební program
v podání hlavního hosta Tomáše Linky,
dále Českolipské muziky Zdeňka Kotyševa
a hudebních skupin Pegas a Hupki Dupki.

Jiří Pačinek na hlavní scéně spolu
s Tomášem Linkou pokřtili jeho novou

jízdou na koních, foukáním skla, zábavou v
kreativních dílnách, či atrakcemi na
fotbalovém hřišti.

Za skvělou spolupráci děkuji všem
zastupitelům, kulturní manažerce obce
Martině Černé, za skvělý zvuk a světla
Karlu
Charliemu
Podlahovi,
Jakubu
Kirchbergerovi a Petru Marcinovi, za
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zajištění občerstvení Sboru dobrovolných
hasičů pod vedením Petra Hamana a všem
návštěvníkům, kteří za námi přijeli. Sluší
se také poděkovat generálnímu manažeru
sklárny Pačinek Davidu Sobotkovi a jeho
týmu za skvělou spolupráci při organizaci a
společnou dramaturgii programu společně
se mnou.
Upraveno: Josef Černý

v Prodané nevěstě, Vendulka v Hubičce,
Blaženka v Tajemství, nebo Anička
v Čarostřelci. Tím vším je tato významná
sopranistka, která hostovala v Národním
divadle, absolvovala turné v Japonsku,
Koreji, Španělsku a v roce 2004 byla
nominována na cenu Thálie. V roli
Ježibaby a Cizí kněžny se představila paní
Petra Vondrová, Vodníkem byl Pavel
Vančura, Princem Dušan Růžička a jako
Lesní žínky tančily u tajemné skleněné
tůňky Miroslava Časarová, Šárka Venclová
a Zuzana Maxová. Vynikající hudební
doprovod zajistila Markéta Doubravská významná sólová hráčka na harfu, působící
v orchestru Divadla F. X. Šaldy.

Zdroj:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057068275292,
https://www.facebook.com/oukunraticeucvikova

TŘETÍ KONCERT VE
SKLENĚNÉ ZAHRADĚ
se s ohledem na chladné a deštivé počasí
konal v prostorech Křišťálového chrámu.
V neděli 29. srpna od 18 hodin se
Křišťálový chrám stal dějištěm jednoho
z největších klenotů české i světové opery
- magické RUSALKY. Představili se nám

významní představitelé české operní
scény. Paní Věra Poláchová – Mařenka

Vystupovala v celé řadě zemí, na svém
kontě má bezpočet sólových i komorních
koncertů a založila harfovou třídu. Na
klavír večerem doprovázel virtuóz Martin
Marek. Producentkou této výjimečné
události byla Hana Zemanová. Děkujeme
firmě METALO ZDENĚK CHMELÍK a
NADACI ŽIVOT UMĚLCE za finanční
podporu. Křišťálový chrám byl opět
výborně nasvětlen pány Karlem Podlahou
a Jakubem Kirchbergerem, kterým patří
velké poděkování. Děkujeme všem, kteří
se na této výjimečné kulturní události
podíleli.
Upraveno: Josef Černý
Zdroj: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057068275292
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
2021/2022
letos připadl na středu 1. září. My rodiče
jsme s „nedočkavostí“ po letošní online
výuce očekávali kdy už znovu budou naše

děti v kolektivu se svými kamarády, učiteli
a učitelkami.
Jsme moc rádi, že jsme mohli přivítat
čtyři prvňáčky a přejeme, aby se jim ve
škole líbilo a měli radost z toho, co nového
se dozvědí a naučí.
MŠ navštěvuje nyní 21 dětí, z toho 3
předškoláci. ZŠ letos navštěvuje celkem 23
žáků. Přejeme všem dětem, aby se jim
nejen ve školce, ale i ve škole líbilo a
užívali si přítomnosti kamarádů a skvělých
kantorů.
Upraveno: Josef Černý

mění k lepšímu. Nechybělo představení
znovuobjeveného Božího hrobu, který byl
objeven před letošními Velikonocemi, ze
kterého
byli
návštěvníci
doslova
fascinováni. Hosté si nenechali ujít ani
prohlídku míst kostela, která jsou ukryta

SETKÁNÍ NĚMECKÝCH
RODÁKŮ A JEJICH POTOMKŮ
se po roce 3. září 2021 opět konalo
v Kunraticích u Cvikova. Po přátelském
přivítání se starostou obce, farářem
Rudolfem Repkou a Davidem Sobotkou

následovala vzpomínková řeč a prohlídka
Křišťálového chrámu. Po loňské první
návštěvě v Křišťálovém chrámu byli
zahraniční hosté opět nadšeni tím, co se
za rok vybudovalo, jak se kostel neustále

běžnému návštěvnímu režimu, na kterých
se stále dají najít cenné historické
artefakty, jako například krásné dřevěné
okno, původně osazené nad zdejším
oltářem. To by mělo být v příštím roce
slavnostně osazeno na své původní místo,
aby jím tak procházely sluneční paprsky do
centrální lodi chrámu. Společné setkání
jsme zakončili přátelským posezením s
drobným občerstvením, které pro naše
přátele obec Kunratice u Cvikova
připravila. Jsme za tyto návštěvy a také
možnost nahlédnout, prostřednictvím
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Rudolfa Repky, ke které zazpíval Kytlický
chrámový sbor. Ve 13.00 hodin proběhlo
zahájení fanfárou v podání trumpetisty

našich přátel, do historie obce, nesmírně
vděční.
Upraveno: Josef Černý
Zdroj:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057068275292
https://www.facebook.com/david.sobotka.125

