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Slovo starosty…
Vážení a milí spoluobčané,
léto definitivně zmizelo v nenávratnu
a před námi je podzim. Většina lidí
považuje toto roční období za nejméně
krásné, ale podzim to nejsou jen
plískanice, zima a hrabání listí. K podzimu
patří také pouštění draků, houbaření
a
samozřejmě
procházky
nádherně
vybarvenou přírodou.
Něco málo k stavebním záležitostem.
Začátkem
září
byla
dokončena
rekonstrukce střechy Základní a Mateřské
školy. I přes několik drobných komplikací
a změn v projektové dokumentaci se nám
podařilo úspěšně rekonstrukci dokončit,
aniž bychom museli navyšovat smluvní
cenu.
Dokončena byla také novostavba
veřejného osvětlení podél cesty od hřiště
ke křižovatce na Lindavu. Nově je zde
instalováno 15 osvětlovacích bodů s LED
technologií. Novinkou u těchto svítidel je
stmívací modul. Vzhledem k tomu, že se
jedná zároveň o nové odběrné místo, které
není nijak závislé na stávající soustavě,
testujeme v těchto místech provoz
veřejného osvětlení i v nočních hodinách,
kdy právě stmívací moduly umožňují snížit
intenzitu osvětlení na 50 % výkonu. Navíc,
světelný tok směřuje pouze na pozemní
komunikaci, a nikoliv i do míst, kam
směřovat nemá, tedy do oken okolních
domů a do volné přírody. Obtěžující
světelný smog je také jeden z hlavních

důvodů, pro které je veřejné osvětlení
v nočních hodinách vypínáno. S ohledem
na intenzitu provozu na pozemních
komunikacích a výskyt chodců v nočních
hodinách, se jeví provoz osvětlení celou
noc značně neekonomický. Navýšení
ročních výdajů za provoz stávajícího
osvětlení o 60 – 80 tisíc korun poté
postrádá smysl. Pro koho bychom tedy
vlastně svítili? Dalším velkým tématem
několika
posledních
měsíců
je
"Protihluková vyhláška", která by omezila
hlučné činnosti o víkendech a svátcích.
Přijďte s námi diskutovat na tato témata
na zasedání zastupitelstva obce 7.
listopadu do zasedací místnosti v 1. patře.
Všichni jste srdečně zváni.
Začátkem října byla zahájena oprava
topení v místní restauraci. Z těchto důvodů
byla na nezbytně nutnou dobu, po dohodě
s provozovatelem, restaurace uzavřena.
Omlouváme se tímto provozovatelům
a všem občanům za komplikace, které
jsme touto nezbytnou opravou způsobili.
Na závěr mi dovolte poděkování
organizátorům, manželům Černým, za
přípravu a průběh Tradičního setkání
seniorů, které se tentokrát odehrálo
v příjemném prostředí salónku Obecní
hospůdky. Několik účastníků přišlo osobně
poděkovat do kanceláře úřadu a vyjádřili
doslova nadšení z bezvadně připravené
akce.
Na úplný závěr ještě kratičká pozvánka
na Víkend Křišťálového údolí, který se

bude, pod záštitou Libereckého kraje,
odehrávat 26. a 27. října a v rámci tohoto
víkendu bude pro veřejnost otevřeno více
než 50 firem, muzeí i škol. Z Kunratických,
je do toho projektu zapojena firma Jiří
Pačinek a David Wünsch a právě sklárna
Jiřího Pačinka bude o tomto víkendu
otevřená veřejnosti. Více na www.
crystalvalley.cz.

Aby se našim dětem šlo s lepší náladou
další den do školy, uspořádal SDH spolu
s SK Dynamo Kunratice tradiční

Příjemný barevný křišťálový podzim.
s úctou Váš starosta.

Loučení s létem 1. září 2019
Jak už to tak bývá, loučení pro většinu
z nás není příjemná záležitost.

Když vezmeme v úvahu, že krásné
slunečné dny a teplé večery vystřídají

vyfoukané a mnohdy propršené dny, je
z toho jednomu smutno. Smutno možná
bylo asi i našim školákům, když si
uvědomili, že dny povalování a bez starostí
jsou pryč…

loučení
s létem
v podobě
občerstvení a hasičské pěny.

