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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
předpovědi o nejtužší zimě za několik
posledních let se již zřejmě nenaplní. Při
pohledu z okna to vypadá spíše na příchod
jara. Inu, už aby bylo tady.......
V letošním roce nás čeká dokončení celé
řady
akcí,
které
byly
započaty
již
v minulém roce a o kterých jsem vás průběžně
informoval. Do konce června bude postaveno
zbrusu nové sportoviště za obchodem, které
bude k dispozici nejen žákům Kunratické školy,
ale i veřejnosti.
V nejbližších dnech očekáváme dodávku
kontejnerů na tříděný odpad spolu se
štěpkovačem na bioodpad. Konečně tak, pevně
doufám, zmizí haldy odpadu, zejména plastů,
který se do popelnic nevejde.
Dokončena bude oprava veřejného osvětlení
na konci obce směrem na Mařeničky. Stávající
svítidla budou nahrazena LED technologií
a doplněna o nové osvětlovací body.
V rekonstrukci veřejného osvětlení budeme
pokračovat od hřiště ke křižovatce na Lindavu
a poté dál směrem k Lindavě.
Další etapou oprav projde i budova základní
školy, kde bude vyměněna dožilá střešní
krytina a dojde k výměně oken na budově
obecního úřadu a restaurace.
Průběžně dochází k zavádění nového
informačního systému, do kterého se již
zaregistrovala celá řada občanů. Manuál pro
přihlášení je na internetových stránkách obce,
nebo tištěný na obecním úřadě. V případě
potíží s registrací se neváhejte obrátit
na starostu nebo místostarostu obce.
Obec disponuje ještě několika
kompostéry. Zájemci se mohou
na obecním úřadě.

volnými
přihlásit

Na závěr bych rád připomenul, že v letošním

roce oslaví obec Kunratice u Cvikova 740 let
od svého založení. Toto výročí společně
připomeneme
na
Májových
slavnostech
v sobotu 12. května. Udělejte si čas a přijďte
s námi toto výročí náležitě oslavit.
Michal Iwanejko, starosta

Nový rok 2018
Už pár týdnů žijeme v roce 2018. Před
stovkou let vznikala Československá republika,
stát v srdci Evropy, stát, který ve své skutečně
demokratické podobě existoval pouhých dvacet
let. Stát, na jehož území, vedle více či méně
výrazných
národnostních
menšin
byly
dominantními národnostmi česká a slovenská.
Záměrně píši národnostmi, nepíši národy.
Početně i ekonomicky dominoval český živel.
Vznikl tedy Československý stát, který byl
v roce 1938 roztržen (oddělil se Slovenský
štát) a po poválečném „opět sjednocení“ tento
stát, s výjimkou Zakarpatské Ukrajiny
v geografické podobě v zásadě nezměněné
existoval až do silvestra 1992. Parlamentní
volby v roce 1946 byly na dobu třiačtyřiceti let
posledním záchvěvem demokracie. Vzepětí
Listopadu 1989 a následujícího období naštěstí
dalo vzpomenout na to, že občan má právo
svůj politický názor i jinde než v rodinném
kruhu. Volby v období od února 1948
do listopadu 1989 vlastně volbami nebyly, bylo
to povinné přenášení lístků do volební urny. Už
pouhé zastavení za plentou (dnes pro platnost
hlasu povinné) byl na pováženou a následný
kádrový pohovor… A parlamentní volby
tehdejší ČSFR v roce 1992 rozdaly voleným
zástupcům karty tak, jak rozdaly. Na první
jednání do reprezentací obou federativních
republik
přijela
slovenská
delegace
v „folklorními“ mezinárodními poznávacími
značkami SQ na svých vozech. Nu, a do půl
roku bylo po společném státu Čechů a Slováků
Ale co přát Kunraticím u Cvikova
kunratickým v tomto roce? Především to, aby
stávající zastupitelstvo své volební období
dokončilo a to se štítem. Přát, aby

