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Slovo starosty…
Váţení spoluobčané, milí přátelé,
na samý úvod červnového vydání zpravodaje,
mi dovolte vyjádřit uznání a především
poděkování organizátorům letošního ročníku
Májových slavností, při kterých jsme si
připomněli 740 let výročí obce. Slavnosti se
vydařily nejen díky hezkému počasí, ale
především díky bezvadně připravenému
programu, který pro nás manţelé Martina a
Josef Černí připravili. Jiřímu Pačínkovi patří
poděkování za otevřenou sklárnu a moţnost
nahlédnutí do jeho mistrovské dílny. Hasičům
a sportovcům za občerstvení, které pro nás po
celý den připravovali. Nesmím zapomenout
i na zaměstnance obce, kteří při přípravách
odvedli pořádný kus práce.
V průběhu června dokončíme výstavbu
sportoviště za obchodem, které si budete moci
během letních prázdnin vyzkoušet.
Ve stejném termínu bude připraven projekt
cyklostezky z Kunratic do Drnovce. Na realizaci
budeme ţádat o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury.
V letních měsích nás čeká oprava střechy
Základní a Mateřské školy. Od Libereckého
kraje jsme na tuto akci obdrţeli dotaci ve výši
300 tisíc Kč.
V poslední fázi přípravy je novostavba
veřejného osvětlení od hřiště ke křiţovatce
na Lindavu. V rámci dobrovolného svazku obcí
Novoborsko jsme obdrţeli dotaci ve výši 180
tis.
V jarních měsících proběhla renovace
obecního traktoru, který jsme koupili

na podzim. Kdo se domníval, ţe jsme koupili
traktor nový, tak je na omylu, takovýto slušivý
"kabátek" mu oblékli zaměstnanci obce, před
kterými smekám klobouk.
V červnu si nenchte ujít Triatlon Dachsman
Kunratice u Cvikova a přijďte společně
podpořit závodníky na první ročník závodu.
Start i cíl bude u Horního rybníku.
Pro zájemce, kteří ještě nemají od obce
zapůjčený kompostér, mám nelichotivou
zprávu.
Všechny
kompostéry
byly
jiţ
rozebrány. Pozitivní zprávou je, ţe z haldy
štěpků, která je poblíţ sběrného dvora, si
obyvatelé obce mohou libovolně odváţet
materiál pro svou potřebu. Stačí, kdyţ o tom
uvědomíte
někoho
z
vedení,
nebo
zaměstnanců obce. Jen vás prosím, pamatujte
i na ostatní.
Příjemné léto vám přeje váš starosta.

Volby do obecních zastupitelstev
2018
Volební
období
stávajících
obecních
zastupitelstev je na svém sklonku. Ano,
zanedlouho to budou čtyři roky od posledních
obecních voleb, v Kunraticích u Cvikova
spojených s I. kolem voleb do Senátu
Parlamentu České republiky. S ohledem
na
šestiletý
senátorský
mandát letos
na podzim budou volby v Kunraticích u Cvikova
„jen“ volbami do obecního zastupitelstva.
Volby do obecních zastupitelstev se budou
konat 5. a 6. října 2018. Termín komunálních
voleb vyhlásil prezident Miloš
Zeman
23. května. Prezident republiky musí podle
zákona vyhlásit termín voleb nejpozději 90 dnů
před jejich konáním.

Kdo může volit?
V komunálních volbách 2018 můţe volit
kaţdý svéprávný občan České republiky, který
dosáhl v době konání voleb věku 18 let.
V současné době můţe volit zhruba 8,4 milionu
voličů.
Jak se volí zastupitelstvo v komunálních
volbách?
V případě komunálních voleb volič obdrţí
jediný hlasovací lístek. Kaţdý volič má tolik
hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Oprávněný
volič můţe ve volební místnosti za zástěnou
volit třemi způsoby:
- Volič označí jednu politickou stranu.
V takovém případě dostávají hlasy kandidáti
voličem označené strany, nejvýše však tolik
kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik
činí počet volených členů zastupitelstva.
- Volič kříţkuje kandidáty napříč stranami,
přičemţ kaţdému kandidátovi připadne jeden
hlas.
- Volič obě metody zkombinuje. Označí jednu
stranu a dále vybere u ostatních stran
jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných
stran. Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu
zastupitelů.
Volební lístky
Nejpozději tři dny před začátkem voleb
dostane kaţdý volič do schránky ve svém
trvalém bydlišti
obálku s
hlasovacími
lístky. Spolu s volebními lístky najde volič
v obálce i instrukce ke správnému vyplnění.
Hlasovací lístky si můţe volič vyţádat
i v samotné volební místnosti.
Kde se volí?
Volby proběhnou v předem vybraných
volebních místnostech, o kterých příslušný
obecní úřad své voliče informuje. Jedná se
o obvyklé místo, kde volby probíhají
pokaţdé. V případě závaţného zdravotního
důvodu můţe volič poţádat obecní úřad
o hlasování mimo volební místnost - za voličem

přijdou
dva
členové volební
komise
s přenosnou hlasovací schránkou. Vybrané
volební místnosti budou známé nejpozději 15
dnů před volbami. Adresu své volební místnosti
lze najít online. Buď na webových stránkách
a sociálních sítích konkrétního města či
vyuţitím chytrých app-map, které po zadání
adresy trvalého bydliště zobrazí příslušnou
volební místnost.
Voličský průkaz
Volič můţe s voličským průkazem volit pouze
v případě v krajských, senátních, sněmovních
a prezidentských voleb, případně ve volbách
do evropského parlamentu. Pro volby
do obecních zastupitelstev se voličský průkaz
nevydává.
Systém a pravidla komunálních voleb
Komunální volby v České republice se konají
kaţdé čtyři roky a platí poměrný volební
systém. Kandidovat ve volbách do místních
zastupitelstev mohou registrované politické
strany, politická hnutí či koalice. Dále pak
nezávislý kandidát, který se neregistruje,
ale musí doručit ke kandidátní listině petici
podepsanou voliči podporující jeho kandidaturu
či sdruţení nezávislých kandidátů, pro které
platí stejná pravidla jako pro nezávislého
kandidáta.
Volby do obecních zastupitelstev se musejí
konat ve třicetidenní lhůtě končící dnem
uplynutí volebního období místních zastupitelů.
Poslední volby do obecních zastupitelstev se
konaly 10. a 11. října 2014, letošní prezident
Zeman vyhlásil na 5. a 6. října.
T. M.