soutěží,

Děkuji všem, kteří se na akci podíleli
a děkuji sportovcům za to, že nám
umožnili si poslední prázdninovou neděli

užít na jejich hřišti. Doufejme, že si ještě
užijeme pár krásných dnů babího léta
a paletu úžasných barev pestrého
podzimu.
J. Č.
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Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Brno
navazuje na více jak dvacetileté zkušenosti
s vydáváním učebnic a pracovních sešitů.
Vydává novou moderní řadu učebnic
vytvořenou
v rámci
edice
Čtení
s porozuměním. Jak již název edice
napovídá, všechny ediční tituly se zaměřují
na podporu čtenářské gramotnosti.
Do učebnic jsou zařazeny tematicky
vhodné
motivační
úryvky
z krásné
literatury, odborných a novinových článků
nebo encyklopedií. S nimi souvisí otázky

Nakladatelství Nová škola Brno požádalo
paní
Mgr.
Markétu
Klimšovou
o spolupráci při tvorbě „Matýskovy

matematiky“ a zároveň si naši školu zvolili
jako pilotní.
Pro nás i paní učitelku je to velké
ocenění a přejeme Markétě i dětem v práci
s učebnicí mnoho dalších úspěchů!
T. S.
na porozumění, posuzování a interpretaci
textu a na samostatné vyvozování závěrů.
Žákům se tak lépe zpřístupní probírané
učivo a poukáže se na vzájemné
souvislosti.

Zahájení
školního
2019 / 2020

roku

Po prázdninách jsme se opět všichni

V učebnicích se dále využívají metody
činnostního učení. Předkládané informace
jsou přehledné a přiměřené věku žáků.
Jsou vhodně propojeny s doprovodnou
ilustrační
nebo
fotografickou
částí
učebnice. Rychlou orientaci v učebnici
umožňuje
systém
ikon.
(zdroj:
http://www.novaskolabrno.cz/clanky/o-nas/)
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sešli na školním hřišti, kde proběhlo
slavnostní
zahájení
školního
roku
2019/2020. Po krátkých projevech pana
starosty a pana místostarosty jsme přivítali
nové prvňáčky, kterým byly předány malé
dárečky, a také novou žákyni 3. třídy.

a sestřenic, bratru 35 let zpět. Pan Měkota
se nebál ani oblíbených hitů jako „Mám
boky jako skříň“ a musím říci, že se s tím
popasoval s grácií.

M. K.

Společenské setkání seniorů
jsme si zvykli očekávat vždy v pátek kolem
Státního svátku na Svatého Václava.
Tentokrát nám svátek vyšel na sobotu, tak
jsme se společně sešli v pátek 27. 09.
v salonku Kunratické hospůdky. Po 17
hodině a krátkém přivítání místostarosty se

salonkem rozezněly tóny a zpěv známých
písní pana Václava Měkoty. Musím říci, že
písně, které jsme si prozpěvovali pamatuji
ještě z doby, když jsem byl malý kluk
a účastnil se svateb mých bratranců

Bylo mi velkým potěšením, již po třetí,
přivítat na našem setkání nejstarší žijící
občanku Kunratic paní Marii Š., která se
těší velmi dobrého zdraví toho času žijící
v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách.

Věřím, že mnozí ocenili, že se nemuseli
plahočit do schodů do 1. patra do sálu KD
a užili jsme si komorní atmosféry
s výbornou obsluhou v salonku restaurace.
Ze spokojených pohledů bylo vidět, že se
všichni přítomní dobře bavili, občerstvili
a maximálně si to užili. Děkujeme za
pozitivní ohlasy, moc si toho vážíme.
Přejeme všem pevné zdraví a s radostí
se s Vámi sejdeme příští rok, nebo
i dříve!?
J. Č.
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Vítání občánků
Na Svatého Václava 28. 09. 2019 jsme
s radostí přivítali v zasedací místnosti OÚ
pět nových miminek. Abych byl konkrétní,
byli to tři kluci Tomášek M., Theodor Č.
a Vítek K.. a dvě holčičky Taťána T.
a Mariánka V.

Ty prázdné židle neznamenají, že by tam
někdo chyběl, to jenom Theodor měl chuť
„povídat a prozpěvovat si“.

Jsme rádi, že se takto rozrůstáme, jen
tak dál…
J. Č.

Naším národním patronem je
svatý Václav. Není a nemůže
jím být žádný rudý maršál.
Ve vztahu k současným diskusím
o Koněvově soše je nesmírně zajímavý
a poučný příběh o pomníku svatého
Václava.
Svatý Václav a pohnuté časy našich
dějin

