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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
v době, kdy píši tento příspěvek, končí,
takřka po půl roce, nouzový stav a s ním
spojená některá omezení a opatření. Byť
je to bezpochyby pozitivní správa a krok
směrem k „normálu“, vyhráno zdaleka
není. Nejsem pesimista, ale všem musí být
jasné, že opatrnost je stále na místě.
Obzvlášť, když se objevují v médiích první
zprávy o výskytu „brazilské mutace“
na území ČR. Dneškem se také část dětí
vrací do škol a předškoláci do mateřských
škol. Sice s rouškami a povinným
testováním, ale zpátky do kolektivu svých
vrstevníků a kamarádů a mám dokonce
pocit, že samy děti se do školy i do školky
těší víc, než jejich rodiče, pro která to jistě
bude obrovská úleva. Kdo by to byl kdy
řekl, tak hlavně aby jim to vydrželo,
alespoň do konce školního roku.
Pro letošní rok, mimo realizace akcí,
o kterých jsem psal v minulém čísle,
plánujeme podání žádostí o celou řadu
dotací. Největším projektem, na který
budeme podávat žádost, je oprava budovy
základní a mateřské školy. V plánu je
kompletní výměna topení, které je ve
velmi špatném stavu, včetně plynových
kotlů, dále sanace celé budovy proti
vzlínající vlhkosti a rekonstrukce půdních
prostor, kde bychom vytvořili příjemný,
otevřený
prostor
pro
volnočasové
a relaxační aktivity. Celkové náklady by
neměly překročit částku 7 mil. vč DPH,

přičemž dotace z Ministerstva financí je
poskytována ve výši 90% uznatelných
nákladů.
Dále
budeme
žádat
o
dotaci
na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Letos
budeme podávat žádost po třetí. S každou
opakovanou žádostí je bodové hodnocení
vyšší a šance na přiznání dotace vyšší.
V neposlední řadě budeme žádat
o dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje. Bude to žádost na nákup vybavení
a opravu techniky pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů, výstavbu II. etapy
veřejného osvětlení směrem na Lindavu
a také na projekční přípravu I. etapy
cyklostezky
z
Kunratic u Cvikova
do Jablonného v Podještědí.
Velkou neznámou jsou pro nás příjmy
z rozpočtového určení daní. Poslaneckou
sněmovnou
neprošel senátní
návrh
na zvýšení procentuálního podílu ze
sdílených daní pro obce a kraje. Od tohoto
návrhu jsme si slibovali pokrytí značné
části propadu příjmů. Bohužel. Část se
nám podaří vykompenzovat prodejem
stavebních pozemků a zvýšením daně
z nemovitých věcí, případně finanční
rezervou z minulých let.
První letošní kulturní akcí, kterou
pořádáme ve spolupráci se Sklárnou
Pačinek
Glass,
bude
Noc
kostelů
28. května. Májová slavnost, podobně jako
v loňském roce, se bude konat 21. srpna.

Již brzy se vrátíme k „normálnímu“
životu, na který jsme byli zvyklí. Možná
s některými drobnými změnami, ale
k životu, který se dá dobře žít.
Váš starosta Bc. Michal Iwanejko.

NOC KOSTELŮ
jsme
společně
poprvé
zažili
loni
v posunutém termínu z důvodu pandemie
koronaviru 12. června 2020.
Byla to velká premiéra, protože jsme ve
spolupráci s Římskokatolickou farností
Cvikov a hlavním spolupořadatelem
sklárnou
PAČINEK
GLASS
otevřeli
veřejnosti Křišťálový chrám.

všech významných operních scénách
Andrije Skurhana. Dále se můžete těšit na
koncertní vystoupení české operní pěvkyně
a držitelky celé řady ocenění, která
hostovala v Národním divadle, Divadle J.
K. Tyla a Divadle F. X. Šaldy, Vandy
Šípové. Zazpívá nám ženský pěvecký sbor
GAUDÍ a pěvecký soubor ČESKOLIPSKÝ
EVERGREEN a finální hudební vystoupení
si
pro
nás
připravil
perkusista
a instrumentalista Miloš Vacík  Magic
Drum.
Program je bohatý a čeká na vás
nejedno překvapení. Těšíme se na Vás.
Ing. Bc. Josef Černý