Pálení čarodějnic se vydařilo!
V pondělí 30. 4. 2018 se jako kaţdý rok
konalo na místním fotbalovém hřišti pálení

čarodějnic.
Jedinou zvláštností letošní akce byla
vzájemná spolupráce OÚ - KaSK, SK Dynamo
Kunratice a SDH Kunratice u Cvikova.

a konání akce. Bylo velmi příjemné sledovat,
jak se lidé a jejich děti baví a jsou příjemně
naladěni. Návštěvnost podobných akcí zase
pomalu roste. Jen tak dál!
J. Č.

4. Májová slavnost a 740. výročí
obce Kunratice u Cvikova
Jak uţ se stalo „zvykem“ od roku 2015,
konala se na prostranství před kostelem
Povýšení sv. Kříţe a zároveň před světoznámou
sklárnou Pačinek Glass jiţ 4. Májová slavnost
obce Kunratice u Cvikova.

Zvláštností letošní slavnosti je historická
skutečnost, a to 740. výročí první zmínky
o naší obci Kunratice u Cvikova (zdroj
Wikipedie).

Po 17 hodině se o zábavu našich dětí
postarala agentura FAST Agency. Moderátoři
nejenţe dokázali děti zaujmout, ale vtáhly je
do „děje“ soutěţemi a vystoupeními.
Po
19.
hodině byla zapálena vatra
s čarodějnicí. Děti si během odpoledne mohly
občerstvit a opéci špekáčky.
Ve večerních hodinách se přítomní mohli
ohřát u velkého ohně a zazpívat si známé
písničky za kytarového doprovodu místních
hudebníků.

V návaznosti na tuto skutečnost chci touto
cestou
poděkovat
starostovi
Michalu
Iwanejkovi za skvělý nápad a realizaci výstavy
historických fotografií Kunratic a okolí. Tato
byla přístupná během slavnosti v kostele
Povýšení sv. Kříţe.

Návštěvnost byla nadprůměrná, a proto si
dovoluji touto cestou poděkovat všem
pořadatelům SK Dynamo Kunratice za skvělé
zázemí a SDH Kunratice za pomoc při přípravě

Nebyla to levná záleţitost, nicméně určitě se
mnou budete souhlasit, ţe získané ČB
fotografie nám pomohly vhlédnout do dávných
časů, kdy tu ještě bylo například nádherné

koupaliště a mnoho domů, které uţ nestojí,
nebo nyní vypadají jinak. Vytištění, zarámování
fotografií a opatření jejich komentářem
v dvoujazyčném provedení (čeština a němčina)
také zabralo mnoho hodin práce. Pro tuto
příleţitost také byly na zakázku vyrobeny
dřevěné stojany, které celou atmosféru
umocnily. Určitě budeme chtít tuto expozici

vyuţít k dalším akcím, nebo jí zapůjčit
do okolních měst pro podobnou příleţitost.
Celý
program
Májové
slavnosti
byl
koncipován tak, aby se veškeré dění slavnosti
odehrávalo v prostranství kolem sklárny
a kostela. Odpolední program pro děti se

osvědčil na fotbalovém hřišti, kde si děti mohly
uţívat prostoru a nebyly rušeny děním před
kostelem.

...Letošní vyjímečný ročník se nám povedlo
naplánovat do pozdních večerních hodin.
Vrcholem odpoledního pásma vystoupení byly
tři kapely: Takţe tak z České Kamenice,
Revival Olympic z Domaţlic a Screwballs – The
Rockabilly Band z Prahy. Věřím, ţe si kaţdý
našel to svoje.

Program se nám trochu neplánovaně protáhl
do
pozdních
nočních
hodin
díky
profesionálnímu ladění úrovní a barvy zvuku
nástrojů a mikrofonů jednotlivých učinkujících
tak, aby celkový hudební záţitek byl pro
všechny zúčastněné ten nejlepší.

Děkuji za trpělivost a porozumění všem
obyvatelům Kunratic, zvláště těm, kteří bydlí
v bezprostřední blízkosti konání akce. Věřím,
ţe to není moc příjemné mít takovou akci pod
okny, ale na druhou stranu, kdy se vám
naskytne příleţitost, aby vám kapela hrála
v obývacím pokoji? :-) Berte prosím mou
poznámku s nadsázkou.

Jsme rádi, ţe alespoň jednou za rok můţeme
našim občanům, ale i lidem z okolních měst
a obcí nabídnout společenskou událost většího
rozsahu nejen pro děti, ale i pro dospělé.

a byl důstojným zakončením velmi povedené
a dovolím si říci tradiční akce zde v Kunraticích
u Cvikova.