Máme štěstí na vynikající národní
patrony: Václav, Ludmila, Vojtěch (první
Čech
skutečně
evropských
dimenzí
a významu). A také máme Anežku
Přemyslovnu, která sehrála důležitou roli
v listopadu 1989. To jsou pro náš národ,
pro občany naší země nesmírně cenné
skutečnosti.
Než se hádat o Koněva, bude mnohem
lépe, když se znovu a raději opakovaně
sejdeme u sochy svatého Václava. Je
podivuhodné, jak se už vícekrát v historii
shromáždili lidé právě tam a právě tehdy,
když bylo zle. Anebo když se u nás věci
lámaly na jednu či druhou stranu. Ve
chvílích, kdy jsme byli zotročováni a také
když
se
zlo
normalizace
hroutilo
a navracela se svoboda. Za pár týdnů
budeme slavit 30. výročí...
V určitém smyslu prožíváme i dnes
pohnutou dobu. Někteří představitelé
země
bývalého
agresora
(1968)
a okupanta (1968-1991) spílají našim
občanům do nacistů a "jejich" zdejší pátá
kolona vystrkuje růžky. V diskusním
pořadu o soše maršála Koněva hulákal
jakýsi vzteky rudý chlápek, že prý jsme
"Čurdové". Řval tímto způsobem na
vzdělané a slušné lidi, historiky a další,
kteří se diskuse účastnili. Takovou hrubost
a sprostotu si nemůžeme nechat líbit.
Svoboda je krásná příležitost. Není zde
jen tak sama od sebe. Jsou národy, které
musely o vlastní svobodu dlouho zápasit.
A dodnes ji stále nemají jistou, její
ohrožení se vrací (jako třeba v případě
Ukrajiny a pobaltských zemí). Hodně záleží
na našem vnitřním přesvědčení, na vůli po
svobodě, na úsilí stále ji rozvíjet. Kdo si jí
neváží, snadno o ni přijde. Nemáme
svobodu
jednou
provždy
danou
automaticky. Co živíte, to roste a prospívá,
čemu nevěnujete pozornost, to zajde
na úbytě. Svoboda je mnohem více úkol,
než jen soubor výsad a práv.
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Líbí se mi metafora zahrady. "Bůh
vysázel v Edenu zahradu a do ní postavil
člověka (...) aby ji obdělával a střežil"
(z knihy Genesis, 2,8). Slova "obdělávat
a střežit" jsou klíčová. Je nezbytné stále
kultivovat zahradu svobody a dobře ji
střežit.
Tradice úcty k velkému národnímu světci
se v místech dnešního Václavského
náměstí odvíjí už více než tři sta let.
Od doby na konci 17. století stála po tři
století na kašně uprostřed náměstí
(koňského trhu) jezdecká socha sv.
Václava od známého raně barokního
sochaře Jana Jiřího Bendla. Sochař na ní
pracoval v letech 1678-80. Originál je
uložen v Lapidáriu Národního Muzea
a kopie stojí na Vyšehradě.
U Bendlovy sochy sv. Václava se
odedávna konaly letní mše pod širým
nebem. Tradice pokračovala a například
dne 12. června 1848 byla u sochy sv.
Václava
sloužena
mše,
která
je
označována
za
počátek
pražského
červnového povstání. Na památku té
události navrhl Karel Havlíček Borovský,
aby
náměstí
bylo
přejmenováno
na Václavské. Možná právě od těch dob se
odvíjí tradice shromažďování lidí u sochy
svatého Václava v pohnutých okamžicích
našich dějin.
Bendlova socha byla v roce 1879
odstraněna, a nakonec si našla nové místo
na Vyšehradě. Soutěž na vytvoření nového
reprezentativního pomníku byla vyhlášena
v roce 1884.
Pomník svatého Václava je životním
dílem Josefa Václava Myslbeka, jednoho z
nejvýznamnějších českých sochařů. Je to
dílo v mnoha ohledech podivuhodné,
umělecky i řemeslně skvěle zpracované,
má nadčasové kvality a jeho umístění
v horní části náměstí, s hmotným průčelím
Národního
Muzea
v
pozadí,
je

monumentální a dokonale promyšlené.
Vznik díla provázela důkladná přípravná
fáze a dlouhé diskuse, Samotnému sochaři
pak jeho kompletní dokončení trvalo tři
desítky let. Václav na koni je ze čtyř stran
obklopen světci, Ludmilou, Vojtěchem,
Prokopem a Anežkou Přemyslovnou.
Zhmotňuje se v tom česká národní kultura
a historie, která má v sobě obsah víry
a velké duchovní síly. A to je možná tím
zásadním momentem, proč nás to
v těžkých chvílích k soše svatého Václava
táhne.
Stručně ještě vzpomenu aspoň některé
z vypjatých momentů našich novodobých
dějin, které se zrcadlily v událostech
na Václavském náměstí: Demonstrace
28. října 1918, v den vzniku samostatného
Československa.
Protinacistická
demonstrace 28. října 1939, proti níž
gestapo a SS tvrdě zasáhly. Smrtelně
postřelen byl student Jan Opletal. Události
srpna 1968, pak v lednu 1969 Palachova
oběť života a masové demonstrace v době
jeho pohřbu. Protisovětská demonstrace
28. března 1969 po vítězství našich
hokejistů nad SSSR. Hrubé násilí
československých silových složek proti
vlastním občanům v srpnu 1969.
Protesty v době normalizace byly
pravidelně provázeny policejním násilím.
Ve zvýšené míře to platilo pro
demonstrace v lednu 1989 ("Proslavil" se
přitom dokonce i v televizi, jako člen
Pohotovostního pluku VB, jistý soudruh
Ondráček, současný poslanec Sněmovny
Parlamentu ČR).
Zde je aktuální odkaz na příběh tří lidí,
kteří byli v souvislosti s tehdejšími
policejními
represemi
mučeni...
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/Tváře
vzdoru.
A pak přišla velká shromáždění
v listopadu 1989. Svoboda opravdu není
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jenom tak, sama od sebe.
i obyvatele naší země mnoho útrap.