MÁJOVÁ SLAVNOST
Vzhledem ke stále ještě neutěšené
situaci a vládním nařízením Vám bohužel
musíme oznámit, že se námi oblíbená
Májová slavnost přesouvá z 8. 5.
na 21. 8. 2021. Pevně věříme, že se
tento den všichni ve zdraví sejdeme
a užijeme si po dlouhé době setkání
s přáteli a sousedy. Májová slavnost patří
k těm nejoblíbenějším a my v redakci
doufáme, že se snad v příštím roce
dočkáme této oslavy skutečně v měsíci,
který jí náleží.
Zdroj: autor

Letos
Noc
kostelů
připadá
na 28. května a máme pro vás
připravený bohatý program od 19 do 23
hodin. Doufejme, že nám to vládní
opatření umožní.
Program bude opět propojen se
sklárnou PAČINEK GLASS tvorbou Jiřího
Pačinka na téma M(I)ALUJI SKLO
a pásmem vystoupení včetně slavnostní
premiéry představení nového osvětlení
interiéru kostela „Andělská záře“ od firmy
MODUS. Čeká Vás koncertní vystoupení
operního sólisty, zasloužilého umělce
Ukrajiny a držitele mnoha světových
kulturních ocenění a hostujícího pěvce na

Nyní nám nezbývá nic jiného než máj,
měsíc lásky, oslavit po svém. Třeba vám
pomohou tu správnou atmosféru navodit
slova Karla Hynka Máchy. Víte, komu byla
jeho
báseň
Máj
věnována?
„Mnohováženému pánu a panu Hynkovi
Kommovi, usedlému měšťanu pražskému,
vlastenci horlivému, na důkaz uctivosti
obětuje spisovatel.“
Většina z nás si ještě ze školních lavic
pamatuje prvních pár veršů básně Máj. Pro
připomenutí, a takové malé kulturní
obohacení, vám ji část zde předkládáme.
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Máj – Karel Hynek Mácha
I.
Byl pozdní večer - první máj –
večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

PO DLOUHÉ
VE ŠKOLE

Zdroj: Pixabay

O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

OPĚT

Tento školní rok je poněkud zvláštní.
Sotva
všechny
děti
usedly
v září
do školních lavic, školy se v říjnu zavřely
poprvé. V polovině listopadu se vrátila
nejprve první, druhá a třetí třída. Ostatní
se vzdělávali distančně. Na konci listopadu
konečně dorazili čtvrťáci i páťáci. Nikdo
netušil, že to bude jenom na chvilku. Začal
nový rok 2021 a přišlo další opatření. Školy
se otevřely opět jenom pro první a druhý
ročník. U nás ve škole i pro třetí ročník.
Čtvrťáci a páťáci se vzdělávali distančně,
a také pravidelně docházeli na konzultace.
Alespoň tak! Ovšem po jarních
prázdninách přišla další rána! Zavřít školy
a školky! Pro všechny děti platí distanční
výuka! Ach, jo! Škola bez dětí? To snad
ne! Všichni jsme se dohodli, že budou děti
chodit na pravidelné konzultace.
Vždy platilo 1 žák = 1 učitel. To bylo
povoleno. A my jsme toho využili. Rodiče
to samozřejmě uvítali a děti byly o něco
šťastnější. A my také! A jak to probíhalo?

I světy jich v oblohu skvoucí
co ve chrám věčné lásky vzešly;
až se - milostí k sobě vroucí
změnivše se v jiskry hasnoucí –
bloudící co milenci sešly.
Ouplné lůny krásná tvář –
tak bledě jasná jasně bledá,
jak milence milenka hledá –
ve růžovou vzplanula zář;
na vodách obrazy své zřela,
a sama k sobě láskou mřela.
Dál blyštil bledý dvorů stín,
jenž k sobě šly vždy blíž a blíž,
jak v objetí by níž a níž
se vinuly v soumraku klín,
až posléze šerem v jedno splynou.
S nimi se stromy k stromům vinou.Nejzáze stíní šero hor,
tam bříza k boru k bříze bor
se kloní. Vlna za vlnou
potokem spěchá. Vře plnou –
včas lásky - láskou každý tvor…

Tak například v pondělí a ve středu
na konzultace chodili prvňáci a žákyně
třetího ročníku. V úterý a ve čtvrtek vždy
chodili druháci. Během konzultace jsme
četli, psali, počítali. Po hodině českého
jazyka a matematiky žáky ještě čekala
práce z prvouky. Děti se vždy po hodině
vystřídaly.
Všechno
bylo
hezky
načasované. Prostě to klapalo. Také žáci
ze čtvrtého a pátého ročníku docházeli
na pravidelné konzultace. Konzultace byly
převážně zaměřené na český jazyk,
matematiku a anglický jazyk. Nyní je naše
škola otevřená pro všechny žáky.
Hurá! Hned je tu veseleji. Máme radost
a doufáme, že to tak zůstane i nadále.

