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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dubnové vydání Kunratického zpravodaje
mi dovolte zahájit, pro většinu z nás,
radostnou novinou. Téměř po roce
usilovného hledání se nám podařilo najít
nového provozovatele obecní restaurace.
Tedy provozovatelku, a novina je o to
radostnější, že pochází z Kunratic.
Otevřeno by mělo být od začátku května.
Pro letošní rok máme připraveno několik
investičních akcí. Podařilo se nám vybrat
dodavatele pro opravu střechy základní
školy. Práce budou probíhat v období
letních prázdnin a celkové náklady budou
kolem 1,1 mil. Kč, z čehož dotace
Libereckého kraje činí 300 tisíc Kč.
Pro další investiční akci, výstavbu
nového veřejného osvětlení od křižovatky
u hřiště ke křižovatce na Lindavu, se nám
taktéž podařilo vybrat dodavatele. Celkové
náklady budou kolem 800 tisíc, z čehož
dotace z Libereckého kraje činí 145 tisíc.
V letošním roce budeme pokračovat
s přípravou stavebních pozemků pro
výstavbu rodinných domů v jižní části
obce, směrem na Lindavu. Po několika
marných pokusech se nám podařilo vybrat
vhodného
dodavatele
projektové
dokumentace s příznivou nabídkovou
cenou. Jednotlivé pozemky by měly být
k prodeji po nabytí právní moci územního
rozhodnutí, což předpokládáme za šest až
devět měsíců od podpisu smlouvy
s dodavatelem. Bližší podmínky prodeje

stavebních
pozemků
zastupitelstvem ještě stanoveny.

budou

Realizace dalších investičních akcí bude
závislá na přiznání dotací. V příštím vydání
zpravodaje vás jistě budu moci informovat,
nakolik jsme byli s žádostmi úspěšní.
Závěrem bych vás rád pozval na několik
kulturních a sportovních akcí, které pro
letošní rok plánujeme.
Na Velký pátek, 19. dubna, se s vámi
rád potkám na Jarní zábavě, která se bude
konat v nově zrekonstruovaném sále
obecního úřadu.
11. května se uvidíme na Májové
slavnosti. Těšit se můžete na ostře nabitý
program, otevřenou sklárnu Jirky Pačinka,
vystoupení několika hudebních skupin
a spoustu dobrého jídla a pití.
Potěšit mohu i sportovní nadšence,
neboť i letos bude obec Kunratice
u Cvikova spolupořadatelem Triatlonového
závodu DACHSMAN XT TRIATHLON 2019,
který se bude odehrávat 22. června
u Horního rybníka a v jeho okolí.
V neposlední řadě se můžeme potkat na
soutěžním klání O nejlepší kotlíkový guláš.
Povedená a vtipná akce plná zábavy a
dobrého jídla, kterou pořádají naši
dobrovolní
hasiči, se
bude konat
29. června na místním fotbalovém hřišti.
Těšíme se na vás.
S úctou váš starosta.

Akce ZŠ a MŠ Kunratice:

Již v prvních hodinách si děti Karen
oblíbily
pro
její
bezprostřednost

Zemědělství žije!
V únoru jsme po druhé navštívili
Ekocentrum Brniště. Tentokrát jsme se
dozvěděli něco o zemědělství,

o chovu zvířat a o tom, jak vznikají
potraviny. Vše probíhalo zábavnou
formou. Dokonce jsme i trošku vařili! No,
kdo by nechtěl palačinky! Po dobré
„svačince“ jsme navštívili kravín. Paní
lektorka nám vysvětlila a ukázala, jak to
všechno funguje.

Dokonce jsme měli obrovské štěstí,
protože jsme na vlastní oči viděli, jak se
rodí telátko. Všechno dobře dopadlo!
Telátko bylo zdravé a hned se mělo
k světu. A my jsme měli krásný zážitek.
Opět jsme si to moc užili, ale hlavně jsme
zase o něco chytřejší.
M. K.