Chci také poděkovat mistru skláři panu J. P.,
za to, ţe našel tolik odvahy a prostředků na to,

aby z nevzhledné a rozpadající se budovy
bývalé kovárny vybudoval nádherné „poutní“
místo a světoznámou sklárnu. Děkujeme panu

P. za prostory a technické zázemí pro konání
akce a moţnost nahlédnout pod pokličku
tohoto úţasného řemesla. Děkujeme také za
nádherný ohňostroj, který byl také v jeho reţii

Tímto
chci
také
poděkovat
všem
pořadatelům a účinkujícím za jejich pečlivou
přípravu
a nasazení. Děkuji paní ředitelce ZŠ
a MŠ v Kunraticích a jejímu kolektivu za pásmo
vystoupení našich dětí a DDM Cvikováček za
přípravu a organizaci celého odpoledne pro
děti.
Také děkuji SDH Kunratice za zajištění
občerstvení a názorné ukázky poţárního
zásahu a SK Dynamo Kunratice za propůjčení
ploch fotbalových hřišť a zajištění občerstvení.
Děkuji zaměstnancům OÚ za pomoc při
realizaci zázemí pro slavnosti a následný úklid.
Velké poděkování si zaslouţí i generální
pořadatelka celé akce, která sjednala
a naplánovala všechna vystoupení, paní M. Č.
Věřte, ţe jí to stálo desítky hodin práce, hodin
telefonování, domlouvání, dolaďování a příprav
celý rok. Většina vystupujících plánuje takové
vystoupení i rok dopředu. Kdybyste věděli, co
to stálo probdělých nocí, jestli všechno klapne,
jak je naplánováno, jestli všichni přijedou včas,
jestli vůbec přijedou, aby neonemocněli, jestli
nám vyjde počasí, jak to vyřešíme, kdyţ bude
pršet atd. atd. A věřte, ţe nervozita by se dala
krájet v den konání samotné akce. Píšu to
proto, protoţe jsem to měl jako manţel přímo
z první ruky a proţíval to s ní. Proto jí skládám
„poklonu“ za to, ţe to zvládla, děkujeme!

A všechnu tuto agendu zvládá ještě se
zaměstnáním a chodem domácnosti včetně
aktivit našich dětí a dalšími činnostmi pro OÚ.
Jestli ona není SUPERŢENA! :-)
Zkrácená reportáţ celé slavnosti točená
Ústeckou televizí je ke zhlédnutí zde:

I letos se 23. května zúčastnily Tyjátru
malotřídky Novoborska a Českolipska v hojném
počtu.
Naše škola vystoupila s písničkami za
doprovodu kytary a dvěma tanci, při kterých
roztleskaly většinu diváků.

https://www.youtube.com/watch?v=3wlFQ5L
Ja1I&feature=youtu.be
Jsem rád, ţe se nám daří spolupracovat
napříč spolky a společně se podílet na akcích
v naší krásné obci, děkuji!
J. Č.

Vystoupení pro maminky
Tak jako kaţdý rok je zvykem, tak i letos si
připravili ţáci základní a mateřské školy
vystoupení pro maminky. Celý program uváděli
ţáci z 3. ročníku.
Hned v úvodu se představily malé děti
z mateřské školy. Odváţně přednesly několik
básniček, písniček a závěrem předvedly
i taneček.

Pořadatelé připravili bohaté občerstvení
a kaţdý obdrţel pitíčko.K dobré náladě přispělo
také pěkné počasí.
I. K.

Ţáci prvního a druhého ročníku zahráli
pohádku od Františka Hrubína- Paleček a jeho
kamarádi. Šikovní recitátoři přednesli básničky
na téma „maminka“. Po té následovalo pásmo
písniček a dva tance ve sviţném tempu. Celé
vystoupení děti ukončily poděkováním svým
maminkám.

Červnové akce ve škole

Příjemné
odpoledne
bylo
zpestřeno
občerstvením, na kterém se podílely šikovné
maminky. Za to jim patří velké DÍKY!
Kolektiv ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova

Sloupský Tyjátr
Před několika lety se zrodil ve ZŠ a MŠ Sloup
nápad,
uspořádat
v rámci
spolupráce
malotřídních škol přehlídku dramatické tvorby
malotřídních škol tzv. Sloupský Tyjátr.
Nápad se natolik zalíbil, ţe se tato přehlídka
s velkým úspěchem kaţdoročně opakuje
v prostoru Lesního divadla.
Kolektivy
malotřídních
škol
předvádí
neskutečná vystoupení. Jsou plná nápadů,
kreativity, ale i náročnosti co do přípravy.

Krásné teplé počasí připomíná dětem blíţící
se letní prázdniny. Školáky však čeká poslední
měsíc ve školních lavicích a tak si měsíc červen
zpříjemníme několika výlety a sportovními
akcemi.
Hned 1. června na Den dětí jsme vyrazili na
malý pěší výlet do okolí Kunratic. Vystoupali
jsme nad obec Drnovec ke Švýcarské boudě
a vychutnali si rozhled na okolní krajinu. Dále
jsme sestoupili do lesního divadla a okolo
cvikovského pivovaru jsme se vrátili do
Kunratic. Na závěr výletu čekala na děti sladká
odměna od paní Lucky v místním obchodě. Za
to ji patří velký dík!
Na konci kaţdého školního roku pořádáme
školní výlet. Letos vyjedeme s dětmi do
záţitkového parku Mirakulum u Milovic, kde si
děti jistě uţijí spoustu zábavy.
V druhé polovině června navštíví děti sklárnu
Ajeto v Lindavě, kde si prohlédnou práci
místních sklářů a zkusí si sami něco vytvořit.

Školáky ještě čekají dvě sportovní akce.
Nejprve se zúčastní fotbalového turnaje
malotřídek na Polevsku a po té si druhý den
změří své sportovní výkony se svorskými
školáky na atletickém hřišti ve Cvikově. Dům
dětí a mládeţe Cvikováček pro ně uspořádá
malou atletickou olympiádu.
V posledním červnovém týdnu pojedou děti
do Cvikova na pohádku „Země, voda vzduch“,
která bude zaměřena na ekologii.
V pátek 29. června ukončíme školní rok
2017/2018 a rozloučíme se s ţáky 5. ročníku,
kteří končí docházku v kunratické škole.
Na závěr bych chtěla popřát všem dětem
i jejich rodičům krásné léto a do dalších let
hodně úspěchů nejenom ve škole, ale i
v ţivotě.
I. K.