Zdroj: https://www.lupomesky.cz/maj/

Daniela Janhubová

DOBĚ

Bohužel do školky zatím mohou pouze
předškoláci. Ale snad se to ještě změní.
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A ano, každé pondělí a čtvrtek
začínáme testováním. Musíme nosit
roušky, respirátory a dodržovat hygienu,
tak jako všude jinde. Ale všichni si
myslíme, včetně dětí, že nám to za tu
otevřenou školu prostě stojí. Zaplať
pánbůh!
Zástupce ředitele Mgr. Markéta Klimšová

KOREKTOREM TEXTŮ
KUNRATICKÉHO
ZPRAVODAJE

A za nás za rodiče jedna velká
pochvala celému učitelskému sboru,
včetně
paní
hospodářky,
kuchařky
i uklízečky! Děkujeme za to, jak to
všechno zvládáte. Jste v tomto nelehkém
obdobím oporou nejen našim dětem, ale
i nám rodičům. Myslím, že můžeme být
v tuto chvíli na tu naši vesnickou školičku
skutečně hrdí!
Daniela Janhubová – zástupce rady
rodičů.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
V LIBERECKÉM KRAJI III

SČÍTÁNÍ 2021
probíhá do 11. 5. 2021
Online a listinné sčítání
Sečíst se můžete prostřednictvím
elektronického, nebo listinného formuláře.
Sečíst se online je snadné, rychlé
a bezkontaktní. Kdo chce využít listinný
formulář, získá ho spolu s odpovědní
obálkou od sčítacího komisaře nebo
na kontaktních místech sčítání. Sčítací
komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším
domem. Vyplněný formulář v odpovědní
obálce odevzdáte na poště, na krajské
správě ČSÚ nebo jednoduše vhodíte do
poštovní schránky.
Čas na odevzdání je do 11. května.
Na webu https://www.onlinescitani.cz/#/
budete přesměrováni na zabezpečený web
onlinescitani.cz.
➢ Kontaktní místa Sčítání 2021
➢ Více o sčítacích komisařích
➢ Sčítání v mobilu (iOS)
➢ Sčítání v mobilu (Android)
Zdroj: https://www.scitani.cz/

Ing. Bc. Josef Černý

je nově paní PhDr. Ivana Kultová.
Děkujeme za nabídnutou spolupráci
a vítáme Vás v týmu.
Daniela Janhubová

Osobní konzultace: pondělí
a středa 8:00-17:00.
Podatelna: pondělí a středa 8:0017:00; úterý, čtvrtek a pátek 8:00-14:00.
Podávejte žádosti o kotlíkovou dotaci až
do 31.5.2021! Více na:
https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikovedotace/kotlikove-dotace-kotlikove-dotacev-libereckem-kraji-iii-d453908.htm
Ing. Bc. Josef Černý

DAŇ Z NEMOVITOSTI
(Finanční správa České republiky)
➢ Informace k zasílání daňových
složenek
pro
platby
daně
z nemovitých věcí od roku 2021 https://www.financnisprava.cz/ass
ets/cs/prilohy/d-seznamdani/Letak_slozenky2021.pdf
➢ Informace
ke
zpřístupnění
hromadného předpisného seznamu
na daň z nemovitých věcí v roce
2021
https://www.financnisprava.cz/ass
ets/cs/prilohy/d-seznamdani/Letak_HPS_2021.pdf
Daniela Janhubová

CHCETE
NOVINKY
Z WEBU
DO MAILU?