Vzácná návštěva z USA

a jednoduché formy výuky v angličtině.
Karen navštěvovala jak základní, tak
mateřskou školu. Učila děti nejen správné
výslovnosti, rozšiřovala také jejich slovní
zásobu.

Poslední den jí děti předaly její oblíbený
nápoj Kofolu a společně s p. starostou Bc.
Iwanejkem se s ní rozloučily. Budeme se
těšit na příští školní rok, kdy opět mezi nás
zavítá.
Z. D.

Vybíjená
V úterý 19.2. proběhl školní turnaj ve
vybíjené. Ve třech kategoriích soutěžilo
celkem 17 chlapců a dívek.

V týdnu od 18. do 22. února na naší
škole působila rodilá mluvčí z USA Mrs.
Karen Campbell, kterou zprostředkovalo
v rámci operačního programu výuky
jazyků MAP Českolipsko.
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V nejmladší kategorii zvítězil M. Š., jako
druhá se umístila V. L.. V kategorii starších
dívek skončily na 1. místě V. K. a L. T.. U
starších chlapců vyhrál A. H. před R. F..

Dále se odehrál turnaj dvojic, ve kterém
naprosto přesvědčivě vyhrálo duo M. K. –
V. K.. Všem vítězům gratulujeme a těšíme
se na další turnaje s nimi i ostatními
účastníky!
Z. D.

Honza Popleta a pes Alík

Měli jsme totiž karneval! Honza Popleta
nejprve pochválil naše krásné masky a
potom to vypuklo.

Tancovalo se, zpívalo, soutěžilo, hrálo,
dovádělo …. Byla to prostě zábavná show!
Všichni jsme si to opravdu moc užili! Tímto
bychom chtěli poděkovat Honzovi a Alíkovi
za pěkně připravený program pro děti.
M. K.

V pátek 1. března jsme měli vzácnou
návštěvu.

Recitační soutěž

Do školy za námi přijel Honza Popleta
a vzal s sebou svého kamaráda pejska
Alíka.

Dne 13. března proběhla na naší škole
recitační soutěž. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích 1. – 3. ročník a 4. – 5. ročník.
V hodinách českého jazyka se děti pilně
učily recitovat básně, které jim zadaly paní
učitelky. A bylo opravdu vidět, že děti
trénovaly poctivě i doma. Dopolední
soutěž probíhala v klidu, i když někteří žáci
měli velikou trému, dokonce i ukápla
slzička. Nakonec se všem básnička
povedla! Proto bylo velmi těžké vybrat
vítěze. Porota kromě 1., 2. a 3. místa
udělila zvláštní cenu poroty. A jak to
dopadlo?
1.

2.
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kategorie
1. místo Vanesa, 2. místo Samuel,
3. místo Anežka, cenu poroty Vivka,
Kačka, Naty.
kategorie
1. místo Šimon P., 2. místo Viktorka,
3. místo Eliška, cenu poroty Kristýna,
Terka, Lucka.

Vítězům gratulujeme a ostatním žákům
děkujeme za krásný zážitek.

Díky všem, kteří si dali tu práci
a sehnali, případně vyrobili naprosto
jedinečné převleky.
J. Č.

Trochu o slavném, byť téměř
zapomenutém, rodáku
našeho kraje.

Byli jste skvělí! Vaše paní učitelky.
Naše heslo: „Jedeme na pohodu!“
M. K.

Tradiční ŠIBŘINKY
proběhly 15. 03. 2019 na sále KD. Kdo
přišel, určitě neprohloupil.

Nápaditosti se meze nekladly a kostýmy
a převleky byly velmi nápadité.