Den dětí s SDH Kunratice a SK
Dynamo Kunratice
se začátkem června vydařil. Počasí nám přálo
a o zábavu bylo také postaráno. Díky pečlivé
Jsem rád, ţe i návštěvnost této akce byla
nadprůměrná – gratuluji!
J. Č.

Společný den SDH a 70. výročí
OSP v Ruszów v Polsku
přípravě pořadatelů se všechny děti zapojily do
zajímavých soutěţí a dovedností. Musím

V soboru 26. května se uskutečnily slavnosti
70. výročí TSO Ruszów v Polsku, na které byli
pozváni představitelé SDH Kunratice u Cvikova
a starosta obce Bc. Michal Iwanejko.
Slavnostní obřad byl rozdělen na několik
částí. Začal pod hasičskou zbrojnicí, kde byli
hosté a přítomní seznámeni s historií hasičské
jednotky TSO Ruszów a následně byla
odhalena pamětní deska starostou města
Węgliniec panem Stanisławem Mikołajczykem.

konstatovat, ţe i naše děti odrostlejšího věku si
našly svojí zábavu a to je co říci! Díky za
skvělou práci!

Po té, se všichni přesunuli na Partyzánské
náměstí, kde byl slavnostně vysazen strom
„nezávislosti“ k připomenutí 100. výročí
nezávislosti Polska.

Za doprovodu vlasteneckých písní se
přítomní přesunuli do městského parku, kde
byla slavnostně představena nová vlajka MDP
Ruszow. Následoval proslov prezidenta OSP
Ruszów dh. Janusze Drośe.

Této
slavnostní
události
se
zúčastnili
i významní hosté: starosta GIM Węgliniec,
místostarosta Zgorzelec M. Wieczorek, dh. W.
Wojtaś - člen předsednictva ZPP RP ve
Varšavě, dh. K. Słabicki - člen předsednictva
ZPP RP ve Vratislavi, dh. John Kolbuch Prezident ZOSP okresní pobočka Polska v
Zgorzelec, dh. K. Pankow - GM Vice President
Polska v ZOSP Węgliniec zástupci KP PSP
v Zgorzelec a další.

vedené velitelem R. K. a starostou Michalem
Iwanejkem, dále SDH Jablonné v Podještědí,
a z Německa - FFW Horka vedené velitelem
Andreasem Furllem.

Dále byly udělovány čestné medaile
a odznaky za dlouholetou práci a zásluhy.

Pro nás vrcholem této slavnosti bylo
slavnostní podepsání dohody o vzájemné
spolupráci mezi jednotkami hasičů Ruszów
a Kunratice u Cvikova a přeshraniční
spolupráce mezi městem Węgliniec a obcí
Kunratice u Cvikova podepsaná oběma
starosty.
J. Č.
Slavnosti se také zúčastnily spřátelené
hasičské sbory z ČR SDH Kunratice u Cvikova

A opět kunratická hospoda
Ano, je opět na programu dne, na programu
zastupitelstva. Kunratická hospoda.
Správná vesnice má na návsi kostel,
hospodu a krám, říkávalo se. V Kunraticích je
kostel trochu stranou, ale z návsi vidět je.
Navíc máme na návsi školu a radnici…
Byl zveřejněn záměr pronájmu nebytových
prostor
restaurace
v obecním
domě
v Kunraticích u Cvikova. Důvod je prostý,
stávající nájemkyně sama doručila výpověď
z nájmu a s červencem t.r. končí i její nájemní
poměr
v prostorách
restaurace
a
její
restaurační činnost. V polovině rekreační a
turistické sezony poněkud nešťastné, ale
budiţ. Moţná se konečně přihlásí zájemce,
který TO s kunratickou hospodou bude myslet
opravdu váţně. Bylo by dobře, kdyby se našel.
Před časem jsem psal o tom, ţe hospoda by
měla mít svůj „trik“, něco, čím bude lákat. Za
samozřejmost lze povaţovat přívětivé chování
hospodské/ho, dobrou kuchyni a rychlou
obsluhu. Neodpustitelné je, aby ve všední den
okolo 13. hodiny, kdyţ je hospoda prázdná, po
příchodu host čekal 7 minut (vlastní zkušenost)
na příchod obsluhujícího z kuchyně, odkud se
ozýval nejeden hlas. Je diskutabilní, aby se
host dočkal dršťkové polévky horké jen na
hladině a polostudené v hloubi (zjevně ohřev
v mikrovlnné troubě po poněkud kratší čas).

hospodou stát náklaďáky (známka
kuchyně a tím i prosperity hospody).

dobré
T. M.

Rozloučení s ředitelkou ZŠ a MŠ
Kunratice u Cvikova
proběhlo 14. 6. 2018 na sále KD.
Jednalo se o spontánní akci rodičů a dětí,
kteří se rozhodli tímto poděkovat paní ředitelce
za roky strávené na malotřídce. „Její přístup
k dětem a ke vzdělání byl zcela výjimečný.

Velmi mě mrzí, ţe se musíme s paní
ředitelkou rozloučit,“ sdělila nám jedna
z maminek. Rozlučka byla aţ do poslední chvíle
velkým tajemstvím. Přípravy probíhaly necelé
tři týdny a napětí v posledních dnech bylo znát.
Povede se udrţet celou věc v tajnosti, nebo se
někdo podřekne a „zkazí“ snahu ostatních?