do podzimních obecních voleb se podařilo
naplnit to, co si předsevzalo. Přát, aby
Kunratice, tak jak už pár měsíců jednoznačně
lze pozorovat, pokračovaly ve své obnově, aby
jejich tvář krásněla a mládla nejen
kosmetickými úpravami, ale především tím, že
do konce svého mandátu zastupitelstvo bude
hledat a nacházet jako dosud řešení pro
nejpalčivější, palčivé, méně palčivé problémy
života
a
fungování
obce.
Je
třeba
zastupitelstvu přát do konce jeho volebního
období dostatek sil, invence pak rozhodování,
mnohdy i proti vůli vlastního souseda.
Je třeba přát Kunraticím a kunratickým, aby
byl ještě pro toto funkční období zvolen
předseda kontrolního výboru a kontrolní výbor
doplněn členy tak, aby mohl plnit svou
zákonnou úlohu.
Je třeba přát Kunraticím a kunratickým, aby
mezi nimi byl dostatek takových nadšenců,
jako je například pořadatelka halloweenských
událostí a dalších akcí pro děti paní Růžičková,
aby každý, kdo je nějak napojen na obecní
rozpočet využíval obecních prostředků pro
dobro
a
dobrou
pověst
Kunratic
a kunratických, Paní Růžičkové se to daří
a zejména Halloween už Kunratice proslavil
i za hranicemi okresu (ví se o něm i v České
Kamenici).
Je třeba přát Kunraticím a kunratickým, aby
úsilí paní Martiny Černé a skupiny lidí okolo ní
neskončilo proto, že ji a její souputníky někdo
otráví hloupými řečmi. To, co jí vedená sociální
komise koná, je nejen záslužné, ale především
velmi, velmi lidské. Patří jim dík a obrazně
smeknout před nimi klobouk.
Je třeba přát SDH a sportovcům, aby
spolupráce, kterou jsme společně nastartovali
s KaSK pokračovala společnými akcemi
ku
prospěchu
a
užitku
Kunraticím
a kunratickým. (pozn. J.Č.)
Je
třeba
přát
kunratickým,
aby
do
podzimních
voleb
do
obecního
zastupitelstva mohli vybírat z dostatečné škály
kandidátních listin plných kvalitních kandidátů.
Je třeba přát Kunraticím u Cvikova, aby nově
zvolené zastupitelstvo, dřív, než hodiny odbijí
silvestrovskou
půlnoc,
znaly
starostu,
místostarostu a měly plně obsazené funkční
orgány zastupitelstva.

A přál bych jim i hospodského, který to bude
s tou hospodou myslet vážně.
T.M.

Výroční schůze SDH
Dne 13. 1. 2018 se uskutečnila na hasičské
zbrojnici v Kunraticích u Cvikova Valná
hromada. Pozvání přijalo mnoho hostů, naši
kolegové z OSP Ruszów, starosta obce Michal
Iwanejko, předseda sportovců Dominik Jackl
a další hosté. Na Valné hromadě došlo
ke slavnostnímu předání nového praporu SDH
Kunratice u Cvikova, který pořídily z vlastního
rozpočtu. Na hasičském praporu je z jedné
strany vyobrazen sv. Florián s nápisem

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, a na druhé
straně nalezneme znak obce s názvem naší
obce. Také proběhlo slavnostní předání sv.
Floriána, kterého SDH Kunratice u Cv. dostal
od našich kolegů z OSP Ruszów.
Veronika Žihlová – SDH Kunratice u Cvikova
Foto – Janusz Wilk

Svatý Florián
Svatý Florián je uctíván již od 8. století. Je to
i proto, že je patronem proti nebezpečí vody
i ohně. Jako patron je vzýván v Horním
Rakousku,
v Bologni
i v Krakově. O pomoc
se k němu obracejí
kominíci, kováři i rolníci
při suchu a neúrodě.
U nás sv. Florián
uctívají
především
hasiči. Jeho patronát
proti ohni je však
mladší. Až do 15.
století byli ochránci
proti ohni sv. Vavřinec
a sv. Agáta. V dnešní
době však „ vládne“ Florián neomezeně. Svatý
Florián bývá zobrazován jako voják polévající

z nádoby hořící dům. V mládí prý svou
modlitbou zachránil hořící dům.
Veronika Žihlová – SDH Kunratice u Cvikova
použito z Dějin hasičstva na Českolipsku

