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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
konec roku je za dveřmi, většina z nás se
horečně připravuje na vánoční svátky
a na poslední chvíli ještě sháníme dárky,
které zaručeně potěší naše nejbližší.
Zejména u dětí úkol nadmíru náročný.
Vždy v prosincovém vydání zpravodaje
uvádím v úvodním slově celkové ohlédnutí
za uplynulým rokem. I letos tomu nebude
jinak.
Dění v obci ovlivnily v letošním roce dvě
podstatné události. S první z nich se pomalu
učíme žít. Ano jedná se o tu otravnou
a všudypřítomnou pandemii koronaviru,
a související opatření proti jejímu šíření.
Zejména v prvním čtvrtletí a nyní
i v posledním jsme byli doslova přinuceni
neuskutečnit, či dokonce zrušit celou řadu
společenských akcí. Druhou podstatnou
událostí byla blesková povodeň, která se
prohnala naší obcí v noci ze 17. na 18.
července. Zanechala po sobě obrovské
škody na soukromém i obecním majetku.
Následné odstraňování škod ukázalo
obrovskou solidaritu místních obyvatel
i podnikatelů, na což jsem jako starosta této
obce patřičně hrdý. Ještě jednou děkuji
všem, kteří byli při tom a pomáhali.
V letošním roce byly dokončeny čtyři
stavební akce rozsáhlejšího charakteru.
Největší bylo rozšíření dětského hřiště za
prodejnou, s celkovými náklady 2,5 mil. Kč

a dotací MMR 1,6 mil. Kč. Dále oprava
místní komunikace od č.p. 68 k č.p. 97
(Hamanovi) a 298 (dříve Jirákovi). Celková
délka opraveného úseku komunikace činí
213 metrů a původní štěrkový povrch byl
nahrazen asfaltovým. Celkové náklady byly
cca 900 tis. Kč a byly plně hrazeny
z obecního rozpočtu. V pořadí třetí stavební
akcí, resp. bourací, byla demolice objektu
č.p. 146 proti prodejně potravin. Celkové
náklady činily cca. 800 tis. Kč, kdy dotace
z MMR byla ve výši 442 tis. Kč. Poslední
rozsáhlejší
akcí
byla
rekonstrukce
veřejného osvětlení směrem na Lindavu.
Nainstalováno bylo celkem 10 nových
osvětlovacích bodů, s vrchním vedením
napájecích rozvodů, s celkovou délkou 325
metrů. Náklady na rekonstrukci činily 579
tis. vč. DPH a dotace z Libereckého kraje
289 tis. Kč. Dále jsme prostřednictvím
Svazku obcí Novoborska a dotace
z Ministerstva životního prostředí, pořídili
nádoby na tříděný odpad a rozšířili počet
sběrných míst. V neposlední řadě jsme
zahájili projekt revitalizace zeleně, jehož
prostřednictvím by mělo dojít k ošetření
stromů v centru obce, na hřbitově, v okolí
kostela a dále několika soliterních jedinců
v rámci katastru obce.
Dokončili jsme též finální podobu studie
revitalizace centra obce a budeme
pokračovat projektovou přípravou pro
povolení stavby. Z připravovaných projektů
ještě zmíním rekonstrukci budovy základní
školy a další etapu hřiště za prodejnou
(workout a parkour). Na oba projekty

budeme žádat o dotaci z ministerstva pro
místní rozvoj, programu obnovy venkova.
Připravené
projekty
máme
také
na rekonstrukci hasičské zbrojnice a opravu
koryta
náhonu
„pod
hasičárnou“.
S ohledem na finanční náročnost obou
projektů budeme usilovat o získání co
nejvíce finančních prostředků z dotačních
titulů.
Koncem letošního roku jsme přijali dvě
obecně závazné vyhlášky, které se týkají
odpadového hospodářství, jedna upravuje
systém poplatků za odpady a druhá systém
nakládání s nimi.
Na
závěr
bych
rád
poděkoval
zaměstnancům obce za jejich pracovní
nasazení, organizátorům společenských
akcí za jejich obětavost a vytrvalost,
zastupitelům za zodpovědný přístup ke
svým povinnostem, dobrovolným hasičům
za jejich celoroční práci, zejména při řešení
mimořádných událostí, a také vám všem,
kterým není osud naší obce lhostejný
a o dění kolem vás se zajímáte.
Přeji všem pohodové a radostné prožití
vánočních svátků a v roce 2022 pevné
zdraví a mnoho sil.
Váš starosta Bc. Michal Iwanejko