KŘIŠŤÁLOVÁ POUŤ

Filipa Rejny, který následně od 13.30
hodin přednesl své skladby v kostele spolu

v pořadí druhá se konala v sobotu 18. září
v kostele Povýšení svatého Kříže

v Kunraticích u Cvikova. V 11.00 hodin
začala slavnostní bohoslužbou faráře

s
mladou
zpěvačkou
Terezkou
Štěpánkovou. Ve 14.00 hodin jsme mohli
sledovat na huti Jiřího Pačinka a jeho
sklářské kolegy, kteří vytvářeli skleněné
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orchideje Blanky Matragi. Byla to taková
příprava na sobotu 30. října, kdy se ve
sklárně
a
Křišťálovém
chrámu
v
Kunraticích u Cvikova uskuteční slavnostní
premiéra nového projektu CRYSTAL
FASHION DAY & BLANKA MATRAGI.
Odpoledne od 15.00 hodin v kostele
vystoupil skvělý ženský pěvecký soubor

divákům za to, že k nám zavítali i v tomto
nevlídném počasí.

Těšíme se na vás na CRYSTAL
FASHION DAY v sobotu 30. října.
Upraveno: Josef Černý
Zdroj:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057068275292,
https://www.facebook.com/oukunraticeucvikova

Gaudí. V 15.45 hodin nás potěšili sólisté
opery Divadla F. X. Šaldy Věra Poláchová a
Andrij Shkurhan. V 17.00 hodin se
představil velký pěvecký sbor Českolipský
evergreen a pouť od 18.00 hodin završil
koncert souboru Komorní sólisté Chrámu u
svatého Mikuláše v Praze. Chrám byl opět
scénicky nasvícen, před kostelem byli po
celý den trhovci se sklem, korálky, mýdly,
pečivem, vínem a místními rukodělnými

XIV. MEZINÁRODNÍ
SKLÁŘSKÉ SYMPOSIUM
proběhlo od 1. října – 3. října v celém
severočeském kraji napříč snad všemi
hutěmi, skláři, sklářskými školami a všemi,
kteří se se sklem denně potkávají. Sklárna
Pačinek Galass byla jedním z mnoha
spoluorganizátorů této slavnostní události.
Tato tradice byla započata v Crystalexu v
Novém Boru od roku 1982 a s železnou
pravidelností se opakuje co třetí rok.
Letošní ročník nesl téma „Sklo bez hranic“.

výrobky. Veřejnosti byla sklárna přístupná
po celý den, stejně i zdejší galerie a
Skleněná zahrada. Občerstvení bylo
zajištěno Sklářskou kantýnou a Sborem
dobrovolných hasičů Kunratice. Děkujeme
zastupitelům
obce,
farnosti,
všem
účinkujícím, spolupracovníkům, a hlavně
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Na sklářské huti PAČINEK v Kunraticích u
Cvikova se setkali představitelé různých
tvůrčích přístupů ke sklu jako unikátnímu
uměleckému
materiálu.
Tvořil
zde
zakladatel české samby, přední český hráč
na perkuse, výtvarník, bubnující malíř a
malující bubeník MILOŠ VACÍK, který se se
sklem poprvé setkal právě u Jiřího
Pačinka. Z nizozemského Leerdamu a
tamní ikonické sklárny Royal Leerdam
Crystal do Čech zavítal hlavní sklářský
mistr MARCO LOPULALAN spolu s
performerkou INGRID LOPULALAN a
umělkyní v oboru bodypaint MARTINE

sklářská umělkyně MARIA KOSHENKOVA,
dále česko-americký vizuální umělec tvořící
v New Yorku, sochař, malíř, performer,
zakladatel muzea FusionArts a konceptu
Fusionism, SHALOM TOMAS NEUMANN,
jehož naprosto ojedinělé asambláže jsou
zastoupeny ve sbírkách význačných

světových muzeí a galerií. Vrcholem této
společnosti
byl
významný
filmový
produkční designér JOHN DEXTER, který je
svou prací podepsán pod takovými filmy
jako Sleepy Hollow, Captain America, Piráti
z Karibiku nebo Star Wars a který spolu s
držitelem Oscara roku 2000 v kategorii
Umělecká režie, produkčním designérem
Rickem Heinrichsem, spolupracoval na
filmech světově proslulého režiséra a
vizuálního umělce Tima Burtona.
Upraveno: Josef Černý
Zdroj: https://www.igsymposium.cz/, http://www.pacinekglass.com/

GRIME a všichni pospolu vytvořili unikátní
a zatím nikdy nezrealizovanou kombinaci
skla a umění malby na tělo. Z Dánska na
symposium zavítala významná současná