Zkušenost stačila a od té doby při svých
dnech v Kunraticích jezdím zase do hospůdky
v Mařenicích. Mimochodem, majitelka našla
dobrý trik, nijak sloţitý, leč milý a pro mne
jako chlapa s mlsnou h...u mimořádně
příjemný - domácí bramborový salát. Opravdu
jak od babičky.
A nepřívětivé chování obsluhujících (hlas
jednoho
ze
zastupitelů)
je
krokem
hospodského na pokraj cest do pekel.
A co dál? Snad jen přát kunratickém
zastupitelstvu a především kunratickým, aby se
konečně našel ten váţně TO s kunratickou
hospodou myslící člověk s pomyslným esem
v rukávu, ten, dík jemuţ zase budou před

Kdyţ do sálu, ve kterém jiţ čekaly v tichosti
rodiny s dětmi, dorazila za doprovodu manţela,
který věděl, ale neprozradil, paní ředitelka,
vrhly se na ni s jásotem všechny děti. Slzám se
v tu chvíli ubránil jen málokdo. Bylo to velmi
dojemné a krásné. Kdyţ konečně došlo k

propuštění paní ředitelky z nekončícího
objímání, předaly děti dárky, které měly
připravené. Za celou MŠ a ZŠ předaly děti
nádhernou lavičku z masivního jasanu, kterou
vyrobil pan J. P. Lavičku na památku všechny
děti podepsaly a tak si na ně pokaţdé, kdyţ
okolo jen projde, paní ředitelka vzpomene.
Kytka a dort s „Agátou“, která doprovází
prvňáčky a druháčky při výuce, uţ tak byli jen
pomyslnou třešničkou. Plakaly děti, plakala
paní
ředitelka,
maminky
i
ostatní
zaměstnankyně školy. Bylo to dojemné a
zároveň krásné setkání, na které budeme jistě
všichni, kdo jsme tam byli, dlouho vzpomínat.
Ještě jednou velké díky paní ředitelko I. K.!
D. B.

Ad. DACHSMAN XC TRIATHLON
(kunratický triatlon 23. 6. 2018)
připravovaný na den 23.6.20018. Jediná
otázka pro pořadatele a promotéra.
Prizemoney (tedy- peněžní ocenění za
umístění)…
Proč toto peněţní ocenění vítězky kategorie
ţen činí dvě třetiny ocenění vítěze muţské
kategorie a ocenění ţen na druhém a třetím
místě polovinu toho, čím budou na týchţ
pozicích oceněni muţi? Jejich úsilí, moţná i
sebezapření v průběhu závodu bude o
měřitelně niţší neţ u muţů? (Předesílámnejsem feminista).
T. M.
Tento dotaz jsem tlumočil pořadateli D. Z.
a bylo mi odpovězeno, ţe systém odměn za
umístění tzv. prajzmany jsou ve světě takto
nastavené a odvíjí se od konkurence v daných
kategoriích. T. j. v té muţské kategorii je
mnohem větší konkurence neţ v kategorii
ţenské.
Nezbývá neţ se o tom přesvědčit tento týden
23. 6. 2018 na Horním rybníku zde
v Kunraticích u Cvikova. Přijďte fandit
a podpořit závodníky a závodnice.
J. Č.

Vítání občánků
Po více jak půl roce jsme mohli 16. 6. 2018
v dopoledních hodinách na sále KD přivítat
naše nejmenší občánky Kunratic u Cvikova.

Byli to dva chlapečci a jedno děvče, moc jsme
si to s nimi uţili, děkujeme.
Je fajn sledovat, jak se pomalu naše obec
rozrůstá, jen tak dále! :-)
J. Č.

Tak trochu jinak o Janu Husovi
6. července si připomínáme státním svátkem
okamţik,
kdy
český
kazatel
vystoupil
na předměstí švábského města Kostnice
na popravčí hranici a přijal mučednickou smrt.
Člověk ochotný obětovat za své přesvědčení
ţivot se stává legendou a pod nánosy staletí je
často těţké najít ještě reálného člověka.
Obraz, který známe a který nám byl
prezentován v hodinách dějepisu, je poněkud
jednostranný. Alois Jirásek napsal několik
historických románů a Zdeněk Nejedlý
v podstatě podle Jiráskových románů učebnice
dějepisu, Otakar Vávra natočil několik filmů na
motivy těchto románů.
Postava herce Zdeňka Štěpánka bude ještě
dlouho ovlivňovat naše představy o Janu
Husovi. Uţ jen představa, ţe mistr Jan byl
kulaté postavy a trpěl bolestmi ţlučníku a zubů
(k jeho zdravotním je pro mnohé moţná
obtíţně stravitelná). Literární zdroje podávají
ale takovýto obraz. Obraz člověka.
Kdo byl tedy Jan Hus? Určité věci jsou
nepochybné. Mistr Jan byl nepochybně skvělý
kazatel, nadšený, zapálený a strhující. Člověk
s darem řeči a s upřímným zanícením po
odstranění nedostatků společnosti své doby.
Jeho spisy hovoří o velkém a upřímném srdci,
o jeho obrovském vlivu na tehdejší českou
společnost svědčí výbuch husitského povstání,

které si do znaku dalo právě jeho jméno a jeho
heslo Veritas Vincit (Pravda vítězí).
Nakolik byl ale Jan Hus skutečně pánem
svých činů? Byla jeho poprava skutečně
justiční vraţdou, jak se stále ještě učí?
Husovu popravu jako justiční vraţdu
zpochybnil Jiří Kejř ve své knize „Husův
proces“. Hus byl popraven nespravedlivě, o
tom dnes nikdo nepochybuje. Byl ale popraven
podle tehdy platných zákonů. Ty zákony byly
špatné, byly ovšem platné. Hus proti
tehdejšímu znění práva postavil morálku, apel
na lidské dobré vlastnosti a touhu po
spravedlnosti. A prohrál. Zákony nemusí být
vţdy spravedlivé. Zákony tvoří lidé a ti se mýlí
nebo sledují své politické, často sobecké
úmysly. Připomíná vám to něco? Pak můţete
číst dál. V dějinách je hodně poučení i pro
dnešek.
Hus se díky svému vlivu na prostý lid stal
totiţ politikem – ať uţ to chtěl nebo nechtěl
a jako k politikovi se k němu i jeho odpůrci
chovali. Hus nebyl z hlediska tehdejší věrouky
úplně pravověrný, i kdyţ ve svém učení nebyl
nikdy tak radikální jako jeho předchůdce a vzor
John Viklef z Oxfordu. Moţná bychom se měli
u tehdejší teologie aspoň v zjednodušené
podobě zastavit o něco podrobněji, abychom
rozporům tehdejší doby lépe porozuměli.
Teologie měla v tehdejší době na lidi mnohem
větší význam neţ dnes jakákoliv filosofická či
jiná nauka.
V období pozdního středověku se v teologii
setkáváme se dvěma hlavními proudy –
s realismem a nominalismem. Realismus byl
starším směrem a opíral se o tzv.
novoplatonismus. Jeho představou bylo, ţe
Bůh stvořil v nebi hmotné ideje, bezchybné
vzory svého tvoření, které se pak kopírují
v mnoha
nedokonalých
napodobeninách
v reálném ţivotě na zemi. Bůh sám pak
představuje přírodu nestvořenou a tvořící,
ideje přírodu stvořenou a tvořící a pozemští
tvorové pak přírodu stvořenou a netvořící – tak
toto schéma přehledně popsal Jan Scotus
Eriugena.