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Jak jste se již dočetli v úvodu, přijala
obec Kunratice u Cvikova v roce 2021 dvě
obecně závazné vyhlášky související
s nakládáním
s odpady
a
poplatky
spojenými s jejich likvidací. Tyto vyhlášky
bylo nutné aktualizovat v souvislosti
s novým zákonem č. 541/2020 Sb.
o odpadech. Při rozhodování, jaký systém
zvolíme pro vybírání poplatků pro další
období, jsme stáli před otázkou, zda
zachováme současný model, tedy platbu za
poplatníka podle trvalého pobytu v obci či
rekreační objekt, nebo zvolíme některou
z nově nabízených možností, a to platbu

podle skutečné hmotnosti či objemu
svezeného
odpadu
od
jednotlivých
nemovitostí.
Otevřeli jsme tedy debatu o zavedení
systému platby podle svezeného množství
odpadu, resp. podle jeho hmotnosti.
Takovýto
systém
je
bezesporu
spravedlivější a ve svém důsledku i více
motivující ke třídění odpadů. A právě snaha
o
snižování
množství
směsného
komunálního odpadu se ukázala jako hlavní
výhoda takového systému. Nevýhodou
bude snaha některých občanů zbavovat se
odpadu nelegálně, což je bohužel otázkou
zodpovědnosti každého z nás. I přes
bezesporné výhody a transparentnost
takového systému jsme nakonec přijali
vyhlášku, která stávající model zachovala a
zůstala i stejná výše poplatku na
poplatníka. Důvodů k takovému rozhodnutí
bylo několik. Získat dostatek času, abychom
mohli obyvatele obce na změnu systému
připravit. Tedy důkladně informovat, jak
takový systém bude fungovat a jakým
způsobem se může výše jejich poplatku
změnit. Předně je zapotřebí uvést, že
případná změna systému si neklade za cíl
vytáhnout z kapes poplatníků více peněz,
ale zvýšit podíl vytříděných odpadů a tím
pádem snížit jeho množství, které končí v
černých popelnicích.
Výše konkrétního poplatku, se pak bude
odvíjet od svezeného množství odpadů
v kalendářním roce, tedy počtu kilogramů
vynásobeného výší poplatku za 1 kilogram,
která bude stanovena v obecně závazné
vyhlášce. Maximální sazba je zákonem
stanovena na 6 Kč/kg. Při počátečním
nastavování výše této sazby budeme
vycházet z celkového průměrného množství
směsných komunálních odpadů za rok, což
je zhruba 150 tun a celkové výše dosud
vybíraných poplatků, což je ročně zhruba
400 tis. Kč. Za současného stavu by se výše
takového poplatku jevila jako optimální
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2,7 - 3 Kč/kg svezeného
komunálního odpadu.

směsného

Aby měla každá domácnost představu,
jaké
konkrétní
množství
směsného
komunálního odpadu vyprodukuje a kolik
by mohla podle tohoto systému platit,
plánujeme před spuštěním „ostrého
režimu“ tzv. monitorovací rok, ve kterém
budeme svezený odpad od jednotlivých
domácností vážit a s výsledky je následně
seznámíme. Pro představu vychází nyní
průměrná roční produkce směsného
komunálního odpadu na 230 kg/1
poplatníka, tedy i rekreační objekt
a podnikatele.
Spuštění ostrého provozu a změny
systému bude také závislé na svozové firmě
a vybavení svozových prostředků patřičnou
technologií. V praxi to bude fungovat tak,
že
každá
nádoba,
nebo
nádoby,
u jednotlivých nemovitostí budou opatřeny
čipy, díky kterým je svozový prostředek
identifikuje, zváží a hmotnost odpadu
zaznamená do elektronického systému.
Každá
domácnost,
resp.
vlastník
nemovitosti, zaplatí pouze tolik, kolik
odpadu vyhodí, resp. čím více odpadu
vytřídí, tím méně zaplatí. Svozová
společnost přislíbila vybavení vozidel tímto
systémem do konce roku 2022. Rok 2023
by byl tedy pouze monitorovací a od roku
2024 bychom mohli přejít na tento systém
svážení odpadů a s tím související poplatky.
Náklady na svoz a likvidaci komunálních
odpadů se každým rokem zvyšují. V roce
2020 činily náklady na odpadové
hospodářství obce 927 tis. Kč, přičemž
příjmy z poplatků v roce činily 387 tis. Kč
a příspěvek EKO-KOMU 128 tis Kč.
Za rok 2021 předpokládáme, že výdaje
překonají jeden milión korun. Svou roli