Zaregistrujte se na
našich webových
stránkách
www.kunraticeucvikova.eu
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POMNÍK PADLÝM HRDINŮM
Vážené
dámy
a
pánové,
při práci na své nové knize „Život, boj
a smrt pod sedmi vlajkami“- Češi a Slováci
1914-1920
jsem
při
studování
dokumentů, archiválií, deníků českých
vojáků a legionářů nalezl na stránkách
Národního pedagogického musea „Seznam
pomníků 1. světové války v obcích ČR“
a tudíž i informaci o pomníku ve Vaší obci.
Jejich celkový počet, tedy jeden tisíc pět
set čtyřicet jedna (1541) mne velice
příjemně překvapil. A také to, že i po sto
letech a po několika změnách režimů tyto
památníky na naše vojáky z dob 1. svět.
války stále stojí. Obyvatelé obcí i jejich
zástupci tedy na své rodáky nezapomněli.
Což podle mne ukazuje, že jsme lepší, než
se
nám
mnozí
snaží
vnutit.
Znamená to, že je pravděpodobné, že i ve
Vaší obci dodnes žijí potomci onoho
milionu čtyřset tisíc Čechů, Moravanů
a Slezanů, kteří narukovali do světové
války. A z nichž dnes neuvěřitelných
140 000 padlo a 250 000 bylo vážně
zraněno.
Bohužel však se o nich ve školách
prakticky už více než půl století neučí,
takže o nich ani jejich potomci mnoho
nevědí. Třeba to, že čeští vojáci bojovali
nejen jako pěšáci, ale třeba i námořníci, že
slavní kapitáni rakouských ponorek byli
Češi, že české kanonýry si dodnes dobře
pamatují
Italové.
Naši
dělostřelci
v rakouské armádě bojovali jako součást
osmanských vojsk i na Sinaji při bojích
o Suezský průplav, i jako „horští myslivci“
v Italských a Slovinských Alpách ve
výškách nad 2500 m n. m, a to na
rakouské i italské straně, že našinci byli
také válečnými piloty na obou stranách
fronty, že geniálně používali a sami
vyráběli proslavené obrněné vlaky jak na
Sibiři, tak při osvobozování ČSR od
Maďarů, atd., atd.

V ruské armádě v tzv. České družině
byly vytvořeny proslavené a obávané
oddíly „čs. výzvědčíků“, (cosi jako
předchůdců slavných „commandos“), které
pak po jejich úspěších vytvářely z českých
vojáků také rakouská, ale francouzská i
srbská armáda, a také čs. legie.
V knize jsem pro lepší autenticitu použil
i necenzurované deníkové záznamy
českých vojáků v rakouské armádě,
i dokumenty o vzniku legií a heroické
„sibiřské anabázi“.
Byl bych velice rád, kdybyste mohli dát
nějak na vědomí občanům obce, a hlavně
potomkům těch, jejichž jména jsou
na pomnících, že takováto kniha, kde se
mohou o našich předcích dozvědět více,
existuje a byla napsána sice pro všechny,
ale hlavně pro ně. Protože mají být na co
hrdi.

Pokud by je i Vás kniha zajímala, třeba
i pro kronikáře či učitele dějepisu, jsem
dojednal, že knihu lze předem se slevou
a s podpisem autora. Běžná cena je 399
Kč včetně poštovného. V případě dobírky
k ceně +20 Kč Objednat lze na adrese
kaiserova@jonathanlivingston.cz.
Od poloviny dubna je kniha v prodeji
v distribuci Kosmas, www.kosmas.cz.
S pozdravem a s díky za péči o pomník
našim padlým vojákům. Václav Vlk st. autor.
„Ten, kdo zapomene na svoji minulost,
je odsouzen ji znovu prožít.“ - George
Santayana.
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Zdroj: https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/krajskainformacni-linka-bude-fungovat-ve-vsedni-dny-n1094634.htm

OČKOVACÍ CENTRA V LK
Od 22. února je v Libereckém kraji pět
velkokapacitních očkovacích center.
Abyste se mohli nechat naočkovat, je
nutné se nejprve registrovat, a poté si
vybrat termín rezervace prostřednictvím
telefonních linek 1221 nebo 800 880 066.
Dostavte se prosím na čas, není nutné
přicházet do očkovacího centra s
předstihem.
Od 1. března se očkují občané starší 70
let.
Velkokapacitní očkovací centra jsou
na níže uvedených adresách:
➢ BUDOVA D, KRAJSKÝ ÚŘAD
LIBERECKÉHO KRAJE
U Jezu 525/4, 460 01 Liberec
tel.: +420 770 194 499
➢ KD CRYSTAL ČESKÁ LÍPA
Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa
tel.: +420 722 992 303