Vlajka Tibetu 10. března opět
zavlaje na Kunratické radnici!
Kunratické zastupitelstvo schválilo vyvěšení
Tibetské vlajky v rámci akce Vlajka pro Tibet.
Toto rozhodnutí staví kunratické zastupitele
do šiku zastupitelstev obcí a měst v této zemi,
která tímto zdánlivě levným a prostým gestem
dávají na vědomí své svobodomyslné smýšlení.
Za toto rozhodnutí zastupitelům patří dík
i trocha obdivu.
T.M.

Výsledky prezidentských
v Kunraticích u Cvikova

voleb

Prezidentské volby v Kunraticích u Cvikova
dopadly tak jak dopadly. Zvítězil Miloš Zeman,
stane se tedy 8. 3. 2018 staronovým
prezidentem, nejdéle na pět let. Nejdéle. Je
třeba ten výsledek respektovat, není však
povinným radovat se nad ním.
T.M.

Ad. Hospoda v Kunraticích
Tvrzení,
že
při
otevření
hospody
v Kunraticích byly do nájemce vkládány
naděje, snad nebude daleko od pravdy. Tu
větší, tu menší. Chlapi konečně měli o delší
době jít v Kunraticích kam na pivo, a nabídka
hotových jídel plus polévka také nebyly
k zahození. S partnerkou jsme její otevření
uvítali, při svých pobytech na našich pozemcích
jsme to chápali jako řešení stravování bez
nutnosti jezdit na oběd do Mařenic. Několikrát
jsme tedy v kunratické hospodě poobědvali.
Kuchař by si rozhodně michelinskou hvězdičku
nevysloužil a šéf Pohlreich by také nebyl
nadšen, nicméně to, co nám bylo na stůl
přineseno, nebylo špatné a uspokojilo. Jen mi
vadilo, že po celou dobu z reproduktorů se
valily jaké řevy a šramoty neidentifikovatelné
rozhlasové stanice. Obědvali jsme tam
několikrát, ve dvou, ve čtyřech s partnerčinými
syny a v podstatě nebylo proč si stěžovat (pro
objektivitu, ke chvále také příliš nebylo). Pak
ale přišel den, kdy jsme za účelem ukojení
hladu vstoupili s partnerkou do lokálu