v tom nehraje pouze inflace, o kterou
zvyšuje svozová společnost ceny, ale i výše
zákonných poplatků a závazek České
republiky
snížit
množství
odpadů
ukládaných na skládkách. Se snížením
nákladů nám může každý pomoci, a to
vyvážením nádoby na komunální odpad, až
když je skutečně plná. Svozová firma totiž
účtuje jednak za množství svezeného
odpadu a také za manipulaci s každou
nádobou, bez ohledu na množství odpadu,
které se v ní nachází. Dále také důsledným
tříděním. Za tímto účelem jsme rozšířili
sběrnou síť o dalších šest stanovišť.
Zejména abychom snížili docházkovou
vzdálenost a také zvýšili kapacitu. Sběrnou
síť jsme doplnili o nádoby na kovy (bílé
240-ti litrové nádoby se samolepou KOVY)
a nádoby na jedlé oleje a tuky (červené
120-ti litrové nádoby označené samolepou
jedlé oleje a tuky, které vhazujte
v uzavřených obalech). Tyto nádoby se
nachází u sběrného dvora, za obecním
úřadem a u vývěsky v dolní části obce. Další
nádoby na tříděný odpad jsme umístili
u hřbitova, jedná se o sklo, plasty a na jaře
přibude i kontejner na bioodpad.
Děkuji za pozornost, kterou jste věnovali
čtení tohoto článku, a budu velice vděčen
za každou připomínku či podnět, který se
týká odpadového hospodářství naší obce.
Své dotazy a podněty můžete směřovat na
adresu: starosta@kunraticeucvikova.eu
Bc. Michal Iwanejko

CVIKOVÁČEK
V pátek 22. října jsme se školáky
navštívili Cvikováček. Děti si namalovaly
obrázek s halloweenskou tématikou. Po
vydařené práci si mohly ještě chvilku hrát.
A protože bylo krásné a slunečné počasí,
vydali jsme se zpátky do Kunratic pěšky.
Cesta byla fajn. Bylo to příjemné
dopoledne.
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Děkujeme holkám ze Cvikováčku za jejich
péči, ochotu, trpělivost a milé přijetí.
Těšíme se na další návštěvu.

Děkujeme také za nádherný sponzorský dar
v podobě dortu paní Jany Benediktové.

Josef Černý

Za ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova Mgr.
Markéta Klimšová a Šárka Odvárková

HALLOWEENSKÉ
„skotačení“ proběhlo v sobotu 23. října
a myslím, že si to všichni zúčastnění
nádherně užili. Velké poděkování patří
celému týmu paní Evy Růžičkové a Jitky
Mlázovské.

HALLOWENSKÁ NOČNÍ
PARTY VE ŠKOLE
Na tento večer se každý těšil. Po dlouhé
době spát ve škole a užít si pohodový,
kouzelný a zábavný večer se svými
kamarády. Pro některé to byl adrenalin,
protože spát poprvé ve škole (mimo
domov) – to chtělo velkou odvahu.
A všichni, kdo spali, to zvládli. Všem se líbilo
a moc jsme si to užili. I já s paní učitelkou
Šárkou.
A jak to vlastně všechno probíhalo?
V úterý 26. října jsme se navečer sešli ve
škole. Děti přišly v maskách. Někdo se
například převlékl za vílu, za kostlivce, za
čaroděje, nebo čarodějnici. Všechny masky
byly povedené a krásné. Také nesmím
zapomenout na sladké a slané dobroty,
které nám napekli a připravili rodiče. Všem

Stránka 4 z 15

moc děkujeme. Bylo to výborné. A každý si
pochutnal.

dostal zapálenou čajovou svíčku. Svícny se
nám vedle školy krásně rozzářily.
Po
noční
vycházce
jsme
řádili
v tělocvičně. Starší spolužáci si pro mladší
spolužáky připravili různé soutěže, hry a
úkoly. Nechyběly také kvízové otázky
z matematiky, anebo z prvouky. Moc
chválíme! Na závěr jsme si zatancovali
a zahráli oblíbenou židličkovanou. A protože
už bylo kolem jedenácté, byl nejvyšší čas
zalehnout do pelíšku. Samozřejmě předtím
něco rychle zakousnout, vyčistit si zuby,
převléknout do pyžama, pustit pohádku
na dobrou noc. Kolem půlnoci se pomalu
usínalo a konečně v jednu hodinu už všichni
spali, až do rána.

Po šesté hodině vše začalo. Nejprve jsme si
připravili spaní. Potom se děti pustily do
vyrábění svícnu. Pak jsme si v jídelně
udělali švédský stůl. Každý mohl

Ráno v půl osmé byl budíček. Uklidili jsme
třídy, všechno si zabalili a hurá na snídani.
Po snídani nám děti namalovaly své zážitky
z party. V 9.00 hodin už na ně netrpělivě
před školou čekali rodiče. Děti se tak
rozešly na podzimní prázdniny. Večer se
vydařil. Vše dopadlo dobře. A my se už teď
těšíme na další spaní. Paní učitelky Markéta
a Šárka.
Mgr. Markéta Klimšová

CO MAJÍ NAŠE DĚTI RÁDY
O VÁNOCÍCH?