Přílohy LK
Lze stáhnout na tomto odkazu:
https://magazin.kraj-lbc.cz/archiv

➢ OČM Nový Bor, Městské divadlo
Nový Bor
Revoluční 480, 473 01 Nový Bor
tel.: 725 359 362
e-mail: dlcvikov.hlsestra@seznam.cz
Zdroj: https://ockovani.kraj-lbc.cz/ockovaci-centra

Ing. Bc. Josef Černý
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Usnesení č. 27 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 11. 02. 2021 na sále KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 27 paní Martinu Vlčkovou a Ing. Jana Petrů.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

2.

doplnění programu jednání ZO č. 27 o uvedený bod 1.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

program jednání ZO č. 27 včetně jeho doplnění.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

3.

4.

záměr pachtu části pozemku p. č. 3048/1 v k. ú. Kunratice u Cvikova
o přibližné rozloze 100 m2 dle předloženého zákresu, druh pozemku ostatní plocha,
za částku 1 Kč/m2/rok.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

5.

pronájem bytu č. 9 v č.p. 411
, trvale bytem
na dobu určitou v délce trvání 2 let od podpisu smlouvy
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

6.

připojení obce Kunratice u Cvikova ke kampani „Vlajka pro Tibet 2021“ a to
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2021 na budově obecního úřadu č. p. 145.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

7.

uzavření dodatku Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání – Restaurace v č.p.
145, uzavřené dne 28. 3. 2019 mezi obcí Kunratice u Cvikova jako pronajímatelem a
jako nájemcem, kdy předmětem dodatku je úpravu
čl. III, odstavce 2, který nově zní:
Strany této smlouvy se dohodly, že splatnost nájemného za prvních 30 měsíců nájmu se
odkládá na den 1. 10. 2022 s tím, že pokud nájemce bude nepřetržitě po dobu 42 měsíců
v pronajatých prostorách provozovat restauraci v rozsahu podnikatelského záměru,
předloženého
pronajímateli
v listině,
kterou
sdělil
pronajímateli
zájem
o pronájem nebytového prostoru, dle této smlouvy, pronajímatel se zavazuje
pohledávku ve výši nájemného, jehož splatnost byla odložena na den 1. 10. 2022
nevymáhat a tuto pohledávku nepostoupit třetí osobě.
A čl. III odstave 3, který nově zní:
V případě skončení nájmu před uplynutím 42 měsíců od podpisu smlouvy je nájemce
povinen tento odpuštěný nájem pronajímateli uhradit v plné výši, popřípadě uzavřít
dohodu o vypořádání této pohledávky.
A dále pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 1/ 2

8.

uzavření smlouvy o dílo se společností TENET spol. s. r. o. architektonický ateliér
Horská č. p. 64, 541 01 Trutnov, zastoupenou Ing. Arch. Vladimírem Smilnickým na
zpracování územního plánu obce Kunratice u Cvikova, dle cenové nabídky a
v souladu s výzvou k podání nabídek, za celkovou částku 485 000 Kč bez DPH a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

9.

jmenný seznam výjezdové jednotky SDH Kunratice u Cvikova pro rok 2021
v předkládaném znění.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.

zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 26 / 2021.
předloženou Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Za
rok 2020.

Zastupitelstvo obce neschvaluje tato usnesení:
1. záměr prodeje p. p. č. 1675/5 v k. ú. Kunratice u Cvikova o rozloze 494 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, územním plánem určený jako plochy bydlení
venkovského typu, za účelem výstavby RD, za minimální částku 98.800 Kč.
Pro: 1 (Čer. J.)
Proti: 4
Zdržel se: 4 (Petrů, Pev., Špak, Vlč.)