Stála

"Naděje není přesvědčení, že něco dobře
dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez
ohledu na to, jak to dopadne."(Václav
Havel).
T. M.

Hora Luž
Výrazná znělcová hora Luž je vysoká
793 metrů a je nejvyšší horou Lužických
hor. Přes horský hřeben Hory Luž dříve
dokonce vedla zemská hranice mezi
Čechami a Lužicí. Dodnes zde můžete
vidět
hraniční
kameny
s
nápisy.
V současné době prochází přes vrchol
státní hranice s Německem a z vrcholu je
jedinečný výhled na malebnou krajinu.
V minulých dobách ji najdete na mapách
pod názvem Špičák, Spitzberg nebo
Polední hora. Z české strany se sem
dostanete z obce Horní Světlá po červené
značce.
Nejvyšší hora Lužických hor. Horu Luž
tvoří kužel v hraničním hřebenu. Je
součástí
evropského
rozvodí
mezi
Baltským a Severním mořem a je tvořena
převážně znělcem. Na vrcholu je porostlá
pralesními porosty, převažují zde buky,
javory a smrky. Zaujme vás fascinující
výhled je na jihovýchodní straně směrem
k Ještědu, na jižní straně kopcovitá krajina
Lužických hor a Českolipska, vrchol
Bezdězu, Vrátenské hory, Vlhoště i Řípu.
Na jihozápadě je vidět České středohoří,
hřbet Kozla, Sedlo u Úštěku, Buková hora
a Milešovka. Na západě se tyčí hřeben
Krušných hor a na severozápadě
Šluknovsko s Tanečnicí, Vlčí hora
a v Německu i kopce Winterberg, Unger
a Valtenberg.
V roce 1823 stála na vrcholku hor
dřevěná hospoda, kterou vlastnil Karel
Bedřich Matthes z Waltersdorfu. Ten
přistavěl
kapli,
další
hostinec
a hospodářské budovy. Hospoda byla

vyhlášeným cílem pašeráků a pytláků. Po
roce 1848 hostinec sloužila turistice. V
roce 1879 stála na území dvou států, měla
2 popisná čísla i poštovní schránky
a přijímaly se zde rakouské i německé
peníze. Za první republiky byla výletnickým
cílem. Poslední majitel z Varnsdorfu
provozoval restauraci až do 2. světové
války. Pak hranice oddělily ostnaté dráty.
Až do 2. světové války stála na vrcholu
turistická chata s restaurací. Součástí
Lužické boudy byla 10 metrů vysoká
vyhlídková věž. V roce 1946 však vyhořela
a příčina požáru není doposud známá.
Najdete zde základy zdiva a místnost se
střechou, která dnes slouží jako vyhlídková
terasa. Podle informací v průvodcích dne
4. září 1826 navštívil Luž ve věku 18. let
i Josef Kajetán Tyl. Do pamětní knihy se
podepsal jako Josef Tyl Kutnohorský. Roku
1850 vystoupil na vrchol i saský král
Friedrich August. Vrchol zdolal i rakouský
císař Ferdinand Dobrotivý a v době
morové epidemie tudy prchal také císař
Matyáš II.
Žijeme v podhůří Lužických hor. Hor,
nesoucích jméno po své nejvyšší hoře.
Shlíží na nás ze své výše, je tu
a bezesporu tu ještě dlouho bude a bude
na nás shlížet. Spoustu let.
T. M.