ochutnávat řízečky, halloweenské krvavé
prstíky, tyčinky z listového těsta, krémový
dortík, jablečný koláč, palačinky se skořicí,
ovoce a zeleninu a další dobrůtky. Také
jsme společně chystali večeři. Byly tousty.
Děti krájely zeleninu, mazaly tousty
máslem, plnily je salámem a sýrem. Velké
holky myly a utíraly nádobí. Prostě každý
pomáhal. Po vydatném jídle jsme vyrazili
ven na noční pochod. Každý do svícnu
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Za příjemné prostředí a připravené
občerstvení děkujeme paní Michaele

Tlamichové, provozní místní restaurace. Za
organizaci a uspořádání děkujeme Kulturní

a
společenské
komisi
v čele
zastupitelkou paní Martinou Černou.

se

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
SENIORŮ
Po loňském „výpadku“ jsme ještě stihli
v pátek 29. října uspořádat v salonku místní
restaurace společenské setkání seniorů.
Zdeněk Kaňka nás provázel celým
programem a myslím, že o zábavné
okamžiky nebyla nouze. Někteří si
zasoutěžili o zajímavé ceny a na společný
tanec také došlo.

Věříme, že se příští rok zase sejdeme.
Pevné zdraví a mnoho krásných dnů i těm,
kterým okolnosti zabránily se s námi setkat.
Josef Černý
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CRYSTAL FASHION WEEK
S BLANKOU MATRAGI
31.10.2021
byla událost pro místní kostel Povýšení sv.
Kříže a pro samotné Kunratice něčím
nevídaným.

sklářských děl v kostele, módní přehlídka
svatebních šatů spojená s prezentací tvorby
uměleckých sklářských škol z našeho kraje
a talkshow Davida Sobotky s Blankou
Matragi, kdy nás Blanka nechala

Zdroj: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4804921542871844&set=pcb.4804922696205062

Během celého dne byl kostel i sklárna
Pačinek
Glass
přístupné
veřejnosti.
Ve sklárně mohli přítomní nahlédnout pod

nahlédnout do počátků její tvorby a života
v Bejrútu,
byly
nezapomenutelným
zážitkem. Nádherné adventní vystoupení
Leony Machálkové bylo už jen třešničkou
na pomyslném dortu neopakovatelného
dne.

„pokličku“ tvorby Blanky Matragi s místními
sklářskými mistry. Večerní vernisáž
Děkujeme sklárně Pačinek Glass včele
s Davidem Sobotkou za skvělé zážitky.
Děkujeme všem zúčastněným, že poctivě
dodržovali nařízená vládní opatření.
Budeme se těšit na další podobnou akci.

Josef Černý

Zdroj: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4804921242871874&set=pcb.4804922696205062
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ZAHÁJENÍ ADVENTU
bylo stejně jako minulý rok takové smutné
až osamělé z důvodu přijatých vládních
opatření. Přestože se naši žáci a žačky

našeho faráře J.M. can. Mgr. Rudolfa Repky
společně rozsvítili vánoční strom, tentokrát
„živou“ jedli přímo před bytovkou.
Rád bych tímto poděkoval našim
zaměstnancům, zastupitelům a všem kteří
se podílejí na kulturním a společenském
dění v naší obci včetně manažéra sklárny
Davida Sobotky a týmu Jiřího Pačinka. Přeji
Vám klidné a „zdravé“ sváteční dny
a úspěšný rok 2022.

Josef Černý

„SVATÁ
ZDISLAVA
DO
ČESKÉHO KŘIŠŤÁLU ODĚNA“
DAR PRO PAPEŽE FRANTIŠKA
A JEHO CESTA DO VATIKÁNU

důkladně připravili na zahájení adventních
svátků a měli jsme připravený doprovodný
program, byli jsme nuceni vše na poslední
chvíli odvolat.

Kunratice u Cvikova se tak jako po celý
letošní rok dostaly v měsíci říjnu a listopadu
do hledáčku médií, informujících o zdejším
dění spojeném se sklárnou Jiřího Pačinka
a především Křišťálovým chrámem.
Tentokrát médií nejen tuzemských, ale
i světových... (https://deutsch.radio.cz/geschenk-fuerpapst-franziskus-glaeserner-reliquienschrein-austschechien-8730643?fbclid=IwAR1hWDW_o2P8BtQnYdtKQ5L3UP7BoWrrcuDGGHfpmFDxmwtGcg8
tPLnF-A)

Zdroj: https://www.facebook.com/photo/?fbid=387704069808532&set=pcb.387704099808529

V první adventní neděli 28. listopadu po
17 hodině jsme se starostou a za požehnání

Myšlenka vytvořit skleněný dar pro
Svatého otce - křišťálový objekt, který by
do rukou papeže Františka přinesl poselství
významné české světice svaté Zdislavy,
patronky chudých, nemocných a zejména
patronky rodin, se zrodila v hlavě Davida
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Sobotky přesně před rokem, v období
adventu. Byl to historicky první advent,
který byl zasažen dopadem celosvětové
pandemie nemoci Covid, a tak význam
a odkaz svaté Zdislavy nabyl na naléhavosti
a síle svého sdělení.