Zastupitelstvo obce odkládá:
1. prodej pozemku p. č. 1787/3 v k. ú. Kunratice u Cvikova a zároveň pověřuje starostu
obce zveřejněním písemné výzvy na úřední desce všem žadatelům o koupi pozemku p.
č. 1787/3 v k. ú. Kunratice u Cvikova za účelem výstavby RD, aby v termínu
do 4. 3. 2021, do 14 hodin, předložili své nabídky na odkoupení pozemku dle
směrnice 2/2020 čl. 6, bodu 6.2.6.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 2. prodej pozemků p. č. 1916/2 a 3285 v k. ú. Kunratice u Cvikova a zároveň pověřuje
starostu obce zveřejněním písemné výzvy na úřední desce všem žadatelům
o koupi pozemku p. č. 1916/2 a 3285 v k. ú. Kunratice u Cvikova za účelem výstavby
RD, aby v termínu do 4. 3. 2021, do 14 hodin, předložili své nabídky na odkoupení
pozemku dle směrnice 2/2020 čl. 6, bodu 6.2.6.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

2/ 2

Usnesení č. 28 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 04. 03. 2021 na sále KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 28 paní Martinu Černou a pana Františka Pevného.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

2.

doplnění programu jednání ZO č. 28 o uvedený bod 1.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

program jednání ZO č. 28 včetně jeho doplnění.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

3.

4.

prodej pozemku p. č. 1787/3 v k. ú. Kunratice u Cvikova na základě nejvýše podané
cenové nabídky
za částku
219.789 Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy včetně stanovení
podmínek dle směrnice č. 2/2020.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

5.

prodej pozemku 1916/2 a 3285 v k. ú. Kunratice u Cvikova na základě nejvýše podané
cenové nabídky
za částku
141.120 Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy včetně stanovení
podmínek dle směrnice č. 2/2020.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

6.

pacht části pozemku p. č. 3048/1 v k. ú. Kunratice u Cvikova o přibližné rozloze
100 m2 dle předloženého zákresu, druh pozemku ostatní plocha, za částku 1Kč/m2/rok
na dobu neurčitou
a podmínkou, že bude zachován průjezdný profil cesty na p. p. č. 3048/1 v minimální
šíři 2,5 m a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 27 / 2021.
předložený zápis a protokol o výsledku z kontroly, provedené finančním výborem dne
30. 12. 2020.
předložený zápis a protokol o výsledku z kontroly, provedené finančním výborem dne
28. 12. 2020.
předloženou zprávu o provedení inventury majetku a závazků za rok 2020.

Vyvěšeno: 15. 3 2021

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

Sejmuto:
1/ 1

Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce
každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska
pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení
zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do
500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování
porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však
platí určitá pravidla a omezení.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je
to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na Krajské operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit
z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“,
který je k dispozici na domovské stránce našeho webu. Stejný formulář lze využít i pro
nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení není možné nahlásit přes formulář na webu,
lze využít také číslo 950 471 100.
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém
pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je
vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto práce na soukromém pozemku platí
určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných
vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy,
auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou,
písek apod.).
• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě
přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i
v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící
pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150
nebo 112.
Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“.
Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm
nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.
Zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-libereckeho-kraje-aktuality-2021-pravidla-paleni-biologickehoodpadu.aspx
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Není LIPO jako LIPO
Lipo, tradiční cukrový pamlsek, patří mezi
rodinné stříbro našeho kraje. Symbol
tohoto bonbónu se nalézá i ve znaku Libereckého podnikatelského inkubátoru, který
se v budoucnu nepochybně mezi toto
rodinné stříbro zařadí. Inovační centrum
Lipo.ink se soustředí především na začínající podnikatele, kterým pomáhá v rozvoji
jejich činnosti. Podporu zde naleznou i ti,
kteří při svém podnikání narazili na jakékoliv problémy. Inkubátor se nachází
v budově D sídla Libereckého kraje v ulici
U Jezu v Liberci. Objekt, nazývaný Déčko,
byl jedním z takzvaných regionálních
brownfieldů neboli budov, které nemají
využití, jsou zanedbány a bez
rekonstrukce s nimi nelze nijak
nakládat. Většinou jsou to
pozůstatky průmyslové
činnosti, které čekají
o nově založené či začínana obnovu původní funkce
jící společnosti, které mají
nebo nové využití. To se
inovativní nápad, užívají
Právě tolika firmám nebo
podařilo i v případě zmíněné
vyspělé technologie a mají
podnikatelům už pomohla
budovy D, která dříve sloužila
velký potenciál hospodářPodnikatelská ambulance
Lipo.ink
Výzkumnému ústavu texského růstu. Pomáhá
tilních strojů. Liberecký kraj ji
malým a středním podnikanechal v letech 2018 až 2020
telům, kteří se rozhodnout dát
za 362 miliónů korun zrekonstruovat.
své firmě nový směr. Nabízí proto
Část oprav byla hrazena z evropských
širokou paletu poradenských služeb na
dotací a vzniklo tak inovační centrum pro
profesionální úrovni. Poskytují je pracovníci
malé a střední podnikatele, které je jediné
inkubačního programu – takzvané Podnikasvého druhu v Libereckém kraji.
telské ambulance. Je určena začínajícím
Podnikatelský inkubátor podporuje vznik podnikatelům, i těm, kteří potřebují ujistit,
inovativních myšlenek a jejich vyústění
že se jejich byznys ubírá správnou cestou.
ve funkční obchodní modely. Pomáhá uskuNabízené služby mohou využít i autoři již
tečnit nové nápady firmám, které se chtějí
fungujících projektů, které by chtěli posuzabývat něčím, co ještě nikdo nevymyslel
nout či rozšířit. Poradenství je zcela zdarma.
a co je udržitelné – tedy smysluplné, efekJediné, co musí uchazeč udělat, je domluvit
tivní a kvalitní, s potenciálem do budoucna.
se na termínu schůzky na lipo.ink/cs/prograInkubátor rozvíjí existující start-upy, které
m/ambulance. (pokračování
chtějí rozšiřovat své podnikání. Jedná se
článku na Facebooku)
více na
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Obrazem
Nové prostory Libereckého podnikatelského inkubátoru, který sídlí v bývalé
budově VÚTS, jsou přizpůsobeny pro
podnikatele kapacitou i vybavením.
Věnovat se vám bude tým odborníků
pod vedením Philippa Rodena.