APOŠTOLSKÝ NUNCIUS
V KUNRATICÍCH
V sobotu 2. října 2021 navštívil náš
kostel Povýšení svatého Kříže v Kunraticích
u Cvikova apoštolský nuncius Mons.
Charles Daniel Balvo, aby shlédl dar našich
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biskupů určený pro papeže Františka. V 10
hodin začala mše svatá a následně byl

představen dar pro papeže. Bylo nám
obrovskou ctí přivítat v obci, sklárně a

které se bohužel nevyhnuly ani naší škole.
Voda brala vše, co jí stálo v cestě
a pískoviště na školní zahradě nebylo
výjimkou. Rádi bychom tak touto formou
poděkovali rodičům od Terezky Šimkové,
Štěpánky a Kuby Čermákových, Matiáška
Kopeckého, Domči Kleinpetra a Emmičky
Pankratzové, kteří neváhali a pustili se do
pracovní brigády na školní zahradě, kde
dětem vyměnili písek v pískovišti. Děti si
tak
zase
mohou
spokojeně
hrát.
Děkujeme. Děti z MŠ a ZŠ Kunratice
u Cvikova.
Daniela Janhubová

SVÁTEK VŠECH SVATÝCH,
DUŠIČKY I SAMHAIN
Svátek
všech
svatých
připadá
na 1. listopadu. V tento den se uctívali
všichni svatí bez rozdílu. Tedy i mučedníci
a neznámí svatí. Jeho tradice spadá až do
roku 609 n. l., kdy byl římský Pantheon
vysvěcen na křesťanský chrám.
především
v
Křišťálovém
velvyslance Svatého otce. Velké

chrámu

poděkování za to vše patří našemu příteli,
podporovateli a vizionáři, faráři Rudolfu
Repkovi.
Upraveno: Josef Černý
Zdroj:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057068275292,
https://www.facebook.com/oukunraticeucvikova

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM
Při letošních povodních došlo v naší
vesnici k mnoha větším i menším škodám,

Předvečerem Svátku všech svatých je
Halloween, který je oblíbený především
v USA. Ale i u nás si vyřezávané dýně a
masky nacházejí stále více svých příznivců.
Rej v maskách ocení především děti a nad
zajímavě upravenou dýní se pozastaví
nejeden dospělý. Osobně si ale myslím, že
se v naší zemi oslav Halloweenu, tak jak
ho známe z filmů, nedočkáme.
2. listopad patří Památce zesnulých.
Tento svátek, kdy vzpomínáme na své
blízké zesnulé, se v našich krajích lidově
označuje jako Dušičky. V období Dušiček
jsou hřbitovy doslova zaplaveny květinami,
věnci a hořícími svíčkami, které zde
nechávají pozůstalí v tiché vzpomínce na
své milované. Někdy se u hrobů scházejí
celé rodiny, jindy v den Památky zesnulých
plápolají svíčky v domovech těch, kteří
tichou vzpomínkou uctí své předky, přátele
a blízké, kteří již nejsou mezi námi.
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Samhain patří mezi nejdůležitější keltské
svátky a slaví se z noci 31. října na 1.
listopadu, kdy vstupujeme do nového
keltského roku. Byl předchůdcem Dušiček i
Halloweenu. V tuto noc se hranice mezi
světem živých a mrtvých stírá. Je to
ohňový svátek, ke kterému světlo plamenů
patří. Tento večer nás vybízí k uctění
našich předků. Měli bychom se sesednou
v rodinném kruhu, nebo s přáteli u ohně a
vyprávět si příběhy našich předků. Hledat
v nich poučení a moudrost, kterou nám
přinášejí.
Ať už se tedy rozhodnete pro jakýkoliv
svátek nebo jen tichou vzpomínku kdykoliv
během roku, přejeme Vám z celé redakce,
aby tento čas rozjímání byl pro Vás
zároveň i pohlazením po duši.
Daniela Janhubová
Poznámka PhDr. Ivany Kultové: Je
dobře, že se u nás Halloween zatím příliš
neslaví, a doufám, že se nezavede. Je to
temný okultismus. Na Západě běhají
převlečené děti po domácnostech a
vynucují si sladkosti, v obchodech (viděla
jsem to v Německu) při té příležitosti
prodávají třeba cukrovinku označenou jako
„upíří zub“ - a ty vyřezávané dýně se
svíčkou mají, jak jsem se dočetla, původ
v tom, že když o Samhainu chtěli druidové
– keltští pohanští kněží – obětovat
démonům některé dítě, postavili před dům
jeho rodiny právě vyřezávanou dýni se
svíčkou, což znamenalo příkaz dítě
odevzdat. Velmi krásný příklad citlivého
přístupu k dětem ovládnutým těmito i když jim možná až do těch temných
podrobností neznámými tradicemi
podává jedna pěkná křesťanská knížka,
myslím, že je to „Leontina zahrada“
Francine Riversové. Její hrdinka k sobě
o Halloweenu pozve děti z okolí. Má pro ně
v pokoji připraveno několik vyřezávaných
dýní se svíčkami, ale ty řezby symbolizují