Na balkoně zákaz kouření,
EU? Ne, Rusko!
Ruský prezident Vladimír Putin nemá rád
kuřáky (Ale proč má rád Miloše Zemana?
Proto, že se k němu Miloš Zeman lísá?)
A tak vláda v Moskvě splnila rozkaz
nejvyššího gosudara a vydala výnos, podle
kterého se na balkoně nesmí manipulovat
s otevřeným ohněm.
Toto nařízení začne platit od začátku
října a bude se týkat i ubytoven a hotelů.
Takže Rusové se budou muset zříci svého
oblíbeného
venkovního
balkonového
grilování a také kouření. Já jsem se tady
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opakovaně
opřel
do
některých
nesmyslných příkazů Evropské unie, jak je
však patrné, dávat proti ní Rusko za vzor
normálnosti, je nesmyslné, což bohužel
někteří nevědomí jedinci činí. V této zemi
je totiž byrokratických nesmyslů daleko víc
než v unijních státech.
Nechtěl jsem původně o ničem
podobném psát, ale tuto příležitost jsem si
nemohl nechat ujít. Navíc to není ojedinělý
takový příkaz. Například v Moskvě platí
zákaz jízd špinavých aut. Jenomže ve
vyhlášce není přesně stanoveno, co to je
špinavé auto. Takže to je voda na mlýn
zkorumpovaným
ruským
policistům,
protože záleží jenom na nich, jestli vůz
uznají za čistý nebo ne.
To, že v ruských restauracích si kuřáci
jako v jiných zemích nezapálí, je jasné.
A kouření je v kremelské říši dokonce
zakázáno ve všech veřejných prostorách.
V Rusku se dokonce nesmí ani prodávat
pivo po desáté hodině večerní. Salvu
smíchu ve mně vyvolalo nařízení radnice
jistého ruského města, že datum odchodu
do důchodu nesmí být totožný s datem
úmrtí.
Jak je tedy patrné, Rusko opravdu není
žádným zářným příkladem svobody. A teď
si půjdu v klidu zapálit. 28.9.2019 v 17:12
hod.
T. M.

Na okraj k zelenému
šílenství….

učilo na školách o systému, v kterým
žijeme.
Původně jsem měl připravený poměrně
dlouhý článek, poté však po přečtení jsem
uznal, že je poněkud trochu zavádějící,
poněvadž jsem v něm kapitalismus
představoval
jako
politický
systém.
Nicméně to není úplně tak velká chyba.
V podstatě je to pravda, protože bez
kapitalismu by nemohla fungovat svoboda
a demokracie. Kapitalismus nebo-li tržní
ekonomika je nedílnou součástí politického
systému prosazující svobodu, v němž mají
občané právo se vyjadřovat veřejně ke
všem tématům včetně změny klimatu. Tak
jak tomu mám rozumět? Studenti se
svobodně vyjadřují, ale až se podaří
prosadit
jejich
cíl,
tak
svobodu
a demokracii zruší? Chtějí zavést totalitní
režim?
Tentokrát
pod
pláštíkem
enviromentalismu?
Kapitalismus je jediným systémem,
v němž lze prosadit v politice různé změny
na principu svobody a demokracie. A že
prý svobodný člověk znečišťuje životní
prostředí. To je ta svoboda, kterou
chceme? Ano, to je pravda, ale myslím si,
že obyvatelé v totalitních režimech také
zrovna nepřistupovali k ochraně přírody
nějak zvlášť citlivě. Osobně považuji
změny klimatu za klíčové téma, ale
všechno má své hranice. Ale, především
musíme začít sami u sebe. Neplýtvat,
produkovat co nejméně odpadu.

Mnoho lidí považuje stávky týkající se
snižování emisí skleníkových plynů za
přínosné, vždyť jde přeci o zlepšení
ochrany životního prostředí. Jenže zelená
propaganda se snaží vnutit ostatním
nebezpečný názor.

A pokud jde elektromobily… Víte jaký je
rozdíl mezi autem se spalovacím motorem
a elektromobilem? Auto se spalovacím
motorem
má
výfuk
pod
zadním
nárazníkem. Elektromobil v Tušimicích.
T. M.

Stávkující buď útočí na kapitalismus
z hlouposti nebo je to politický záměr.
V každém případě by bylo dobré, aby se
kromě environmentalistických kroužků

www.dropbox.com/s/o7pkuwzjf5770tx/KRAJ
1910_tisk_190912.pdf?dl=0
www.dropbox.com/s/w6aatcp3dzyfxhy/KRAJ
1909_tisk_190809.pdf?dl=0