Nominalismus naproti tomu byl směrem
novějším, opírajícím se o učení Aristotela,
jehoţ spisy se od začátku 13. století stále
četněji dostávaly do rukou tehdejších učenců
a rozhodujícím způsobem ovlivnily myšlenky
tehdejšího světa. Podle nominalistů stvořil Bůh
kaţdé jednotlivé stvoření nebo předmět
a člověk jim dal souhrnné názvy, jeţ je
charakterizovaly (jako kůň, pes, člověk, chléb).
Oba tyto směry ţily vedle sebe, měly své
příznivce a odpůrce. Jednotliví teologové
dokonce školy měnili. Viklef začal například
jako přesvědčený nominalista, aby se
v průběhu svého ţivota stal radikálním
realistou.
Problémy začaly v okamţiku, kdy Viklef díky
svému realismu zpochybnil přeměnu chleba
v Kristovo tělo při mši. Rozebírat tuto nauku
do podrobností není moţné, na to poskytuje
tento text příliš málo prostoru. Nicméně
Viklefovo tvrzení, ţe kněz ţijící v hříchu nemá
kontakt s nebeským mystériem, kde Kristus při
poslední večeři proměnil podstatu chleba a tím
pádem je oběť provedená oním nehodným
knězem a tím vlastně i jím vedená mše
neplatná, otřáslo samými základy církve. Její
mocenskou pozicí, jejím zdůvodněním vlastní
existence. Boj byl nevyhnutný a musel být
zničující
V Praze na vysokém učení měla hranice mezi
nominalismem a realismem zajímavou hranici.
Kopírovala totiţ hranici jazykovou. Je třeba si
uvědomit, ţe Karel IV. zaloţil praţskou
universitu jako německý král a císař a její
působnost měla daleko přesahovat hranice
českého království. To se mu i podařilo, mimo
jiné i tím, ţe pro universitu získal věhlasné
profesory. Jedním z nich byl i Albert Saský. Pod
jeho vlivem převzala universita nominalistické
učení. Albert vystudoval na Sorbonně v Paříţi
a Sorbonna byla neochvějnou baštou
nominalismu.
Kdyţ se dcera Karla IV. princezna Anna
provdala na anglického prince Richarda, odešli
s ní do Anglie i učenci a studenti z praţského
vysokého učení. Na Oxfordu se dostali do

kontaktu s učením Viklefovým a přinesli jeho
knihy do Prahy. Viklef byl v té době uţ
přesvědčeným radikálním realistou a s jeho
učením se ztotoţnila prakticky celá česká část
university a tím i Jan Hus. Němci zůstali věrni
nominalismu.
Praha na začátku 15. století vřela neklidem.
Nepochybně se i zde projevila rivalita obou
národních ţivlů, která se po smrti Karla IV.
značně vyostřovala. Karel vybudoval Prahu
jako velkoměsto. Z města o 8000 obyvatelích
z dob jeho otce Jana Lucemburského se stala
metropole s bezmála 40 000 obyvateli. Karel
přitáhl daňovými úlevami a budováním
praţského
Nového
města
řemeslníky
a obchodníky z celého království a zejména
velký počet pracovních sil – chudých nádeníků
a dělníků. Kapitál ale zůstal v rukou patricijů
Starého města – většinou Němců, kteří na
Starém městě tvořili nobilitu uţ po několik
století. Početně převládal ţivel český, finanční
a tím i politická moc zůstávala v rukou
německých. Po smrti císaře Karla se Praha
zredukovala z hlavního města Římské říše na
české hlavní město. Finančních prostředků
a tím pracovních příleţitostí ubylo, město bylo
najednou předimenzováno, prostě příliš velké.
Na pracovní trh přicházela generace mladých
lidí uţ v Praze narozených. A ta práce pro ně
nebyla. Sociální napětí mezi chudými Čechy
a bohatými Němci rostlo. A hrozilo explozí.
Konflikt byl předprogramován a projevoval se
mimo jiné i spory učenců na vysokém učení.
Jakmile vzniknou tábory a lidé k nim náleţející,
je věcná diskuse nemoţná. Nastupuje
ideologická konfrontace. Bylo tomu tak
i tentokrát. Hus se ocitl ne zcela plánovaně
a dobrovolně v centru tohoto sporu. Byl
dokonce v roce 1402 na jeden rok zvolen
rektorem university.
Mistr Jan nebyl vedoucím ideologem a ani
jím být nemohl. Nedostávalo se mu k tomu
příslušného vzdělání. V tom byl daleko
kompetentnějším
Husův
souputník,
charismatický a vášnivý Jeroným Praţský. Ten