Křišťálová Monstrance s relikvií svaté
Zdislavy se tak stala oficiálním darem
křesťanů Čech, Moravy a Slezska a byla
Svatému otci předána českými biskupy při
návštěvě Vatikánu v rámci Ad limina
apostolorum ve čtvrtek 11. listopadu 2021.
Objekt vytvořený pouze z křišťálového
čirého skla technikou ručního tvarování
nese přímo ve svém srdci ostatek svaté
Zdislavy, obklopený v čelní části dvanácti
slunečními
paprsky,
představujícími
dvanáct apoštolů a v zadní části pak sedmi
paprsky, které symbolizují sedm darů
Ducha svatého.

Zdroj: https://www.facebook.com/photo/?fbid=384953963416876&set=a.219596406619300

Blízkost a spiritus loci místa, kde před
staletími žila a blahodárně působila na své
okolí, tedy v nedalekém Jablonném
v Podještědí a na hradě Lemberku, ovlivnily
a inspirovaly Davida Sobotku a Jiřího
Pačinka, kteří v naší obci společně se
správcem farnosti J. M. can. Rudolfem
Repkou před bezmála dvěma lety vytvořili
Křišťálový chrám, k myšlence odít svatou
Zdislavu do ušlechtilého českého křišťálu.

Zdroj: https://www.facebook.com/photo?fbid=387007443211528&set=pcb.387009253211347

Noha relikviáře jako pevný základ víry
nese tři křišťálové kameje - symboly Svaté
Trojice, na kterých je vyryta podobizna
svaté Zdislavy, podávající jídlo chudým
a nemocným, zatímco dvě další nesou znak
Diecéze litoměřické a latinský text k výročí
800 let od jejího narození.
O uměleckou rytinu se postaral jeden
z nejvýznamnějších evropských rytců skla,
Zdroj: https://www.facebook.com/photo?fbid=10209105914640309&set=pcb.10209105917560382
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Arno Čančík z nedaleké obce Polevsko,
který patří k absolutní špičce svého oboru.
Centrální kapsule, nesena skleněným
sloupem jako symbolem křesťanství, je pak
prostorem nejvýznamnějším - místem,
které uchovává a do Vatikánu v něm bylo
zcela poprvé přivezena svatá Zdislava, jíž se
tak český křišťál stal ochráncem a věčným
zázemím.

Rudolfem Repkou, aby ho oslovili ke
vzájemné
spolupráci
spočívající
v přítomnosti a představení uměleckého
skla Jiřího Pačinka v sakrálním prostoru.
Reakce pana faráře Repky byla tehdy nejen
pozitivní,
ale
přímo
inspirativní
a vizionářská, jelikož navrhl trvalou expozici
Pačinkovy tvorby a nabídl svou maximální
podporu a součinnost.

Zdroj: https://www.facebook.com/photo/?fbid=387007919878147&set=pcb.387009253211347

Zdroj: https://www.facebook.com/photo/?fbid=387008563211416&set=pcb.387009253211347

Samotný projekt a cesta do Věčného
města Říma a Vatikánu byly připravovány
od letošního ledna, kdy na samém začátku
stála myšlenka Davida Sobotky dát
Svatému otci Františkovi poznat příběh
obnovy a znovuzrození zdejšího kostela
Povýšení svatého Kříže.
V loňském roce, tedy symbolicky v roce
osmistého výročí narození svaté Zdislavy,
se na schodech omšelého, nevyužívaného
a trvale uzamčeného kostela sešel Jiří
Pačinek, David Sobotka, místostarosta obce
Josef Černý a zastupitelka Martina Černá
s farářem a správcem Římskokatolické
farnosti Kunratice u Cvikova, J. M. can.

Následující kroky pak byly jen otázkou
týdnů a 12. června 2020 se tak kunratický
kostel, který byl nazván Křišťálovým
chrámem, slavnostně představil veřejnosti
v rámci Noci kostelů. Od té doby sem
zavítaly tisíce návštěvníků, poutníků
a obdivovatelů umění. Konala se tu celá
řada kulturních akcí, koncertů a také
slavnostních bohoslužeb, které zde sloužil
například 20. sídelní biskup Diecéze
litoměřické Mons. Jan Baxant nebo
naposledy velvyslanec Svatého stolce
v České republice, apoštolský nuncius
Mons. Charles Daniel Balvo.
Ten jako jediný duchovní představitel
v sobotu 2. října poprvé shlédl Křišťálovou
monstranci s relikvií svaté Zdislavy, která
byla vytvořena jako oficiální dar České
biskupské konference Svatému otci
Františkovi a na svou pouť do Vatikánu se
vydala v neděli 7. listopadu společně s Jiřím
Pačinkem, Davidem Sobotkou, Rudolfem
Repkou a jejich třemi přáteli. Do Věčného
města úspěšně dorazila spolu s dalšími
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dvěma originály, se kterými byla v úterý
9. listopadu oficiálně představena českým
biskupům a pozvaným hostům v rámci
slavnostní
recepce,
připravené
velvyslancem České republiky ve Vatikánu,
Jeho
Excelencí
Václavem
Kolajou
v bohosloveckém semináři Nepomucenum
v Římě.

