Kunratický zpravodaj
Periodický tisk obce Kunratice u Cvikova, vycházející jedenkrát za dva měsíce. Vychází v obci Kunratice u Cvikova, evidováno
Ministerstvem kultury České republiky pod č. 12356789/2015. Obec Kunratice u Cvikova, IČ 00524301, se sídlem obecního
úřadu Kunratice 145, 47155 Kunratice u Cvikova, e-mail: kunraticky.zpravodaj@seznam.cz
Vyšlo dne 15. října 2018
Dnes bez krajské přílohy.

Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
na úvod říjnového vydání Kunratického
zpravodaje děkuji všem, kteří vážili cestu
do volební místnosti a vyjádřili podporu
našemu sdružení vhozením hlasovacího lístku
do volební urny. Děkuji také všem, kteří mi
vyjádřili svou podporu osobně.
Uplynulé volební období pro mě nebylo
opravdu jednoduché. Po odstoupení bývalého
starosty, pana Karla Minaříka, jsem se musel,
takřka ze dne na den, vyrovnat s úplně novou
životní situací. Byl jsem postaven před
rozhodnutí nechat obec dojít až k předčasným
volbám a nejistotě, nebo výzvu přijmout a být
starostou malé obce. Po důkladném zvážení
všech okolností a důsledků jsem výzvu přijal,
a stal se tak odpovědný za chod celé obce.
Funkci starosty jsem se rozhodl vykonávat
jako neuvolněný. Toto rozhodnutí mě
v uplynulých více než dvou letech stálo veškerý
volný čas. Nejenže jsem se musel zorientovat
ve vedení úřadu, ale také plánovat, opravovat
a vymýšlet a realizovat nové věci. Za největší
svůj úspěch považuji výstavbu multifunkčního
sportoviště pro základní školu, na kterou jsme
získali dotaci z ministerstva pro místní rozvoj.
Podařilo se mi zlepšit systém nakládání
s odpady, ať už vybavením domácností
kompostéry,
rozšířením
sběrných
míst
o nádoby na tříděný odpad, nebo nákupem
kontejnerů a štěpkovače pro zpracování
bioodpadu, vše s 85% dotací z operačního
programu životní prostředí. V budově ZŠ a
obecního úřadu se mi povedlo zajistit výměnu
oken. Rozšířit veřejné osvětlení v několika
lokalitách, kde se vůbec nesvítilo. S dotací
Libereckého
kraje
vybavit
jednotku

dobrovolných hasičů novým vybavením.
Pokračoval jsem v opravách komunikací
a místních vodotečí. Podařilo se mi zlepšit
systém údržby obce přijetím zaměstnanců
do stálého pracovního poměru a pořízením
techniky.
Celou spoustu dalších věcí se mi povedlo
připravit do dalšího volebního období.
Namátkou přípravu projektové dokumentace
cyklostezky z Kunratic do Drnovce. Tento úsek
bude součástí Cyklostezky svaté Zdislavy, po
které dojedete z Nového Boru až do Bílého
Kostela. Inicioval jsem přípravu projektové
dokumentace opravy a rozšíření budovy
hasičské zbrojnice. Připravuji další rozšíření
veřejného osvětlení a opravy místních
komunikací. Ještě v letošním roce bude
opravena zasedací místnost a sál budovy
obecního úřadu, a to zdaleka není vše.
Pro příští volební období jsem odhodlán vést
obec stejně odpovědně a svědomitě, jako jsem
se tomu snažil ze všech sil po celé dva
uplynulé roky. Pevně věřím, že se mi podařilo
do vedení obce sestavit tým, na který se budu
moci spolehnout za všech okolností a který mi
bude oporou.
V letošním roce si připomínáme sté výročí
založení republiky. Při té příležitosti mi dovolte
vás všechny pozvat na 28. října na slavnostní
vysazení stromu svobody k tomuto výročí. Více
informací naleznete uvnitř zpravodaje.
Na závěr mi dovolte ještě jedno poděkování.
Největší DÍKY patří mé manželce a dětem, za
jejich každodenní podporu a trpělivost, bez
které bych svou práci dělal jen těžko.
váš starosta.