Spojení dvou inovativních firem
přináší díky inkubátoru výsledky
více na

Podstatou inkubátoru je pomoci podnikatelům uskutečnit jejich sny v podobě projektů,
které vymysleli. Inkubátor nabízí kromě
poradenských služeb také prostor pro
setkávání podnikatelů. Rozvíjení vzájemných
vztahů totiž vede ke smysluplné spolupráci.
Přesně to se povedlo firmám Nullspace
a STROY. Příběh začal, když se jejich zástupci
potkali na chodbě mezi kancelářemi inkubátoru a vymysleli projekt, který představí

reportáž. Nullspaces mění průmyslovou
výrobu prostřednictvím nové technologie –
počítačem asistované montáže. Kombinuje
využití optiky a pokročilých algoritmů
a podnikům pomáhá tím, že umí zasáhnout
do průběhu výroby, zachytit lidskou chybu
a předejít vzniku vadných kusů. STROY je
parta grafiků, kteří vytvářejí návrhy, rozhýbávají obrázky, tvoří 3D nástěnné malby
a videomappingy, které jsou čím dál
populárnější. Jejich umění bylo možné
v Liberci vidět například při oslavách výročí
založení Československé republiky, kdy
slavnostně osvítili budovu krajského úřadu.
Společný projekt obou firem nyní vzbuzuje
zájem médií a hledá své investory. Podle slov
ředitele inkubátoru Philippa Rodena je o něj
ze strany investorů velký zájem. Zdá se,
že se rodí další věc, která proslaví Liberecký
kraj a naplní tak poslání Libereckého
podnikatelského inkubátoru Lipo.ink.

Budoucnost kraje
je v inovativních
projektech
O podnikatelském inkubátoru Libereckého
kraje a jeho činnostech jsme si povídali
s ředitelem Lipo.ink Philippem Rodenem
a vedoucím odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů Krajského úřadu
Libereckého kraje Michaelem Ottou.