byl mistrem teologie, absolvoval na Oxfordu,
vyučoval v Praze, Paříţi, Heidelbergu i Kolíně
nad Rýnem a měl světový věhlas. I církevní
hodnostáři znali Jeronýmovu nebezpečnost.
V Kostnici k němu byli mnohem krutější neţ
k Husovi a nemilosrdným mučením od něj
odvolání vynutili. Kdyţ se pak tohoto odvolání
zřekl a znova se k Viklefovu učení přihlásil, byl
upálen na stejném místě jako rok před ním
Hus. Hus sám byl jen mistrem artistické fakulty
a pouhým bakalářem teologie. Proto neměl
doktorský titul. Zabýval se více praktickou
kazatelskou činností, byl nepochybně dobrým
knězem. Nebyl vědcem, i kdyţ ho k tomu jeho
schopnosti, paměť a touha po vědění
předurčovaly. Vybral si praktickou práci
s prostým lidem, kazatelskou činnost. Tím
ovšem ztrácel kontakt s děním ve vědeckém
prostředí.
Konflikt na universitě a ve společnosti
eskaloval. Církevní synoda v roce 1408
zakázala šíření a pouţívání Viklefových spisů,
objevují se první ţaloby na Husa. (o nich a
dalším příště).
T. M.

Šluknovský pěšák 2018 – šachový
turnaj mládeže
V neděli 3. 6. 2018 dopoledne se ve Šluknově
konal šachový turnaj mládeţe. Naší obec zde
reprezentoval jeden mistr. Obsadil první místo
ve své kategorii – BLAHOPŘEJEME!

Usnesení z jednání ZO Kunratice u Cvikova č. 48 ze dne 3. 5. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 48 pana Milana Pavluse a pana Petra
Hamana.
Pro: 7
Proti: Zdržel se: V 18:05 hod. přítomno osm zastupitelů.
2. ZO schválilo doplnění programu jednání ZO č. 48/2018.
Pro: 8
Proti: -

Zdržel se: -

3. ZO schválilo program jednání ZO č. 48/2018 včetně jeho doplnění.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvalilo Závěrečný účet hospodaření spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017 s výhradou a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 5. ZO schválilo předložené rozpočtové opatření č. 3 bez výhrad.
Pro: 8
Proti: -

Zdržel se: -

6. ZO schválilo instalaci hromosvodu na budově OÚ za částku 28 000 Kč bez DPH
(33.880 Kč vč. DPH) firmou Zdeněk Častulík, revize elektro, Česká Lípa.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 7. ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 1/2004 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastní větší počet osob.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 8. ZO schválilo vypracování požárního řádu obce a ukládá starostovi předložení návrhu

na příštím zasedání.
Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: -

9. ZO schválilo SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O PRÁVU OBDOBNÉM
VĚCNÉMU BŘEMENI – SLUŽEBNOSTI PŘI ZŘIZOVÁNÍ PŘIPOJENÍ K
SILNICI I. TŘÍDY č. smlouvy 04/2018-36200/BPO/Ha včetně přílohy č. 2 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 10. ZO schválilo poptávkové řízení na traktorový nosič kontejnerů s předpokládanou
nosností do 5,5 t.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 11. ZO schválilo poptávkové řízení na pořízení příkopového mulčovače za obecní traktor.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 1/ 3

12. ZO schválilo pořízení vestavěné skříně do kanceláře OÚ za částku 35 000 Kč vč
DPH, dodavatel Petr Klodner, Kunratice u Cvikova.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 13. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce Kunratice u Cvikova na rok 2018 v celkové výši
54 000 Kč na akce pořádané SDH Kunratice u Cvikova a SK Kunratice u Cvikova.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 14. . ZO schválilo prodloužení nájemní smlouvy paní Ludmile Urdsikové na byt č. 1
v č.p. 411 o jeden rok.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 15. ZO schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 2767/8 v k.ú. Kunratice u Cvikova
o výměře 2277 m2 za částku 3385 Kč předem určenému zájemci.
Pro: 7
Proti: 1 (Pavlus)
Zdržel se: 16. ZO schválilo prodloužení lhůty pro provedení opatření z provedené inventury majetku
za rok 2017 do konce června 2018.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 17. ZO schválilo vyhlášení poptávkového řízení na prostory k podnikání - pronájem
nebytových prostor – restaurace v majetku obce s platností pronájmu od 1. 8. 2018.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 18. ZO schválilo nákup křovinořezu do 20 000 Kč a zahradní sekačky do 15 000 Kč.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 19. ZO schválilo vyhlášení poptávkového řízení na opravu střechy v ZŠ formou oslovení
třech dodavatelů. Seznam dodavatelů a termín bude upřesněn stavební a investiční
komisí.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce neschvaluje tato usnesení:
1. ZO neschválilo účast obce Kunratice u Cvikova v elektronické dražbě pozemků p. č.
st. 146 o výměře 195 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č.p. 46,
určená k bydlení, pozemek p. č. 2922/7 o výměře 42 m2 ostatní plocha, ostatní
komunikace, včetně všech součástí a příslušenství.
Pro: 3 (Iw, Čer., Hrad.) Proti: 3 (Pavl., Třís. Ham.) Zdržel se: 2 (Kett. V., Kett. R.)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 47/2018.
2. ZO bere na vědomí informaci o naléhavé potřebě obnovit činnost kontrolního výboru
a nezájem zastupitelů o funkci předsedy kontrolního výboru.
3. ZO nedeleguje zmocněnce na setkání akcionářů SVS 16. 5. 2018 v Liberci.
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4. ZO bere na vědomí plnění přijatých opatření z provedené inventury majetku za rok
2017.
5. ZO bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy paní Radmilou Pecharovou na
pronájem nebytových prostor – restaurace v majetku obce.