biblické události. Dívka jim u chutného
pohoštění vypráví tyto příběhy a mluví
s nimi o Pánu Ježíši Kristu, jeho lásce
a vykoupení, a zve je k němu. Děti tak
nepřijdou o oblíbenou romantiku, avšak
jejich pozornost je zaměřena novým
směrem – k Pánu, který od nich nežádá
oběť, nýbrž nabízí jim svou lásku a nový
život, protože se za ně obětoval sám. Když
jsem se v Německu setkala s takovými
pobíhajícími strašidýlky v bílém, přistoupila
jsem k nim a ty děti hned čekaly nějaké
sladkosti. Ty nedostaly, ale zato pěkné
knížečky z Misijního díla Wernera
Heukelbacha s biblickou tématikou, plné
omalovánek a námětů na tvořivost a hry.
Věřím, že z toho měly větší a trvalejší
užitek a nakonec i větší radost, než
z nějakého „upířího zubu“ ...

CO SE DO MINULÉHO ČÍSLA
NEVEŠLO, NEBO PŘIŠLO
PO UZÁVĚRCE
KOTLÍKOVÝ GULÁŠ
Dne 26. 6 pořádali členové SDH
Kunratice u Cvikova, SK Dynamo a Obecní
úřad 4. ročník soutěže o nejlepší kotlíkový
guláš.
Soutěže se zúčastnilo celkem 9 týmů
a nejlépe se umístily týmy:
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1.
2.
3.
4.

místo
místo
místo
místo

Březňáci z Moravy
Divoký kočky
Tři veteráni
Škopkovi

Každý tým byl oceněn drobnou cenou.
Další soutěž se týkala nejlepšího kostýmu
a tu tentokrát vyhrál tým Flintstounovi.
Naši soutěžící byli hodnoceni diváky, kteří
si zakoupili hodnotící set, který obsahoval
důležité předměty vhodné k ochutnávání.
Tato akce ale také sloužila jako možnost
finančně přispět do skleněného prasátka
na pomoc pro obec Stebno u Loun, která
byla zasažena nedávným tornádem.
Celkem se vybrala úžasná částka 32 000
Kč. Peníze byly odvezeny 1. 7. do obce
Stebno, kde po zjištění situace a rozhovoru
s místními obyvateli bylo rozhodnuto

školy. Děti měly možnost si prohlédnout a
vyzkoušet techniku našeho SDH a
dozvědět se i pár zajímavých informací.
velitel jednotky

SOUTĚŽ V GULÁŠI
17. 7. se zástupci našeho SDH zúčastnili
na oplátku soutěže o nejlepší guláš u
vítězného týmu našeho kotlíkového guláše
v obci Raškov. Děkujeme za reprezentaci
našeho SDH.
výbor SDH Kunratice

ZMĚNA
MÍSTA
ELEKTROODPADU!

ODBĚRU

Elektroodpad, prosím odevzdávejte
na sběrný dvůr ve stanovené dny.
Děkují
Hasiči
a
obec
Kunratice
u Cvikova

o rozdělení na dvě části a peníze se tedy
přidělily do dvou rodin. Velký dík patří též
sponzorům akce a to jsou: Obecní úřad
Kunratice u Cvikova, Palivové dřevo
Novotný Martin, Auto doprava NOPROSU,
kominictví Machačný, Petr Haman ml., Jiří
Beránek kovovýroba a soutěžní tým
Březňáci.
Děkujeme
všem
zúčastněným
a
sponzorům
za
podporu
akce.
Organizační tým.
Autor: Radek Kettner

Zdroj: https://www.elektroprumysl.cz/images/stories/Kategorie/Technologicke_novinky/Rema/elektroodpad_9_2019_.jpg

CHCETE NOVINKY
DO
MAILU?
Zaregistrujte se na
našich
webových
stránkách
www.kunraticeucviko
va.eu

Přílohy LK

DĚTSKÝ DEN
Dne 31. 6. jsme pořádali akci dětský den
pro děti z místní základní a mateřské

Lze stáhnout na tomto odkazu:
https://magazin.kraj-lbc.cz/archiv
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Z WEBU

SBÍRKU BÁSNÍ
od autorky PhDr. Ivany Kultové lze
objednávat
na
email:
j.ostrolucky@centrum.cz. Nyní je sbírka
v tisku a cena se bude pohybovat kolem
80 Kč.

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ
KONCE ROKU 2021?

DO

KUNRATICKÉ DÝŇOVÁNÍ
23.10.2021 od 16 hod.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
DÍLNIČKY na sálu KD
04.12.2021 od 16 hod.