Kontinuita historického vývoje našeho
kraje byla ve dvacátém století přeťata
odsunem, české populace ze Sudet
a následně recipročním odsunem Němců
z těchto oblastí na základě Benešových
dekretů. Možná proto si málokdy
uvědomujeme, kolik rodáků našeho kraje
se významným způsobem zapsala do
historie, naší země i zemí jiných. Jedním
z těch téměř zapomenutých je rodák ze
Chřibské.
Tadeáš HAENKE
celým jménem Tadeáš Peregrinus Xaverius
Haenke (též Tadeus, Taddäus, Thadæus,
Tadeo Henke, Hänke, Hænke) * 06. 12.
1761 Chřibská, † 31. 10. 1817
Cochabamba (Bolívie) (podle jiných údajů
byl narozen 05. 12. 1761 a stejně tak
existuje i několik údajů o datu úmrtí, další
nejčastější jsou 24. 10. 1817 nebo 04. 11.
1816).
Dnes téměř zapomenutý, neznámý
a opomíjený, přesto velmi významný
cestovatel, přírodovědec, botanik, lékař
a etnograf, zvaný též „Lovec leknínů“ nebo
„Český Humboldt“ se do historie zapsal
hned několika činy, především sice
cestovatelskými a botanickými, ale zdaleka
nejen jimi. Vypustil u nás první
mongolfiéru (balón), byl prvním Čechem
na Aljašce (1791), Nové Guinei (1792),
Novém Zélandu (1793), v Austrálii (1793),
na Tahiti (1793), v Cuzcu (1794), první
kdo pokořil Ekvádorskou nejvyšší horu
Chimborazo (1804), objevil chilský ledek
jakožto vynikající hnojivo, významné jsou
jeho
etnografické
poznatky
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o jihoamerických indiánech, desetitisícové
muzejní botanické a etnografické exponáty
zaslané do Evropy, množství botanických
objevů, které jsou dnes již více méně
zapomenuty. Jeden botanický objev ho
však proslavil. Dokonce natolik, že je to
jediný fakt, který o Tadeáši Haenkem
veřejnost ví (pokud Haenkeho vůbec zná).
Tadeáš Haenke roku 1801 objevil na řece
Mamoré největší leknínovitou rostlinu
světa – Viktorii královskou, leknín, jehož
obrovské listy unesou tříleté dítě.
Narodil se 6. prosince 1761 jako sedmý
z dvanácti potomků právníka, rolníka
a místního rychtáře váženého muže Eliáše
Haenkeho v severočeské Chřibské (tehdy
německy Kreibitz). Jeho starší sestra Anna
Maria se roku 1775 provdala za
obchodníka se sklem (ve Chřibské je
dodnes nejstarší funkční sklárna v Evropě,
která byla založena již v roce 1414). Jan
Kašpar Bienert, tedy manžel Anny Marie,
působil v Cádizu a později v Cartageně
a tím se vytvořil velmi úzký rodinný vztah
ke španělské jazykové oblasti. Malý
Tadeáš žil několik let u svého strýce faráře v Robči u České Lípy. Ten Tadeáše
učil latině a platil mu hudební lekce
u profesora Schuberta ve Varnsdorfu.
Strýc Eschler má také největší zásluhu na
tom, že mohl bystrý, nadaný a pilný
Tadeáš studovat. Poslal jej k jezuitům do
Prahy. V počátcích mladý Haenke hrál
v kostele na fagot, trumpetu a zpíval, jeho
muzickou kariéru však brzy ukončila
pneumónie a tak se na pražské univerzitě
věnoval studiím matematiky, astronomie,
fyziky, filozofie, medicíny a botaniky.
Roku 1784 na sebe upoutal pozornost,
když s pomocí svého učitele Mikana
sestrojil
podle
vzoru
francouzských
mongolfiér balón a provedl úspěšné
pokusy s jeho bezposádkovým letem. Stal
se asistentem ředitele pražské botanické
zahrady, jímž nebyl nikdo jiný než