Loučení s létem

Soutěž hasičů

Předposlední víkend 26. 8. 2018, před
koncem prázdnin, se konala již tradiční akce
loučení s létem na fotbalovém hřišti pořádaná
místními hasiči. Důvodem předsunutí dětské
akce byla plánovaná soutěž hasičů na 1. 9.
2018.

V sobotu 01. 09. 2018 v dopoledních
hodinách
proběhla
pravidelná
soutěž
hasičských jednotek před OÚ.

„Objednané“ počasí se dostavilo a děti
i dospělí si užili skvělou náladu a mnoho

zábavy včetně představení policejní techniky
od PČR ze Cvikova. Malování na obličej, velká
trampolína, skákací hrad, soutěže a očekávaná
pěna byly zaručenou zábavou pro naše
ratolesti.

Počasí už nebylo tak přívětivé, jako minulý
víkend, ale to na chuti soutěžit a vyhrát nic
nezměnilo.
Soutěžilo se jako vždy v ženské a mužské
kategorii. Za ženy soutěžily následující týmy:
Česká Lípa, Horní Libchava a domácí Kunratice
u Cvikova. V kategorii mužských družstev to
byli
hasiči
Lvová,
Mimoň,
Krompach
a pořadatelé Kunratice u Cvikova.
Pořadí vítězů je následující: kategorie
ženských družstev 1) Kunratice u Cvikova –
BLAHOPŘEJEME!!!, 2) Česká Lípa, 3) Horní
Libchava, kategorie mužských družstev 1)
Krompach, 2) Lvová, 3) Mimoň, 4) Kunratice
u Cvikova a 5) Česká Lípa
J. Č.

Zahájení školního roku 2018 /
2019
Letošní zahájení školního roku 2018 / 2019
připadlo na pondělí 3. září.

Díky
všem,
zorganizovali.

kteří

krásné

odpoledne
J. Č.
Pro naši školu a školku to bylo hned několik
změn najednou. Jednak se naše děti a rodiče
mohli seznámit s novým panem ředitelem

Mgr. Zdenkem Dvořákem a obměněným
učitelským sborem. Druhak zahájení školního
roku proběhlo netradičně a slavnostně na
novém sportovišti za OÚ, které tímto bylo škole
předáno k užívání za přítomnosti starosty
a místostarosty.
Pro školní rok 2018 / 2019 jsme přivítali
jednu slečnu do první třídy, která svůj první
školní den zahájila slavnostním výkopem
balonu do brány. Popřáli jsme jí mnoho
školních úspěchů a předali uvítací balíček
pomůcek do 1. ročníku. Přejeme jí, aby
neztratila elán se kterým přišla první den do
školy, a dělala svým rodičům samou radost.

Po návratu do kostela Povýšení sv. Kříže
jsme si mohli vychutnat pomyslnou třešničku
na dortu v podobě vystoupení dětského
pěveckého sboru Severáček, pod vedením paní
Lucie Pálkové , který nadchl početné publikum
natolik, že vyburcovalo sbor ke dvojímu
přídavku. Byl to opravdu hluboký kulturní
zážitek.

Přejeme novému panu řediteli mnoho
úspěchů v novém kantorském sboru a těšíme
se na další spolupráci při kulturních
a společenských činnostech pořádaných obcí.
J. Č.