naposledy.
Bylo
to
počátkem
srpna.
Na jídelním lístku krom jiného stálo „hovězí
svíčková na smetaně, houskový knedlík“.
Objednal jsem si ji, partnerka něco jiného.
Slečna sotva zletilá nám krmi přinesla
a položila ji před nás. Když jsem do toho, co
mělo být hovězí flákotou zakrojil, zjistil jsem,
že nejde o hovězí svíčkovou, ale o sekanou
svíčkovou. Nemám nic proti sekané svíčkové,
nakonec jsem ji i snědl, ale objednal jsem si
podle jídelního lístku svíčkovou hovězí. Při
placení jsem zdvořile slečnu požádal, aby až si
příště objednám hovězí svíčkovou, nechť mi ji
přinese, a ne nějakou náhražku. Než jsem
dopil, dostavil se kuchař a omlouval se mi. Byl
velmi slušný a já neměl jediný důvod jeho
omluvu, která vypadala jako vážně myšlená,
nepřijmout. Přesto jsem už do kunratické
hospody od té doby na jídlo nepáchl. A to
přesto, že do Mařenic je to kus cesty, přesto,
že v Mařenicích bylo o něco dráž, než
v Kunraticích. Možná jsem se stal prvním
hostem, kterého se podařilo od služeb
kunratické hospody odradit. Kolik bylo
podobných, nevím. Odhaduji, že jediným jsem
nebyl.
8. ledna tohoto roku doručil osobně nájemce
na obecní úřad v Kunraticích u Cvikova
oznámení o ukončení podnikatelské činnosti.
Bez
jakéhokoliv
předchozího
varování.
Nájemce si však neuvědomil, že uzavřel před
časem nájemní smlouvu, z níž mu plynula
nejen práva, ale též závazky. A nastal stav
chaotický, který se dodnes rozplétá.
O tom, že problémem vesnických hospod je
nedostatek hostů, není třeba jakkoliv
diskutovat. O tom, že osvícená lidoveckosociálnědemokratickoanonistická
koalice
prosadila zákon, jehož vyústěním je plošný
zákaz kouření m. j. i v hospodách přispěla
k prohloubení tohoto problému, by polemizoval
jen nejzavilejší obdivovatel této, již zaniklé,
vládní koalice. Ovšem nájemce začínal již
s povinně nekuřáckou hospodou, takže ani
tady nelze hledat příčinu. V létě se u piva
kouřilo na terase vedle vstupu do budovy,
přišel podzim a na lavicích začala být zima.
Sám, jako kuřák doutníků, jsem vstup
do hospod omezil. Čtvrtek co čtvrtek jsem
chodil s partou známých do jedné hospody
v Doksech. Od onoho geniálního zákazu
kouření jsem léto přežil na předzahrádce
a s podzimem jsem omezil své návštěvy
na polovinu. Ob týden to zvládnu v roli
nekuřáka (jít s doutníkem ven by bylo o zdraví)
a provozovatel restaurace tak má ode mne

poloviční tržbu (při mé zálibě ve whisky to není
až tak málo).
Co bylo příčinou náhlého konce? Nevím. EET
to
nejspíš
nebyla,
nájemce
začínal
s kunratickou hospodou v době, kdy EET byla
už dávno povinná. Vím jen, že večer po
jednání zastupitelstva 4. ledna jsem odjížděl,
okolo dvacáté hodiny. Auto jsem měl
odstavené před budovou obecního úřadu,
právě pod okny lokálu kunratické hospody.
V lokále tma, jen v kuchyni se svítilo a svítila
obrazovka televize. A v lokále jen silueta
nájemcova. V době po onom dni jednání
zastupitelstva jsem se z několika úst dozvěděl,
že lidé přestali do hospody chodit proto, že
hostinský nebyl příjemný. Pokud v hospodě
nejsou hosté, není tržba, a tedy není ani zisk
a hospoda se neuživí. Problémem hospod
na vesnici je nedostatek hostů. Cenový rozdíl
mezi půllitrem točeného piva v hospodě
a půllitrem téhož piva v lahvi je propastný, ale
to především vlivem pokřivené cenové politiky
pivovarů, vždyť onen půllitr piva v sudu je
dražší, než v lahvi. Proč? To ví jen pivovarští
bossové. Vesnická hospoda k tomu, aby se i za
stávajících podmínek udržela, musí nabídnout
něco, co bude lákat. V osadě Kopec, což je
součást Brtníků v Šluknovském výběžku, ještě
v dobách
před
naším
vstupem
do Schengenského prostoru bývala hospoda
U Vyskočilů. Hospoda na konci slepé silničky
v osadě, kde 90 procent objektů vlastní
chalupáři. V týdnu mrtvo a ani ta hospoda
v týdnu nebyla otevřena. Otvírala se se
čtvrtečním podvečerem, v pátek až neděli
„jela“ naplno. Byla v pátek večer, po celou
sobotu a v neděli do pozdního odpoledne plná.
K Vyskočilům se z dálek jezdilo na jejich
vyhlášené - chlupaté knedlíky. Ty byly hlavní
součástí menu, ostatní, jako zelí, škvarky,
vepřová pečínka, to byly vlastně přílohy. Ti lidé
nalezli něco, čemu by se dalo říkat fór, trik.
Lidé tam jezdili na chlupaté knedlíky. Časem
je dohnal věk a hospodu prodali. Dnes je tam
sice velmi dobrá hospoda s dobrou českou
kuchyní, ale přece jen je poněkud unifikovaná.
Už nemá ten vyskočilovský trik a fór, ale drží
se dík blízkému turistickému přechodu
do Saska. I ten trik či fór je jen na nějaký čas,
než se lidé nasytí, třeba těch chlupatých
knedlíků.
Přinese nový nájemce nějaký „trik“
a prosperitu hospody?
T.M.