Haenkeův učitel Mikan. Podnikl několik
botanických průzkumů a cest v Čechách –
v rakovnickém kraji, v berounském kraji
a asi nejvýznamnější pěší a povozová
cesta z Prahy do krkonošského podhůří
a na Černou Horu, Lučiny, Studničnou
a Sněžku a údolím Labe zpátky do Prahy.
Z této cesty vzešel jeden z našich prvních
botanických inventarizačních soupisů.
Ještě v osmdesátých letech (18. století)
odjíždí Haenke do Vídně, kde pokračuje ve
studiích botaniky u profesora Jacquina a
medicínu u Maximiliana Stolla italský
kapitán ve službách španělského krále
Karla IV. - Alesandro Malaspina di
Mulazzo. Brzy se stává Jacquinovým
asistentem na univerzitě. Z vědecké
expedice do Alp přivezl Haenke tolik
poznatků, že byl roku 1789 přijat za člena
Královské Malaspinova loď Atrevida České
společnosti nauk. Chtěl se účastnit
expedice vedené kapitánem Billingem,
kterou platila ruská carevna Kateřina II.,
Billings nakonec však nevzal žádné vědce.
A tak se Haenke rozhodl účastnit se jiné
expedice. Díky jeho vynikajícím znalostem
a
schopnostem
mu,
na
přímluvu
významného učence Ignáce Borna, je
umožněna účast ve velké vědecké expedici
na západní polokouli. Ta se pořádala pod
záštitou španělského krále Karla IV.
Bourbonského. Tadeáš Haenke dostal od
císaře Josefa II. povolení k účasti na této
expedici jen pod podmínkou návratu do
vlasti (to se ovšem nikdy nestalo).
Fregaty Descubierta a Atrevida pod
vedením italského kapitána ve španělských
službách Alesandra Malaspiny di Mulazzo
odplouvaly (1789) z Cádizu. Než si však
Haenke vyřídil všechna povolení a doklady
ve Vídni a než dorazil do španělského
přístavu, byl Malaspina s expediční flotilou
dávno pryč. Rozhodný a odhodlaný
expediční přírodovědec Haenke se však
nevzdal a za pomoci krajana se dostal na
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obchodní loď směřující do Jižní Ameriky.
Navzdory poetickému jménu korábu „Naše
paní Obraz z Malaspinovy expedice dobré
cesty“, loď ztroskotala před pobřežím
Uruguaye. Haenke se jako jeden z velmi
mála zachránil a v člunu doplul do
Montevidea, kde se dozvěděl, že
Malaspinova výprava je již na západním
pobřeží Jižní Ameriky. Ve vlnách oceánu
zůstaly veškeré jeho osobní věci i vědecké
instrumenty. Podařilo se mu zachránit
pouze pověřovací listinu od španělského
krále Karla IV. a kopie Liného Genera
Plantarum. Ani to jej však nepřinutilo k
návratu nebo vzdávání se. Vydal se na
riskantní a velice obtížnou, z větší části,
pěší cestu přes Andy našíř kontinentem.
V Santiagu 2. dubna 1792 expedici právě
se vracející z Falkland dostihl.
První část expedice vedla k hornímu
toku Amazonky, aby se prozkoumala její
eventuální splavnost. Poté se obě lodě
vydaly podél západního pobřeží Ameriky
na sever až k Aljašce a zpátky. Haenke
dělal po celou cestu (na Aljašce,
v Kalifornii, Mexiku, Panamě, Ekvádoru
atd.) přírodovědné výzkumy a sbíral
rostliny a nerosty. Vše pak odesílal do
Španělska. Obdobným způsobem probíhala
i následující cesta po Tichomoří. Expedice
probádala Guam, Mariany, Filipíny, část
Austrálie a Nového Zélandu, Tongu
a Tahiti. V roce 1794 se výprava vrací
zpátky do Jižní Ameriky.
Z

důvodu onemocnění
kurdějemi
a především kvůli Malaspinově pádu
a uvěznění (Malaspina byl ve Španělsku
intrikami obviněn ze zrady), zůstal Haenke
natrvalo v Latinské Americe. Nadále však
podnikal přírodovědné výzkumné cesty do
jihoamerického vnitrozemí. V peruánském
Callau požádal o souhlas s velikou
vnitrozemskou cestou. Strávil v dnešním
Peru několik měsíců a popsal množství
dosud neobjevených rostlinných druhů.