ZAHÁJENÍ ADVENTU,
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU 27.11.2021

Zdroj: https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kamsdetmi.com%2Fdetail.html%3Fid%3D74120&psig=AOvVaw1ukz_V3Lxt7KKtH2AhJSG&ust=1634503435355000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCICVn_vlz_MCFQAAAAAdAAAAABAL

SILVESTR 2021 NA SÁLU KD
31.12. od 20 hodin

Zdroj: https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lukavec.eu%2Fmikulasskanadilka%2F&psig=AOvVaw3STzWb5XmESc5bHN_zUgcS&ust=1634503089850000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCJCE8t_kz_MCFQAAAAAdA
AAAABAD
Zdroj: https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pobytyvcesku.cz%2Fsilvestr-2021-s-lazenskoupeci&psig=AOvVaw1yUgrqT8Q3uXE2A5NZoQ2D&ust=1634503819158000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCOi47_Pnz_MCFQAAAAAdAAAAAB
AR
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Usnesení č. 34 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 12.08.2021 na sále KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 34 paní Lenku Šafrovou a pana Františka Pevného.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

2.

doplnění programu jednání ZO č. 34 o uvedené body.
Pro: 8
Proti: -

Zdržel se: -

program jednání ZO č. 34 včetně jeho doplnění.
Pro: 8
Proti: -

Zdržel se: -

3.

4.

záměr prodeje pozemku p. č. 73 v k. ú. Kunratice u Cvikova o rozloze
615 m2, druh pozemku zahrada, za cenu 35 Kč/m2.
Pro: 7
Proti: Zdržel se: 1 (Šafr.)

5.

rozdělení pozemku p. č. 2525/2 dle schematického zákresu a následný prodej části
pozemku p. č. 2525/2. Náklady na vypracování geometrického plánu budou zahrnuty
do prodejní ceny pozemku.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

6.

prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č.
v č. p. 411
formou dodatku k nájemní smlouvě o jeden rok, tedy od 21. 8. 2021
do 20. 8. 2022 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

7.

dotaci z rozpočtu obce ve výši 7.000 Kč pro SDH Kunratice u Cvikova, IČ 65650441,
se sídlem Kunratice u Cvikova 1, 471 55, zastoupený starostou Radkem Kettnerem na
pořádání Pohárové soutěže hasičů 2021, dne 4. 9. 2021 a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

8.

ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání – Restaurace a sociálního zázemí
v č.p. 145, uzavřené dne 28. 3. 2019 mezi pronajímatelem – obcí Kunratice u Cvikova
a nájemcem –
, dohodou ke
dni 30. 9. 2021.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

9.

odpuštění doplacení nájmu dle čl. III nájemní smlouvy při ukončení nájmu dohodou.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

10. záměr pronájmu nebytových prostor – restaurace v č.p. 145 a zároveň vyhlášení
výběrového řízení na nového provozovatele se zahájením provozu od 01.10.2021.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 11. na základě doporučení hodnotící komise, výběr dodavatele stavby „Oprava úseků
komunikací 35c a 42c“, společnost ZEPS s. r. o, IČ 28688651, Lindava 84, 471 58
1/ 3

Cvikov, za celkovou částku 829.487,62 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 12. zakoupení 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů DRAEGER PSS 4000 set – maska
7730 s kandahárem, lahev ocelová 6L, od společnosti PROBO-NB s.r.o., provozovna
Nový Bor, IČ: 05328942, Rumburských hrdinů 819, 473 01 Nový Bor, za celkovou
částku 134.058 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce zajištěním nákupu.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 13. nákup mobilního zařízení za účelem skladování prostředků pro ochranu obyvatel při
mimořádných událostech, o rozměrech 4x2,2x2,2m, za celkovou částku do 55.000Kč
vč. DPH a pověřuje starostu obce zajištěním nákupu.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 14. vypracování pasportu hřbitova společností MK Consult, v.o.s., IČ: 25472593,
Drážďanská 40/493, 400 07 Ústí nad Labem za částku 33.000 Kč vč. DPH a zároveň
upgrade stávajícího geograficko-informačního systému za částku 11.000 Kč vč. DPH.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 15. uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti a dohodu o umístění stavby k pozemku p. č. 257/3 v k. ú. Kunratice u
Cvikova č. IP-12-4012269/VB/2, mezi obcí Kunratice u Cvikova a ČEZ Distribuce, a.
s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,
zastoupené na základě plné moci společností EMJ, s. r. o., IČ 27268632, se sídlem
Karolíny Světlé 1121, 464 01 Frýdlant a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 16. uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti a dohodu o umístění stavby k pozemku p. č. 3012 v k. ú. Kunratice u
Cvikova č. IP-12-4012066/VB/2, mezi obcí Kunratice u Cvikova a ČEZ Distribuce, a.
s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,
zastoupené na základě plné moci společností BIMONT, s. r. o., IČ 47781262, se
sídlem České Mládeže 713/122, 460 08 Liberec VIII a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 17. termín pro veřejné projednání návrhu revitalizace centra obce na 23.09. od 18 hodin.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 18. provedení zemních prací pro přípravu hřiště pro parkour na p. p. č. 2724/5 společností
DT Hnilica s.r.o., Maxičky 39, 405 02 Děčín 18, za celkovou částku
191.228,40 Kč vč DPH a pověřuje starostu obce zajištěním prací.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 32 / 2021 a č. 33 / 2021.