Kunratické kulturní září
Dne 15.9.2018 jsme pořádali 3. ročník
Kunratického kulturního září, a to již
v zavedeném schematu.
Sobotní kulturní odpoledne bylo zahájeno
v kostele Povýšení sv. Kříže výstavou fotografií
profesionálního fotografa pana Richarda
Růžičky za doprovodu malých zpěváčků,
sourozenců Vlčkových, kdy oko návštěvníků
potěšily velkoformátové fotografie s tématikou
Lužickohorské lidové architektury a krajiny.
Další část programu se odehrála na sále
kulturního domu, kde následovala hraná
klasická pohádka skalického divadelního spolku
NOPOĎ, s názvem Kouzelná flétna. Děti se
dočkaly krále i krásné princezny, souboje
dobra se zlem a především dobrého konce.

Děkuji všem účinkujícím, návštěvníkům
a obci Kunratice u Cvikova za umožnění této
akce. Je potřeba také poděkovat aktérům Lípy
Musicy, kteří nám poskytli reklamní podporu
a podíleli se na tvorbě plakátů a váženému
panu faráři Rudolfu Repkovi, který akci
podpořil nejen svým souhlasem, ale i
přítomností.
Na příští rok se zase těšíme na viděnou,
za pořadatele Kateřina Iwanejko.

Dnešní
vydání
Zpravodaje
je
zkrácené. Standardní číslo včetně
příloh
usnesení
ZO
vyjde
po
ustavujícím
zasedání
nového
zastupitelstva obce.

Vážení spoluobčané,
zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste
být informováni o aktuálním dění v naší obci?

Přihlášení k odběru hlášení

Připravujeme pro Vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému Vás
budeme informovat SMS zprávami, e-mailem, přes Facebook nebo mobilní aplikaci.

Telefon:

Pokud budete odebírat hlášení elektronicky, zvažte prosím, zda je nutné zasílat hlášení také SMS
zprávami, které jsou hrazeny z obecního rozpočtu. Děkujeme za pochopení.

E-mail:

Kunratice u Cvikova

Bc. Michal Iwanejko, starosta obce Kunratice u Cvikova

Jméno a příjmení:
č.p.:

Mám zájem o tyto informace:

Vyberte si jednu z možností:

Další možnosti odběru:

Přihlaste se přes internet

Přihlaste se přes Facebook

Přejděte na www.kunraticeucvikova.hlasenirozhlasu.cz
klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

Na Facebooku vyhledejte Obec Kunratice u Cvikova
a přidejte si tuto stránku k oblíbeným.

Vyplňte ústřižek vpravo

Nainstalujte si aplikaci

Vyplněný jej odevzdejte na obecním úřadě.

Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz najdete na Google Play.

Pošlete SMS
- ve tvaru KUNRATICEUC JMENO PRIJMENI CISLOPOPISNE na číslo 774 724 136
(informace budete dostávat formou SMS)
- ve tvaru KUNRATICEUC JMENO PRIJMENI CISLOPOPISNE +"Váš e-mail" na číslo 774 724 136 (informace
dostanete formou SMS i na Váš e-mail)
- chcete-li dostávat jen některé druhy informací, doplňte jejich čísla do SMS (např. KUNRATICEUC ….. 1 3 5 )

SMSkou

Chci odebírat hlášení. Jak na to?

E-mailem

Kolik mě to bude stát? Nic! Tato služba je pro Vás zcela ZDARMA

Výstražné informace

1.

Oznámení obecního úřadu

2.

Kulturní akce

3.

Sportovní akce

4.

Opravy inženýrských sítí,
odstávky a odečty vody, elektřiny a plynu

5.

Výkup, sběr

6.

Prodej

7.

Očkování psů

Potřebujete poradit?
Obraťte se na některý z těchto kontaktů:
oukunratice@mybox.cz
info@hlasenirozhlasu.cz

Kunratice slaví

100 let
republiky

28.říjen
2018

Program
sraz před úřadem

17 :00 hodin
sázení lípy

17 :30 hodin
lampionový průvod
po návratu z průvodu
pouštění lampionů štěstí
všichni jste srdečně zváni
s sebou lampiony, svíčky, sirky

akci pořádá
Obec Kunratice u Cvikova