O dva roky později se již definitivně usadil
v bolivijské Cochabambě (tehdy Oropesa),
kde si zřídil lékařskou ordinaci, koupil
menší statek se zahradou, v níž pěstoval
nejen léčivky, ale i jiné zajímavé rostliny
ze svých cest. Začal též kultivovat bource
pro výrobu hedvábí.
Když v roce 1801 zkoumal splavnost
řeky Maraňon a jejích přítoků, objevil na
řece Mamoré, do té doby neznámou
leknínovitou rostlinu, Viktoria královská s
obrovskými listy a nádhernými velkými
květy. Tehdy tuto rostlinu Haenke i poprvé
popsal.

Další nález této obří vodní rostliny přišel
až o dvacet let později, našel ji Francouz
Bonpland v poříčí Amazonky a po dalších
osmi letech objevil d’Orbigny třetí kus.
Tentokrát na řece Paraná. Až třetí kus
28 let známé rostliny byl poprvé platně
vědecky popsán a pojmenován – Viktorie
královská (Victoria regia, nověji Victoria
amazonica) – na počest britské královny
Viktorie (to už však bylo po Haenkeově
smrti). Ještě později se pak zjistilo, že jde
vlastně o dva rozdílné druhy - jednak
Viktorii královskou, která roste v povodí
Amazonky, a jednak o Viktorii Cruzovu
(Victoria cruziana) z povodí Paraná. Prvně
jmenovaná dosahuje o něco větších
rozměrů a je tak největším leknínem
světa. Její listy mohou dosahovat průměru
až 2 metry. Jsou zespodu vyztužené
tvrdou žilnatinou a unesou na hladině
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tříleté dítě (prý i 50 kg). Do Evropy se
Viktoria dostala až roku 1849 největší
bromélie světa - Puya raimondi do
botanické zahrady v anglickém Kew. O tři
roky později jedna Viktoria vykvetla (jako
první v Evropě) v děčínské zámecké
zahradě. Tato rostlina Chimborazo vyvolala
v Evropě obrovský zájem a módu stavění
viktoriových skleníků. I dnes patří
k
nejpopulárnějším
ve
světových
botanických zahradách.

zemřel. Podle oficiální zprávy španělských
koloniálních úřadů mu údajně indiáni
kmene Chiriguanos, služebná v jeho
nemoci omylem podala místo léku jed, po
jehož užití přišli křeče a vzápětí smrt.
Mnozí
tomuto
vysvětlení
nevěří
a domnívají se, že byl otráven záměrně.
Podle jiné verze služebná Haenkemu
záměrně podala oblíbený kukuřičný
moučník s pomerančovou marmeládou,
který byl otrávený.

Haenke po celou dobu svého pobytu
v Jižní Americe udržoval kontakt s
předními evropskými botaniky a vědci a
posílal do Evropy minerály, rostliny,
semena, indiánské artefakty a vědecké
studie o přírodě a životě indiánů. Roku
1804 podnikl cestu do And, kde měřil
horské hřebeny. Při té příležitosti jako
první člověk vystoupal na ekvádorskou
Tadeáš Haenke nejvyšší horu Chimborazo
(6310 m). Prozkoumal stříbrné doly
v Potosí, četná teplá zřídla a prameny
v oblasti, objevil chilský ledek a doporučil
jej jako vynikající hnojivo. Shromáždil
četné etnografické poznatky o různých
indiánských kmenech. Dodnes jsou v
Madridském muzeu jeho písemnosti
o jihoamerických indiánech,
včetně
náčrtků oděvů, zbraní, nástrojů a
předmětů nebo slovníčků základních slov
toho kterého kmene.