poslechněte si na
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Jak je to s dopravou v Libereckém kraji
Péče o to, aby byly silnice v dobrém stavu,
a zajištění služeb hromadné veřejné dopravy
pro své obyvatele a návštěvníky – to jsou
jedny z důležitých úloh Libereckého kraje.
Údržbu silnic II. a III. tříd zajišťuje Liberecký kraj za pomoci dvou společností,
jejichž pobočky jsou rozmístěné tak, aby
stroje, které na údržbě pracují, obsáhly
operativně celý region. Společnost Krajská
správa silnic je vlastníkem všech krajem
spravovaných komunikací. Shromažďuje
a vyhodnocuje informace o jejich stavu,
stejně jako o tom, v jaké kondici se
nacházejí mosty. Krajská správa silnic
zajišťuje také větší opravy cest a mostů,
které kraji patří, a vypisuje výběrová řízení na dodavatele, kteří
na rekonstrukcích pracují.
Běžnou údržbu pak obstarávají cestáři z druhé
společnosti, jíž je firma
Silnice LK. Ti opravují výtluky,
Právě tolik kilometrů silnic
rozbité krajnice, sekají trávu
II. a III. třídy spravuje
kolem cest a v zimě je právě
Liberecký kraj.
díky nim možné vyjet na
nimž mohou policisté
upravené silnice. Jak vypadá
získat speciální přístroje:
práce takového cestáře si lze
jako první v republice zakouposlechnout v podcastu se Zdeňkem
pil kraj například takzvané roboSamešem, členem představenstva
tické totální stanice, které pomáhají rychleji
společnosti Silnice LK.
a účinněji vyšetřovat dopravní nehody. PříDruhým úkolem kraje v oblasti dopravy
stroj lze použít i při vyšetřování leteckých
je zabezpečit, aby v regionu dobře fungoči železničních nehod a pomoci může
valy služby veřejné dopravy a vlaky i autoi kriminalistům.
busy jezdily tak, jak mají. V roce 2005 LibeVelmi důležitá je také prevence
recký kraj založil společnost Korid LK, díky
v dopravě. Kraj proto spolupracuje
níž může objednávat hromadnou veřejnou
s organizacemi, jakými jsou Besip nebo
přepravu u jednotlivých dopravců. VideoTým silniční bezpečnosti – ty prostřednicsekce dubnového magazínu přiblíží, jak
tvím kampaní a projektů seznamují
společnost funguje a co vše pro obyvatele
dospělé i děti s tím, jak dodržovat
Libereckého kraje zajišťuje.
pravidla bezpečného provozu a jak
Mimoto se Liberecký kraj zaměřuje
se na silnicích chovat ukázněně.
na podporu a prevenci v oblasti dopravy.
(pokračování článku
Podporu představují například peníze, díky
na Facebooku)
více na
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Obrazem
O co všechno v oblasti dopravy
Liberecký kraj pečuje a jaké prostředky
k tomu využívá, si můžete prohlédnout
v galerii na Instagramu.

více na

Jízdní řády se přizpůsobují
požadavkům občanů

Jezdit hromadnou dopravou je běžnou součástí života všech obyvatel Libereckého
kraje. Kdo zařídí, že autobus nebo vlak
přijede včas a doveze vás, kam potřebujete?
Komunikaci s dopravci, tedy provozovateli
autobusů a vlaků, zajišťuje společnost
Korid LK, která Libereckému kraji patří.
Již od roku 2005 pracovníci společnosti

tvoří jízdní řády veřejné dopravy a komunikují s obcemi, velkými zaměstnavateli či
školami tak, aby spojení do práce či školy
vyhovovalo všem. Korid LK dále provozuje
integrovaný dopravní systém IDOL, který
akceptují všichni dopravci v Libereckém
kraji. Díky tomu mohou cestující využít zvýhodněné jízdné a další benefity prostřednictví karty Opuscard. Osobní vlaky jezdí na
základě smluv, které kraj uzavírá s provozovateli vlaků vybranými ve veřejných soutěžích na konkrétní úseky v regionu.
Podobné je to i s autobusovou dopravou.
Liberecký kraj se vydal cestou využívání
služeb vlastního dopravce a díky společnostem Autobusy LK a ČSAD Liberec nyní
v některých částech regionu jezdí lidé autobusy, které kraj provozuje. Jak to vše
funguje, se můžete dozvědět ve videu.

Vozidlo zimní
údržby najede
na jeden okruh
až sto kilometrů
Se Zdeňkem Samešem, členem představenstva společnosti Silnice LK jsme si
povídali o tom, jak v Libereckém kraji probíhá údržba silnic II. a III. třídy, které kraji
patří. Dále nás zajímalo, jaká byla zimní
sezóna nebo kam mohou lidé hlásit
výtluky na silnici.

poslechněte si na
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