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starosta obce
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Využijte rozšířenou nabídku spojení pro cyklisty do Lužických hor.
K nabídce víkendových spojů s vlekem na jízdní kola z Nového Boru do
Krompachu zavádíme nové spoje z České Lípy do Kamenického Šenova
přes Nový Bor. Vzniká tak přímé spojení s cyklostezkou kolem Panské skály.
Nadále můžete využívat pravidelné osobní vlaky a rychlíky z České Lípy na
Jedlovou s rozšířenou přepravou jízdních kol do vyčerpání kapacity.

441 Nový Bor - Krompach
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Odvezeme jízdní kola
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Krompach
11:02
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Mařenice,Dolní Světlá,střed K
K
Mařenice,Dolní Světlá,
Mařenice,Dolní Světlá,střed K
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Krompach,Juliovka,
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Mařenice,,prodejna
Mařenice,Mařeničky,ÚSP 11:09
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Cvikov,Trávník,
11:17
Cvikov,,rest.Sever
příj. 11:19
Cvikov,,aut.st.
odj. 11:25
Cvikov,,aut.st.
11:27
Cvikov,,sídliště
11:29
Cvikov,,rozc.Rousínov
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Nový Bor,,aut.nádr. odj. 10:15
10:18
Nový Bor,,Liberecká
10:24
Svor,,otočka
10:26
Cvikov,,rozc.Rousínov
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Cvikov,,sídliště
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Cvikov,,aut.st.
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příj. 10:50
Krompach

6 jede v sobotu
+ jede v neděli a státem uznané svátky

Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,U Jezu
Česká Lípa,,U Jezu
Česká Lípa,,Borská
Nový Bor,Pihel,pošta
Nový Bor,Pihel,dol.
Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků
Sloup v Čechách
Nový Bor,Janov,Zátiší
Nový Bor,,Sloupská
Nový Bor,,nám.Míru
Nový Bor,,aut.nádr.

4001
4010
4010
4010
4010

odj.
Nový Bor,,aut.nádr.
Kamenický Šenov,Prácheň,sklárna
Kamenický Šenov,Prácheň,prodejna
Kamenický Šenov,,U křížku
příj.
Kamenický Šenov,,nám.
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příj. 08:44 14:44
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4001
4001
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Linka 461

452 + 461 Česká Lípa - Nový Bor - Kamenický Šenov
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2306
2301
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+ jede v neděli a státem uznané svátky

4010
4010
4010
4010
4001

6+
odj. 09:30
Kamenický Šenov,,nám.
Kamenický Šenov,,U křížku
09:31
Kamenický Šenov,Prácheň,prodejna 09:33
Kamenický Šenov,Prácheň,sklárna 09:34
příj. 09:41
Nový Bor,,aut.nádr.

6+
15:15
15:16
15:18
15:19
15:26
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4001
4001
4001
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4007
4007
4007
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2001

6 + + 6$
odj. 12:15 15:45 18:15
Nový Bor,,aut.nádr.
12:18 15:48 18:18
Nový Bor,,nám.Míru
12:20 15:50 18:20
Nový Bor,,Sloupská
12:22 15:52 18:22
Nový Bor,Janov,Zátiší
12:25 15:55 18:25
Sloup v Čechách
12:27 15:57 18:27
Nový Bor,Bukovany,7 trpaslíků
12:29 15:59 18:29
Nový Bor,Pihel,dol.
12:32 16:02 18:32
Nový Bor,Pihel,pošta
12:38 16:08 18:38
Česká Lípa,,Borská
12:41 16:11 18:41
Česká Lípa,,Hrnčířská
příj. 12:44 16:14 18:44
Česká Lípa,,aut.nádr.

$ jede také 5.7. a 28.9.

Če
s

} ve směru Kamenický Šenov pokračování bez nutnosti přestupu. Možnost zakoupení přímé jízdenky již na lince 452.

L4 + R22 Česká Lípa - Nový Bor - Svor Jedlová

Usnadněte si cestu do Lužických hor
ź
ź
ź

Tip na nabídku autobusů s vlekem na kola
Tip na vlaky s možností přepravy kol
Zjednodušený výběr jízdních řádů

7:36 9:41 11:41
7:38 9:44 11:44
J
J
7:45
7:56 9:56 11:56
8:02 10:03 12:03
J
J
8:09
8:12 10:12 12:12

13:36
13:38
13:45
13:56
14:02
14:09
14:12

příj. 10:11 12:11 14:11 16:11
15:41 16:32 odj. 2001 Česká Lípa hl. n.
15:44 16:35
2001 Česká Lípa střelnice
10:07 12:07 14:07 16:07
J
J
J
J
16:42
4005 Skalice u České Lípy
10:00
15:56 16:48
4001 Nový Bor
9:56 11:56 13:56 15:56
16:03 17:00
2306 Svor
9:48 11:48 13:48 15:48
J
J
J
J
17:08
2306 Nová Huť v Luž.horách
9:40
16:12 17:12 příj.
Jedlová
odj. 9:38 11:38 13:38 15:38

17:28
17:24
17:17
17:13
17:06
16:52
16:50

18:11
18:07
J

17:56
17:48
J

17:38

Provoz autobusových linek 441, 452 a 461 zajišťuje dopravce ČSAD Česká Lípa a.s., provoz vlaků České dráhy, a.s.
Zastávky s čtyřmístným číslem jsou v integrovaném tarifu IDOL. Zastávka vlaků Jedlová je v tarifu ČD.
Na všech uvedených spojích, zastávkách a dalších linkách v Libereckém kraji (a trati do Rumburku), platí jízdenka EURO-NISA-Ticket.

Platí od 28. dubna do 30. září 2018

Telefon: 704 702 000
CENTRÁLNÍ DISPEČINK IDOL
Jsme tu pro Vás denně od 4:00 do 24:00

Najdete nás na www.iidol.cz,

idollk,

IDOLdoprava

Vydává KORID LK, spol. s r.o., Koordinátor dopravy Libereckého kraje
Uzávěrka 25.4.2018. Změna platnosti údajů vyhrazena