Tadeáš
Haenke
byl
pochován
v Cochabambě, kde dodnes stojí jeho dům
a jedna z hlavních ulic nese jeho jméno
(Avenida Tadeo Haenke). V Casa de la
Cultura
visí
jeho
portrét
mezi
nejvýznamnějšími občany města. V Bolívii
navrhoval pěstování vhodných užitkových
rostlin, založil botanickou zahradu (první v
Latinské Americe), napsal často používaný
spis o splavnosti řek v jihoamerickém
vnitrozemí a je právem považován dnešní
bolivijskou historiografií za jednoho ze
zakladatelů přírodovědy v Bolívii a stejně
tak za osobnost, která velmi významně
ovlivnila hospodářství země. Dodnes je
jeho jméno v Cochabambě vyslovováno s
patřičnou hrdostí. Dodnes jeho potomci žijí
v tomto bolivijském městě – již pátá
generace. Botanická zahrada Cochabamba
(Jardín Botánico Martín Cárdenas) Haenke,
kterou na konci 18. století založil Don
Tadeo, rodák ze severočeské Chřibské.
Většinu z jeho cenných písemností dnes
uchovává Královská botanická zahrada
v Madridu (některé jsou též v pražském
Památníku písemnictví), ovšem materiál,
který si po návratu chtěl Haenke osobně
vyzvednout se po cestě zajímavé téměř
jako cesta samotného Haenkeho nakonec
dostal do Náprstkova a Národního muzea
v Praze. Sedm beden s přírodovědným
materiálem, které Haenke posílal roku
1794, leželo v Cádizském a později
Hamburském přístavu až do roku 1821.
Celá tato Haenkeova pozůstalost byla

Haenke byl v letech 1806 – 1809
španělským vládním komisařem pro
indiánský kmen Chiriguanů. Seznamoval
indiány se zásadami křesťanství. Začal
sympatizovat s vlastenci bojujícími za
svobodu jednotlivých španělských kolonií a
nakonec jim začal i pomáhat. Učil je
například ze síry a ledku vyrábět střelný
prach, za což byl zatčen. Jeho zdravotní
stav již byl však tak špatný, že byl z vězení
propuštěn.
Zotavoval
se
doma
v
Buxacaxey,
kde
záhy
za
dosud
nevyjasněných okolností 31. října 1817
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v
roce
1819
nabídnuta
Českému
vlasteneckému muzeu v Praze (dnešní
Národní) za velmi nízkou cenu 655 zlatých.
Vzhledem k obavám, že je materiál za 25
let skladování ve vlhkých přístavech
zničen, se koupě projednávala celkem
třikrát. Bylo rozhodnuto o převozu beden
do Nového Boru, kde je prohlédl profesor
Tuasch a zkonstatoval, že stav materiálu
(především rostlin) je mnohem lepší než
se předpokládalo. Po tomto dobrozdání
Muzeum Tadeáše Haenkeho ve Chřibské
Vlastenecké muzeum sbírku koupilo. Šlo
o 4000 druhů rostlin v 15000 exemplářích.
Indiánské předměty (udice, klobouky,
košíky, modely člunů aj.) se pak dostaly
do Náprstkova muzea.
V Námořním muzeu v Madridu prý jako
folklorní skvost existuje nahrávka Canto de
la Paz, kterou Haenke nahrál se třemi
mladými domorodými děvčaty a ještě snad
dvě další pocházející z Mulgarvy.
V Disenchantment Bay na Aljašce je po
něm pojmenován jeden ostrůvek (Haenke
Island). Nám se zachovala jen jedna
autentická podobizna Tadeáše Haenkeho –
portrét v klobouku od Vinzenze Grünera.
Pomníček Tadeáše Haenkeho od F. Z.
Römische (mezi Malou Skálou a Líšným).
Ve Chřibské je na náměstí na jeho
rodném domě nepřehlédnutelná pamětní
deska z roku 1885 a dnes je již v jeho
domě též malé muzeum.
Jedním z největších znalců díla Tadeáše
Haenkeho
je
emeritni
profesor
rumburského gymnázia, pan Emil Tůma,
dodnes veřejně činný muž, který svými
přednáškami rozšiřuje vzdělanost těch,
kdož o to stojí, těch, jejichž obzory
nekončí u prožívání příběhů nekonečných
seriálů komerčních televizních stanic či
prapodivných snůšek slaboduchých souvětí
centrálního moderátora čehokoliv.
T. M.

Přílohu LK lze stáhnout zde:
https://www.dropbox.com/s/vgzgjiukmeosc6t/K
RAJ1903_tisk_190214.pdf?dl=0
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