Silvestrovský mejdan 2017
V neděli 31. prosince od 20 hodin KaSK
uspořádala první Silvestrovský mejdan pro
veřejnost na sálu KD.
Večerem nás provázela kapela Country
rebels. Pro nás milým překvapením bylo, že se

tančilo od první písničky! Před půlnocí jsme
losovali vstupenky o žertovné ceny a myslím,
že se všichni přítomní příjemně bavili. Hřebem
večera, jak to o Silvestru bývá, byl Novoroční
přípitek a ohňostroj spuštěný na ploše hřiště
za restaurací.

Všem děkujeme za účast a věříme, že se
znovu sejdeme nejen na Silvestra, ale při
podobných akcích zde v Kunraticích.
J.Č.

Myslivecká zábava
Myslivecké sdružení Kunratice – Lindava

2. 2. 2018 opět uspořádalo zábavu, která byla
zárukou bohaté zvěřinové tomboly a příjemné
zábavy pod taktovkou skupiny Garance.
Díky pořadatelům za jejich úsilí při přípravě
této akce, protože účast byla nadprůměrná
a lístky byly již dopředu vyprodány.
J.Č.

Dětský karneval
Ten, kdo si udělal v sobotu 10. 2. čas,
a přišel na sál KD zjistil, že na Zimní olympiádu
do Pchjongčchangu letět nemusí a přesto si

TURNAJ ve futsalu
V neděli 11. 2. se konal turnaj mladších žáků
ve futsalu, nebo, jak se nesprávně říká sálové
kopané, v nové sportovní hale v České Lípě
před Kauflandem.
Turnaj
organizoval
fotbalový
klub
Lokomotiva Česká Lípa. Bylo přihlášeno 8
týmů. Nakonec se souboje zúčastnilo pouze
týmů 7.
Turnaje se zúčastnily následující týmy:
 FK Cvikov (za který hrají i naše ratolesti
z Kunratic Michal Doan a Adam Černý),
 TJ Sokol Kněžmost,
 FK Stráž pod Ralskem,
 FC Sporting Mladá Boleslav,
 TJ Jiskra Mimoň,
 TJ Lokomotiva Česká Lípa,
 SK Jilemnice – Roztoky.
Nominace za FK Cvikov: Hrůza, Vodička,
Novotný, Tima, Kroutil, Vlk, Karásek, Doan,
Dužda, Černý.

„zasportuje“. Samozřejmě to byla nadsázka,
nicméně naše ratolesti si zasportovat mohly,
protože tento karneval byl v duchu olympiády.

Velká gratulace týmu FK Cvikov, který
obsadil první místo a odvezl si z celodenního
turnaje pohár a zlaté medaile.
Pro úplnost uvádím celkové pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Díky pořadatelkám za přípravu akce, kterou
si mohlo užít cca 50 dětí se svými rodiči.
J.Č.

FK Cvikov
FC Sporting Mladá Boleslav
TJ Jiskra Mimoň
FK Stráž pod Ralskem
TJ Sokol Kněžmost a SK Jilemnice –
Roztoky
TJ Lokomotiva Česká Lípa.

Poděkování patří pořadatelům za příjemné
sportovní prostředí, vzorně připravený turnaj
a nádherné ceny.
Brzy se začne hrát venku, tak přejeme
mladším žákům FK Cvikov další sportovní
úspěchy a mnoho sil do nadcházející sezony.
J.Č.