Přílohy LK lze stáhnout zde:
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Usnesení č. 10 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 01. 08. 2019 v zasedací místnosti KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1. ZO volí ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 10 paní Pavlínu Kulíkovou a pana
Františka Pevného.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 2. ZO schvaluje doplnění programu jednání ZO č. 10 o uvedené body 1 - 4.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 3. ZO schvaluje program jednání ZO č. 10 včetně jeho doplnění.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvaluje záměr pachtu pozemků p. č. 90/1 a 3273 v k. ú. Kunratice u Cvikova.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 5. ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce
ve výši 14 000 Kč na pořádání akce pro děti „Tradiční Kunratický
Halloween“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 6. ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. TOPENÍ PLUS, Tomáš Procházka, IČ
86820460, Dubice 568, 463 12 Liberec na výměnu rozvodů topení a domovního
plynovodu v č.p. 145, dle cenové nabídky z 2. 7. 2019, za celkovou částku 829 105,31
Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 7. ZO schvaluje pronájem bytu

v č. p. 411
s podmínkou doložení všech potřebných
dokladů do 31. 08. 2019 a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

8. ZO schvaluje záměr směny pozemků mezi Obcí Kunratice u Cvikova a
Z pozemku 110/1 ve vlastnictví
bude oddělena část pozemku o
2
rozloze 60 m a novým parcelním číslem 110/3, tento nový pozemek přejde do
vlastnictví obce a z obecního pozemku p. č. 3079/1 bude oddělena část pozemku o
rozloze 60 m2 a novým parcelním číslem 3079/3, tento nový pozemek přejde do
vlastnictví
, vše dle geom. plánu č. 735-65/2019.
Pro: 7
Proti: Zdržel se: 1 (Petrů)
9. ZO schvaluje záměr směny pozemků mezi Obcí Kunratice u Cvikova a
Z pozemku 214/1 ve vlastnictví
bude
2
oddělena část pozemku o rozloze 74 m a novým parcelním číslem 214/4, tento nový
pozemek přejde do vlastnictví obce a z obecního pozemku p. č. 1021 se oddělí část
pozemku o rozloze 74 m2 a novým parcelním číslem 1021/2, tento nový pozemek
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přejde do vlastnictví
66/2019.
Pro: 8

vše dle návrhu geom. plánu č. 736Proti: -

Zdržel se: -

10. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 6 bez výhrad.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 9 / 2019.
2. ZO bere na vědomí informace o výdajích za měsíc červenec.
3. ZO bere na vědomí informace ve věci vymáhání škody v souvislosti s odstraněním
navážky u bývalého vlakového nádraží.

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starostaobce
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Usnesení č. 11 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 12. 09. 2019 v zasedací místnosti KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1. ZO volí ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 11 paní Martinu Černou a Ing. Jana Petrů.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 2. ZO schvaluje doplnění programu jednání ZO č. 11 o uvedený bod 1.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 3. ZO schvaluje program jednání ZO č. 11 včetně jeho doplnění.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: V 18:08 hod. dorazila na zasedání ZO zastupitelka Martina Vlčková. Počet ZO 11.
4. ZO schvaluje pacht pozemků p. č. 90/1 o rozloze 1369 m2 a 3273 o rozloze 198 m2
v k. ú. Kunratice u Cvikova
, za částku 0,20 Kč/m2/rok a pověřuje starostu obce podpisem
pachtovní smlouvy.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 5. ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro ŘKF Kunratice u Cvikova, zastoupenou
ve výši 50.000 Kč na dokončení opravy střechy kostela
Povýšení Svatého Kříže v Kunraticích u Cvikova a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 6. ZO schvaluje zrušení výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky „SO7
příjezdová komunikace pro 2 RD na p. p. č. 2829/1, Kunratice u Cvikova“.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 7. ZO schvaluje směnu pozemků bez doplatku mezi Obcí Kunratice u Cvikova a
Z pozemku 110/1 ve vlastnictví
bude oddělena část
pozemku o rozloze 60 m2 a novým parcelním číslem 110/3, tento nový pozemek
přejde do vlastnictví obce a z obecního pozemku p. č. 3079/1 bude oddělena část
pozemku o rozloze 60 m2 a novým parcelním číslem 3079/3, tento nový pozemek
přejde do vlastnictví
vše dle geom. plánu č. 735-65/2019 a
pověřuje starostu obce podpisem směnné smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 1 (Petrů)
8. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 8 bez výhrad.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 9. ZO schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-4017222/VB001 na stavbu CL Kunratice u Cvikova, p. p. č. 584/2, nové k NN,
uzavřenou mezi Obcí Kunratice u Cvikova a ČEZ distribuce, a.s. a pověřuje starostu
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obce podpisem smlouvy.
Pro: 11