Zdroj: https://www.facebook.com/photo/?fbid=387009009878038&set=pcb.387009253211347

Druhý den, ve středu 10. listopadu se
autoři Monstrance svaté Zdislavy zúčastnili
generální audience u Svatého otce, kde
v Aule Pavla VI. před zraky tisíců
přihlížejících došlo k naprosto nečekanému
osobnímu setkání a rozhovoru s papežem
Františkem, který autorům dokonce
požehnal.

Ve čtvrtek 11. listopadu v 11.00 hodin se
pak příběh svaté Zdislavy oděné do českého
křišťálu uzavřel okamžikem, kdy byla
Monstrance českými biskupy slavnostně
předána Svatému otci v rámci soukromé
audience.
Dle
autentických
slov

představitelů České biskupské konference,
a také jak patrno z televizního záznamu
Vatikánské
televize
(https://www.youtube.com/watch?v=keGxCEp3_iM)

který obletěl celý svět, byl papež František
ohromen krásou křišťálu a uměním českých
sklářů a s velkým nadšením dar přijal.
Další dva originály pak byly požehnány
unikátní
poctou,
kdy
se
v pátek
12. listopadu staly součástí mše svaté,
celebrované
symbolicky
litoměřickým
biskupem Mons. Janem Baxantem v jedné
z nejvýznamnějších římských papežských
bazilik vybudované ve 4. století, Basilica di
San Paolo fuori le mura, stojíce na hlavním
oltáři a záříce jako dvě křišťálová slunce…
Ve svých slovech zde Otec biskup osobně
pozdravil poutníky z Kunratic u Cvikova,
poděkoval jim za vytvoření Monstrance
Svaté Zdislavy a popřál štěstí a bezpečí na
zpáteční cestu.
Po svém návratu do České republiky se
tyto dva originály, které v Římě osobně
zavítaly na dvě, pro křesťanskou církev
nejvýznamnější místa spojená se jmény
dvou hlavních patronů a pilířů víry, tedy
svatým Petrem a svatým Pavlem, stanou
trvalými poklady míst, kde vznikly.
Jeden originál Monstrance s relikvií svaté
Zdislavy je od 20. listopadu trvale vystaven
v sídelním kostele správce cvikovské
a kunratické Římskokatolické farnosti J. M.
can. Rudolfa Repky ve Cvikově a jeden pak
přímo v místě svého zrodu, tedy
v Křišťálovém chrámu v naší obci, která se
tak stává významným poutním místem.
Umělecký ředitel sklárny Pačinek Glass
David Sobotka
Zdroj:
https://www.facebook.com/watch/?v=632758891231301
https://twitter.com/udalostibrno/status/145886510579012
8146?s=24&fbclid=IwAR3n9Pr2PNG7iCDH4DWBGz8eS3Vr
0vC9QrMLMyFLB0trBwFB7Ddf--eFTlg
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ROZSVIŤTE VÁNOCE
ÚSMĚVEM

ze všech stran rozdělovalo rodiny, což se už
bohužel děje.

Letošní Vánoce se, nejen v naší obci,
nesou ve velmi zvláštním duchu. Vládní
nařízení a opatření zakazují všechno, na co
jsme až doposud bývali zvyklí a co jsme
považovali za samozřejmé.
Můžeme se rozčilovat, nesouhlasit nebo
naopak považovat směr, kterým se celá
světová situace ubírá, za jediný možný
správný.
Ať tak či jinak důležité je jedno a sice to,
jakým způsobem reagujeme my. Jako
jednotlivci, potažmo celá společnost.
Jestli si ve svých duších necháme „ukrást“
Vánoce nebo se zamyslíme nad tím, co je
skutečně podstatné?
Vánoce jsou přeci o setkávání se
s blízkými a přáteli. Není to o honbě za co
nejdokonalejšími dárky. A v dnešní době
obzvlášť. Je důležité nezapomínat na
podstatu Vánoc. Na rodinou pohodu,
laskavost a radostné jiskřičky očekávání
v očích dětí.
To, že nám zakázali se stýkat venku pod
širou oblohou u tradičního rozsvěcování
Vánočního stromečku, společného zpívání
koled, ale do nákupních center nás klidně
pustí, je mírně řečeno směšné.