2.

informace o výdajích nad 20 000 Kč schválených starostou obce za měsíce červen a
červenec 2021.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. záměr prodeje pozemku p. č. 3272 v k. ú. Kunratice u Cvikova o rozloze 441 m2,
ostatní plocha, za účelem zřízení zahrady pro stavební pozemky p. č. 1916/2 a 3285 za
cenu 35 Kč/m2.
Pro: 3 (Iw., Vlč., Čer.J.)
Proti: 1 (Pev.)
Zdržel se: 4
2. záměr prodeje pozemku p. č. 3272 v k. ú. Kunratice u Cvikova o rozloze 441 m2,
ostatní plocha za cenu 35 Kč/m2.
Pro: 1 (Pev.)
Proti: 2 (Iw., Vlč.)) Zdržel se: 5

Vyvěšeno:

………………………………
Bc. Michal Iwanejko
Starosta

Sejmuto:
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Usnesení č. 35 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 02.09.2021 na sále KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 35 paní Milenu Mocovou a paní Martinu
Vlčkovou.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

2.

doplnění programu jednání ZO č. 35 o uvedené body (viz. zápis).
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

3.

program jednání ZO č. 35 včetně jeho doplnění.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

4.

záměr prodeje pozemku p. č. 3272 v k. ú. Kunratice u Cvikova o rozloze 441 m2,
ostatní plocha, za účelem zřízení deponie pro stavbu RD a následně zahrady a
parkovacích míst pro stavební pozemky p. č. 1916/2 a 3285 za cenu 35 Kč/m2.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Pev., Urb.)

5.

předložené rozpočtové opatření č. 4 bez výhrad.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

6.

na základě doporučení hodnotící komise, pronájem restaurace v majetku obce
společnosti MIST food s.r.o., se sídlem společnosti Kunratice u Cvikova, zastoupená
jednatelkou Michaelou Tlamichovou, za částku 3000,- Kč měsíčně, na dobu neurčitou
s podmínkou, že jednatelka Michaela Tlamichová doloží do 24. 9. 2021 potvrzení o
zápisu společnosti MIST food s. r. o. do obchodního rejstříku a zároveň ZO schvaluje
odpuštění sjednaného nájemného v délce trvání 24 měsíců od podpisu nájemní
smlouvy, za předpokladu, že nájem bude trvat v celku alespoň 36 měsíců po podpisu
smlouvy a ukládá starostovi obce podpis nájemní smlouvy po splnění daných
podmínek.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

7.

na základě doporučení hodnotící komise, výběr dodavatele zakázky s názvem:
„Revitalizace zeleně v obci Kunratice u Cvikova“, společnost COMPAG CZ s. r. o, IČ
62241630, V Lukách 95, 471 24 Mimoň, za celkovou částku 676.681,95 Kč bez DPH
(818.785,16 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 7
Proti: Zdržel se: 2 (Šafr., Urb.)

8.

vyčlenění částky 70 000 Kč na pořádání obecní části oslav 150 let založení SDH
v Kunraticích u Cvikova v roce 2022.
Pro: 7
Proti: 1 (Urb.)
Zdržel se: 1 (Šafr.)

9.

vyčlenění částky 400 tis. Kč vč. DPH na nákup čelní sněhové radlice a dalšího
potřebného příslušenství k jejímu užívání (3-bodový závěs, hydraulika, výztuž
traktoru).
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 1/ 2

10. nákup sněhové radlice HSH 2800 a příslušenství pro vystrojení traktoru dle cenové
nabídky č. 21NA00199.01 a 21NA00200.01 od společnosti Ing. Radek Sláma HS plus
K. H. Borovského 3, 512 11, Vysoké nad Jizerou za částku 400 000 Kč vč. DPH a
pověřuje starostu pověřením nákupu.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 34 / 2021.

2.

informace o výdajích nad 20 000 Kč schválených starostou obce za měsíc srpen 2021.

Zastupitelstvo obce odkládá:
1. prodej pozemku p. č. 73 v k. ú. Kunratice u Cvikova a zároveň pověřuje starostu obce
zveřejněním písemné výzvy všem žadatelům o koupi pozemku p. č. 73 v k. ú.
Kunratice u Cvikova na úřední desce, aby v termínu do 7. 10. 2021, do 14 hodin,
předložili své nabídky na odkoupení pozemku dle směrnice 2/2020 čl. 6, bodu 6.2.6.
Pro: 9

Proti: -

Vyvěšeno:

Zdržel se: 0

………………………………
Bc. Michal Iwanejko
Starosta

Sejmuto:
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OBECNÍ ÚŘAD KUNRATICE
U CVIKOVA
Vás srdečně zve
na

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
SENIORŮ
v pátek
29. října v 17.00 hodin
do salonku restaurace
u Mišky v Kunraticích
Kulturní program
a občerstvení zajištěno.
Zdroj: https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.domovhostomice.cz%2Findex.php%3Fpage%3Daktuality_detail%26id%3D146&psig=AOvVaw36ghcTgh3gYQtVSn3j60xI&ust=1634279300690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCODS6IejyfMCFQAAAAAdAAAAABAI

Zveme Vás do nově otevřené restaurace
v Kunraticích u Cvikova!