Zdržel se: -

Proti: -

10. ZO schvaluje po důkladném seznámení se situací a doporučení AK
věc řešit žalobou, podání žaloby o náhradu škody v částce 386.513,- Kč
s příslušenstvím, proti bývalému starostovi obce Kunratice u Cvikova,
schvaluje text žaloby v předloženém znění a pověřuje
starostu podáním žaloby a vedením sporu prostřednictvím vybrané advokátní
kanceláře.
Pro: 8
Proti: 1 (Pevný)
Zdržel se: 2 (Šafrová, Petrů)
11. ZO schvaluje záměr pronájmu tělocvičny v ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova za účelem
pořádání sportovních, kondičních a relaxačních cvičení za úplatu 40,- Kč/hodinu.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. ZEPS, s.r.o., IČ 28688651, Lindava
84, 47154 Cvikov na zhotovení příjezdové komunikace pro 2 RD na p.p.č. 2829/1,
Kunratice u Cvikova, dle cenové nabídky z 11. 9. 2019, za celkovou částku
670 940,85 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Pro: Proti: 10
Zdržel se: 1 (Mocová)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 10 / 2019.
2. ZO bere na vědomí informace o výdajích za měsíc srpen.
3. ZO bere na vědomí informaci
pozemku s obcí Kunratice u Cvikova.

h o odstoupení od záměru směny

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starostaobce

2/ 2

Posláním denního stacionáře v Novém Boru
je poskytování ambulantní služby seniorům (od 65 let věku)
a osobám se zdravotním postižením (od 27 let věku).
Uživatele podporujeme v udržení a rozvoji
schopností v péči o vlastní osobu, v aktivním
vyplněním volného času, podle jeho individuálních
potřeb. Pomáháme mu předcházet společenské
izolaci a samotě. Rodinám a pečujícím
umožňujeme využít jejich volný čas k vlastnímu
životu a uživateli setrvání v jeho domácím
prostředí.

DPS Žižkova 159, 473 01 Nový Bor
Tel: 773 119 847 (KOORDINÁTORKA DS)
774 751 341 (SOCIÁLNÍ PRACOVNICE)
e-mail: stacionarnb@seznam.cz
www.dpsnb.cz
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Kunraticích u Cvikova
pořídila věcné prostředky požární ochrany díky dotacím z
Libereckého kraje
Jednotka SDH v Kunraticích u Cvikova vybavila 4 členy výjezdové jednotky novými
osobními ochrannými prostředky díky Dotačnímu fondu Libereckého kraje, programu
1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.
Celkové náklady na pořízení vybavení činily

65 652 Kč

Dotace z Libereckého kraje

38 900 Kč

Vlastní podíl (uhrazeno z obecního rozpočtu)

26 752 Kč

Pořízené vybavení:
4 páry obuvi HAIX Fire Flash Gamma s ochranou proti prořezu, s ochrannou bariérou GORETEX®. Obuv je odolná vůči vodě, chemikáliím, mrazu a sálavému teplu
4 páry celokožených, čtyřvrstvých, zásahových rukavic DESTINY s FR membránou Porelle®.
4 kusy ruční nabíjecí svítilny SLIM SURVIVOR LED AC/DC Ex. SURVIVOR Li-Ion je nově
navržená hasičská svítilna Survivor s certifikací ATEX do Zóny 0 je vybavena nízkoprofilovým
designem hlavy svítilny, díky kterému svítilna nepřekáží dalším zařízením a vybavení důležitých
při hasičském zákroku. Svítilna je napájena Li-Ion akumulátorem. Survivor přichází se dvěma
volitelnými adaptéry pro rozdílnou prostupnost světelného paprsku kouřem, které umožňují
přizpůsobit světelný paprsek vašim požadavkům bez toho, aby se změnil světelný výkon svítilny.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Kunraticích u Cvikova
pořídila věcné prostředky požární ochrany díky dotacím z
Libereckého kraje
Jednotka SDH v Kunraticích u Cvikova vybavila výjezdové vozidlo TATRA 815
profesionálním, třídílným záchranářským žebříkem a dvěma profesionálními
proudnicemi díky Dotačnímu fondu Libereckého kraje, programu 1.1 Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.
Celkové náklady na pořízení techniky činily

37 117 Kč

Dotace z Libereckého kraje

22 200 Kč

Vlastní podíl (uhrazeno z obecního rozpočtu)