Nikdo není o nic víc horší nebo lepší než
ten, kdo má, či nemá v telefonu
nainstalovanou aplikaci.
Vánoce jsou o radosti, lásce, těšení se
na Ježíška, voňavém cukroví a překrásně
nazdobených stromcích.
Je to kouzelný čas, který přichází jen
jednou v roce, a proto si ho užijme po
svém. Ať už s rybí polévkou nebo jinou. Ať
už s kaprem nebo řízkem.
Nezapomínejme na ty, kteří nemají tolik
štěstí jako my, a nemohou být se svými
nejbližšími.
A i když máte občas pocit, že nemáte nic,
co byste mohli darovat, vzpomeňte si
na úsměv. Je to jedna z nejmagičtějších
věcí na světě.
Krásné svátky Vám všem,
Daniela Janhubová.

ZMĚNA
MÍSTA
ELEKTROODPADU!

ODBĚRU

Elektroodpad, prosím odevzdávejte
na sběrný dvůr ve stanovené dny.
Děkují
Hasiči
a
obec
Kunratice
u Cvikova

Ale máme možnost volby. Záleží jen na
nás, jak k celé situaci přistoupíme. Zda si
necháme zavřít pusu a ze strachu si se
svými přáteli, blízkými, dětmi nezazpíváme.
Chovejme
se
k sobě
vzájemně
s respektem a úctou. Nenechme se rozdělit
tím, že je někdo očkovaný a druhý ne.
Neuzavírejme
se
před
světem.
A nedovolme, aby téma, které na nás útočí
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Zdroj: https://www.elektroprumysl.cz/images/stories/Kategorie/Technologicke_novinky/Rema/elektroodpad_9_2019_.jpg

Kdo je hrdinou Vánoc?
Jsou hrdinové různí, jistě,
ti dnešní i těch starých dob:
králové, herci, fotbalisté
i odborníci na hip hop.
Fotky jsou všude, lid se klaní,
chce z herců prezidenty mít,
autogram shání bez ustání,
a ne a ne se umoudřit...
Kdo uctí ale mamku s tátou,
kol nichž se děcka batolí?
A přec jsou společností svatou,
jíž pomoct měl by kdokoli.
Kdo je jim vzorem v dobách dravých?
Rodinka chudá u jeslí,
jíž bez mudrců prozíravých
dítě by na smrt unesli...
Přestaňme slavit mocné, slavné,
pomáhejme, kde třeba je,
ať společenství starodávné
nám kvete zas a vyzraje.
Ať děti mají cestu volnou
k narození i k početí,
rodičů lásku obapolnou
ať svět nevydá v prokletí.
Ať není ničím „nahrazena“ –
umělý květ přec nevoní –
ať ji Pán všemocného jména
dnes chrání jako předloni.
A není to jen příběh svátků –
kéž plní každý všední den:
potom náš národ bude vkrátku
i pro budoucnost připraven.
Ivana Kultová

Vánoční přání
České republice v interimu
(mezi volbami 2021 a novou vládou)
V politice sladké, slané
přelévá se - co já vím proto velmi prosím, Pane:
ochraň naše interim!
Co v té době vyvíjí se,
ať se k Tobě vyvine,
pokrm, jenž se chystá v míse,
ať je lepší nad jiné.
Srdce lidí, mozky lidí
a též ruce k podpisu
kéž Tvá ruka mocně řídí
při všem, co jde na mísu.
Z milosti Tvé ať je vláda.
ať se netřeba jí bát;
modlitbou, již čas si žádá,
kryjme Strakovku i Hrad.
Ministerstva, obce, kraje
kéž Duch svatý prozáří ať, co pro budoucnost zraje,
se k Tvé slávě vydaří.
Jménem všech Božích dětí Ivana Kultová

SBÍRKU BÁSNÍ
od autorky PhDr. Ivany Kultové lze
objednávat
na
email:
j.ostrolucky@centrum.cz. Sbírka má 154
stran, cena 100 Kč.

SILVESTR 2021 NA SÁLU KD
31.12. ZRUŠEN
S ohledem na současná vládní opatření
jsme museli akci zrušit. Je nám to moc líto,
tak snad příští rok.

Přílohy LK
Lze stáhnout na tomto odkazu:
https://magazin.kraj-lbc.cz/archiv
Zdroj: https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pobytyvcesku.cz%2Fsilvestr-2021-s-lazenskoupeci&psig=AOvVaw1yUgrqT8Q3uXE2A5NZoQ2D&ust=1634503819158000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCOi47_Pnz_MCFQAAAAAdAAAAAB
R
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Usnesení č. 36 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 07.10.2021 na sále KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 36 paní Lenku Šafrovou a pana Františka Pevného.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

2.

doplnění programu jednání ZO č. 36 o uvedené body (viz. zápis).
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

3.

program jednání ZO č. 36 včetně jeho doplnění.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

předložené rozpočtové opatření č. 5 bez výhrad.
Pro: 9
Proti: 0

Zdržel se: -

4.