OBĚDY, VEČEŘE, SVATBY, OSLAVY,
RAUTY, CATERING
22.10. - 24.10.2021

Halloweenské menu
28.10.-31.10.2021

Zabijačkové hody
11.11.-14.11.2021

Svatomartinské hody
Omezený počet porcí, doporučujeme si na hody
zajistit rezervaci.
Dále přijímáme objednávky na vánoční cukroví.
Rezervace a objednávky osobně v restauraci, telefonicky,
nebo e-mailem.
mistfood@seznam.cz

tel.: 604 410 590

Kraj

magazín Libereckého kraje
číslo: 09
ročník: 2021

Veletrh Educa slaví patnáctiny
a chystá řadu novinek
Patnáct let v životě lidském představuje čas
dospívání. Do stejného věku letos vstupuje
veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí
Educa My Job Liberec, který je největší akcí
svého druhu v celé zemi. Při této příležitosti
se jeho podoba rozrůstá, proměňuje
a vylepšuje tak, aby svým návštěvníkům
poskytl co nejlepší zážitek a přinesl ty nejzajímavější a nejaktuálnější informace o stavu
vzdělávání i pracovních příležitostí – a to
nejen v Libereckém kraji, ale i celé České
republice. Jeho spolupořadatelem
a podporovatelem je již tradičně
Liberecký kraj.
Více jak
Veletrh přichází s konceptem, nazvaným Educa
Week. Od 11. do 17. října čeká
na různých místech krajské
zájemců o vzdělávání
metropole na zájemce
a pracovní příležitosti
o vzdělávání či zaměstnání
obvyklé představení škol
navštěvuje pravidelně
týden specializovaný na
a firem, pestrý doprovodný
veletrh Educa Week
vzdělávání, pracovní trh
program nebo třeba
a informací úplně pro každého:
odbornou konferenci na téma
od těch nejmenších dětí až po
lidských zdrojů. Educa Kids pak
zkušené dospělé. Vzdělávání totiž
přinese program pro celé rodiny se
nekončí opuštěním školského systému, ale
zaměřením na menší děti, pro které budou
provází člověka po celý život. Do příprav
připraveny různé vzdělávací a zábavné
Educa Weeku se zapojuje řada škol, firem
programy i přednášky. Mezi partnery této
a nejrůznějších institucí. Samotný Educa
větve festivalu patří příspěvkové organizace
Week se dělí na čtyři části. První z nich je
Libereckého kraje: Krajská vědecká knihovna
Educa Expo, které není ve své podstatě
Liberec, ZOO Liberec, Severočeské muzeum
ničím jiným, než „klasickým“ veletrhem
Liberec či Oblastní galerie v Liberci.
Educa MyJob Liberec. Uskuteční se od 14.
(pokračování článku
do 16. října v Home Credit Areně a nabídne
na Facebooku)
více na

18 000

Obrazem
Jak vypadá veletrh Educa? Co vše
na něm můžete najít? Prohlédněte
si fotografie z minulých ročníků…

Veletrh Educa přiláká každý
rok přes 18 tisíc návštěvníků

Přehlídka vzdělávání a pracovních příležitostí, i tak by se dal nazvat největší
veletrh svého druhu v České republice, který
každoročně přiláká přes osmnáct tisíc
návštěvníků. Nabídky vzdělávaní, studijních
oborů a řemesel sem každý rok přijede předvést okolo 60 středních a vysokých škol. Žáci
a studenti se na ploše 4000 metrů čtverečních mohou dozvědět vše, co potřebují
vědět o škole, kterou si vybrali nebo zjistit
veškeré informace, pokud váhají jakým
směrem se po základní či střední škole vydat.

Mohou si popovídat s odborníky i samotnými učiteli středních či vysokých škol
a získat tak lepší představu o škole, kterou
by chtěli studovat. Již třetím rokem si žáci
posledních ročníků základních škol mohou
prostřednictví workshopů vyzkoušet, co studium na jaké škole obnáší a na kterou profesi
je škola připraví po ukončení studia. Zároveň
jsou jim nabízeny konzultace s představiteli
reálných zaměstnání. Na své si tu přijdou
také absolventi, kteří hledají práci nebo se
rozmýšlí, kde se po ukončení studia nechají
zaměstnat. Veletrh prezentuje velkou
nabídku pracovních příležitostí, které zde
nabízí více než 60 firem z našeho regionu.
Liberecký kraj jako partner celé akce každoročně vyhlašuje dotační program, který
usnadní žákům posledních a předposledních
ročníků škol dopravu na veletrh. O úhradu
dopravy na Educu pro své žáky tak může
pořádat jakákoliv mimoliberecká škola.
Nenechte si veletrh Educa Expo 2021 ujít.
Bude se konat 14.–16. října 2021 v Home
Credit Areně v Liberci.

více na

Educa pomáhá
dětem, rodičům
i zájemcům
o zaměstnání
O veletrhu, vystavovatelích, programu,
návštěvnících a zajímavostech s Lukášem
Přindou, jednatelem společnosti SFM
Liberec, která společně s Libereckým
krajem pořádá Educa Week 2021.