14 917 Kč

Předností žebříku Profi-Al/HN3 je mimořádná tuhost provedení díky speciálnímu profilu s
vestavěnou výztuhou umožňující v případě nouze zařadit až 5 dílů za sebou. Hmotnost sady je 45
kg. Atest dle EN 1147, 2001. Počet příček: 30, výška: 8300 mm, šířka: 470 mm, hloubka: 340 mm,
váha: 45 kg, materiál: Al slitina, nosnost: 150 kg
Proudnice Tajfun profi C se skládá z tělesa, třmenové ovládací páky kterou lze uzavřit nebo
otevřít proudnici, kulového kohoutu, otočné hlavy z hliníkové slitiny a pryžové pistolové rukojeti.
Otočnou hlavou lze plynule měnit tvar proudu z plného do sprchového až clonového a proudnici
uzavřít. Nastavení clony do maximální polohy plní funkci proplachu. Výstupní otvor proudnice je
osazen rotačním tříštičem proudu. Vtokové hrdlo je otočné a je osazeno tlakovou spojkou C 52 dle
ČSN 38 9427. Všechny materiály byly vybrány s ohledem na mimořádné namáhání, kterému může
být proudnice při požárním zásahu vystavena. Tato proudnice je určena ke stříkání vodou plným
nebo sprchovým proudem, zejména k hašení prachových a lehce rozviřitelných látek (např. uhlí,
mouka, apod.). Zvlášť výhodné použití proudnice Tajfun profi C je na zauhlovacích trasách v
energetice, uhelných kotelnách, zemědělských objektech a při hašení lesních požárů. Při hašení
bytových požárů doporučujeme použití rozprášené mlhy, což umožňuje maximální hasební účinek
při minimální spotřebě vody, čímž se minimalizují následné škody během zásahu. Výhodou pro
hasiče je možnost kdykoliv uzavřít a otevřít proudnici při nastaveném proudu..

Topná sezona začíná – jak předejít požárům komínu?
Počet požárů, způsobených špatnou instalací, provozem či zanedbanou údržbou topidel
a odtahů spalin na území České republiky rok od roku stoupá. Zároveň s tím vzrůstá také škoda
způsobená těmito požáry. Jak ale vypadají konkrétně kotle a komíny po letním období? Určitě
by je měl před topnou sezónou prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení
v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se
vznítí nevyčištěné saze.
Sankce
Kontrolovat a čistit spalinovou cestu nám ukládá zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty. Když fyzická osoba údržbu zanedbá, může dostat pokutu až 10.000 Kč, v
případě vzniku požáru se částka může vyšplhat až na 25.000 Kč. Také pojišťovnu při rozsahu
škod zajímá, zda majitel nic nezanedbal a pokud se zjistí, že nedodržel obecně platné právní
předpisy a úseku požární ochrany, má pojišťovna právo krátit pojistné plnění.
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základní lhůty pro čištění spalinové cesty na pevná paliva s celoročním provozem (např.
běžný rodinný dům), kde je výkon kotle do 50kW, je 3x ročně. U spotřebiče na kapalná paliva
2x ročně a 1x za rok je potřeba provést údržbu spotřebiče na plynná paliva. Nová vyhláška je
benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění spalinové cesty
na pevná paliva provést svépomocí. Minimálně jednou do roka však musí komín prohlédnout
kominík.
Co dělat, když dojde k požáru komína?
Okamžitě přestaňte topit. Pokud je to možné, vyberte topeniště a hned odstraňte veškerý
hořlavý materiál z blízkosti komína. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy
nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Ani lézt na střechu a hasit
svépomocí není určitě dobrý nápad, liberečtí hasiči mají zkušenost s událostí, kdy majitel
u komína uklouzl, sjel po střeše a spadl na zem.
Kontrola
Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění mj. posouzením konstrukčního
provedení spalinové cesty včetně připojení spotřebiče paliv, posouzením provozuschopnosti
komína, posouzením přístupu ke komínu, posouzením stavebně technického stavu spalinové
cesty a zajištěním požární bezpečnosti stavby.
Revize spalinové cesty se provádí před
uvedením nové spalinové cesty do provozu, při
změně druhu paliva, před připojením spotřebiče
do nepoužívané spalinové cesty, před výměnou
spotřebiče za jiný druh, typ, výkon nebo po
komínovém požáru, či vzniku trhlin u používané
spalinové cesty. Revizi provádí osoba, která je
držitelem živnostenského oprávnění v oboru
kominictví a zároveň revizním technikem
spalinových cest.
Autor: por. Bc. Lucie Hložková, Foto: HZS LK,

zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/topna-sezona-zacina-jak-predejit-pozarum-kominu.aspx

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ DO KONCE ROKU?

26. 10. 2019

30. 11. 2019

TRADIČNÍ KUNRATICKÝ
HELLOWEEN na sálu KD

ZAHÁJENÍ ADVENTU,
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU v kostelu Povýšení
sv. Kříže a před OÚ

07. 12. 2019

31. 12. 2019

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
DÍLNIČKY na sálu KD

SILVESTROVSKÉ ZAKONČENÍ ROKU 2019 na sálu KD,
OHŇOSTROJ za OÚ
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