poslechněte si na
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Kůrovcová kalamita mění tvář krajiny,
její obnova potrvá několik let
Lužické hory, Frýdlantský výběžek, jižní části
Českolipska, nižší polohy Semilska a Jilemnicka, oblast Ještědského hřbetu. Všude na
těchto místech už nebudou lesy, co bývaly.
Jsou to lokality nejvíce postižené kůrovcovou kalamitou. Lýkožrout smrkový si
ve zdejších smrkových porostech doslova
nacpal břicho k prasknutí, a tak nezbylo než
zasažené stromy pokácet. Těží se na plné
obrátky a ještě nějaký čas likvidace
následků potrvá, kalamita totiž
postihla nemalou část Libereckého kraje. Západní část
Lužických hor je dokonce
momentálně jedna z nejvíce
Příbližně tolik smrkových
zdevastovaných v rámci celé
lesů starších šedesáti let
České republiky. Plošně je
je v Libereckém kraji
v našem kraji zatím zasažena
zasaženo kůrovcovou
zhruba polovina smrkových
kalamitou.
lesů starších šedesáti let.

50 %

Až příště vyrazíte třeba
na výlet na své oblíbené místo,
nemusíte ho vůbec poznat. Těžba související s odstraňováním následků kůrovcové
kalamity poznamenává krajinu. Než dorostou nově vysazené stromky, narazíte
zejména na velké plochy odlesněné krajiny.
Nejvýraznější jsou změny ve zmíněných
Lužických horách, hlavně od úpatí Velkého
Buku až po Novou Huť. Cesty v lese, ale
i v polích nebo navazující obecní silnice jsou
poškozené a rozježděné od těžební a odvo-

zové techniky. V krajině
dochází i k poškozování
lesních zdrojů, pramenišť,
někde nenajdete ani turistické
značení či původní turistické trasy.
Na některých místech byl navíc z důvodu
ohrožení návštěvníků lesa těžbou a nestabilními stromy vyhlášen zákaz vstupu
do lesa. Holé plochy bez stromů také hůř
odolávají dešťům nebo větru, a tak se zvyšuje nebezpečí půdní eroze, dochází k zanášení odvodňovacích příkopů a splavování
zeminy na silnice. (pokračování článku na Facebooku)
více na

Obrazem
Jak vypadá krajina zasažená kůrovcovou
kalamitou? Podívejte se, jak poznáte strom
napadený kůrovcem a co vás může překvapit na místech, kde se těžilo nebo těží.

Turistické trasy mizí pod koly těžařských
strojů, výlet je třeba plánovat s rozmyslem

Kůrovcová kalamita proměnila nejenom ráz
krajiny a složení lesů, ale v současnosti také
turistické cesty a turisty vyhledávaná místa.
Na některých místech stezky zmizely úplně,
jinde se ztratila značení. Těžební stroje cesty
rozjezdily, turistické značky v některých
částech zmizely společně s pokácenými
stromy, na nichž byly nakreslené. Cesty
a značení uvnitř lesů jsou postupně obnovovány, avšak nějaký čas potrvá, než se
obnoví úplně. Těžba stále pokračuje a ještě
nějaký čas potrvá. Správci lesů proto vyzývají
návštěvníky, aby byli obezřetní zejména
v okolí cest a s těžkou technikou a pohybem
strojů počítali. Měli by se také vyhýbat

oblastem se suchými stromy, které na některých místech zůstávají. Hrozí zde totiž riziko
jejich pádu.
Kvůli kůrovcové kalamitě vznikla Koordinační skupina pro zvládání kůrovcové kalamity v Libereckém kraji. Jejím cílem je plánování společného postupu pro zvládání situace – a především jejích následků. Jedním
z plánů, který by měl být realizován co
nejdříve, je v online mapách vyznačit místa,
na kterých se těží. Lidé se tak před plánovaným výletem mohou prostřednictvím
mapy dozvědět, zda v cíli jejich výletu netěží
nebo těžbu v budoucnu neplánují. Pokud se
to podaří, budou tyto informace dostupné
na mapovém portálu Libereckého kraje a zejména na hojně využívaném webu mapy.cz.
Kůrovcová kalamita mění tvář krajiny
Libereckého kraje. Dochází k odlesnění
velkých ploch a ráz krajiny prochází proměnou. Kvůli kácení velkých ploch se bude
měnit mikroklima a rovněž životní podmínky
pro zvířata. Za posledních 90 let dochází
k nejzásadnější změně krajiny od doby, kdy
ji ve 20. a 30. letech 20. století postihla kalamita způsobená bekyní mniškou.

více na

Lesy se obnoví
přirozeně, stejně
jako před lety
zničené Jizerky
Přemnožení lýkožrouta smrkového
pomohly události, které se odehrály už
před desítkami let. A pak už jen stačilo,
aby přišlo počasí přející kůrovci. Oslabené
stromy rostoucí na nevhodných místech
se staly snadným terčem brouka. O zkáze
lesů v Libereckém kraji hovoří Ludvík Řičář
z Agentury regionálního rozvoje.
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