5.

dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 pro Český svaz včelařů z. s., Základní organizace
Jablonné v Podještědí se sídlem Stráž pod Ralskem, Energetiků 332, zastoupený
předsedou Pavlem Virágem, ve výši 10 000 Kč za účelem nákupu léčiva pro ošetření
včel proti Varroáze v roce 2021 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

6.

záměr prodeje pozemku p.č. 2436/3 v k.ú. Kunratice u Cvikova o rozloze 147 m2, druh
pozemku zahrada za částku 5 145 Kč.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

7.

dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 pro
bytem
ve výši 10 000 kč za účelem pořádání akce pro děti – Halloween a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

8.

prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č.

v č.p. 411

formou dodatku k nájemní smlouvě o jeden rok, tedy od 01.01.2022 do
31.12.2022 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 9.

prodej pozemku p.č. 3272 v k.ú. Kunratice u Cvikova o rozloze 441 m2, ostatní
plocha, za účelem zřízení deponie pro stavbu RD a následně zahrady a parkovacích
míst pro stavební pozemky p.č. 1916/2 a 3285 za cenu 15 435 Kč
a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

10. prodej pozemku p.č. 73 v k.ú. Kunratice u Cvikova na základě nejvýše podané
nabídky
za částku 61 234 Kč
a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 1/ 3

11. předložený domovní řád Domu s byty pro příjmově vymezené osoby čp. 411
s účinností od 08.10.2021.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 12. předloženou konečnou podobu Ověřovací studie revitalizace návsi a centra obce
Kunratice u Cvikova a zároveň schvaluje pokračování projekčních prací za účelem
povolení stavby.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 13. uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti a dohodu o umístění stavby k pozemku p.č. 2920/1, 3177 a 270/6 v k.ú.
Kunratice u Cvikova č. IP-12-4012441, mezi obcí Kunratice u Cvikova a ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
405 02, zastoupené na základě plné moci společnosti EMJ, s.r.o., IČ 27268632, se
sídlem Karolíny Světlé 1121, 464 01 Frýdlant a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 14. předloženou nabídku Ing. Jiřího Rutkovského, IČ 49109286, se sídlem Americká
765/90, Liberec, 460 10 na zajištění technické pomoci, kontroly a další potřebné
činnosti při dokončení realizovaného záměru „Cyklostezka podél silnice I/13 (E442)
v úseku Kunratice u Cvikova – Drnovec“ za období březen – listopad 2021 za
celkovou částku 65 000 Kč, cena je konečná, neboť není plátce DPH a pověřuje
starostu obce zasláním objednávky.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 15. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava úseků místních komunikací 35c a
42c“, uzavřené dne 19.08.2021 se společností ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58 Cvikov,
jehož předmětem je navýšení rozsahu prací, specifikovaných a oceněných
v předloženém změnovém listu č. 1 a zároveň navýšené celkové ceny o dílo o částku
84 024,20 bez DPH (101 669,28 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu obce podpisem
dodatku č. 1.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 35 / 2021.

2.

informace o výdajích nad 20 000 Kč schválených starostou obce za měsíc září 2021.

3.

předloženou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022.

2/ 3

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. pořízení elektronické úřední desky GALILEO KIOSEK 32 od společnosti Galileo
Corporation s.r.o., Březenecká č.p. 4808, 430 04 Chomutov.
Pro: 3 (Iw., Čer. J., Čer. M.)
Proti: 6
Zdržel se: -

Vyvěšeno: 18. 10. 2021

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

Sejmuto:

3/ 3

Usnesení č. 37 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 04.11.2021 na sále KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 37 paní Martinu Černou a Ing. Jana Petrů.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

2.

doplnění programu jednání ZO č. 37 o uvedené body (viz. zápis).
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

3.

program jednání ZO č. 37 včetně jeho doplnění.
Pro: 11
Proti: -

Zdržel se: -

4.

prodej pozemku p.č. 2436/3 v k.ú. Kunratice u Cvikova o rozloze 147 m2, druh
pozemku zahrada,
, trvale bytem
za částku 5.145 Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

5.

dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 pro
bytem
, ve výši 10.000 Kč za účelem pořádání akce pro děti – Vánoční dílna
2021 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

6.

prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. v č.p. 411 paní
,
formou dodatku k nájemní smlouvě o jeden rok, tedy od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022
a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

7.

předložené rozpočtové opatření č. 6 bez výhrad.
Pro: 11
Proti: -

Zdržel se: -

8.

uzavření předloženého dodatku č. 8 ke smlouvě 02/KOM/2007 uzavřené mezi obcí
Kunratice u Cvikova a společností COMPAG CZ s. r. o., o zajištění svozu
a zneškodňování odpadů s podmínkou, že navýšení platby za svoz plastů bude max.
15%. Předmětem dodatku je navýšení cen od 1. 1. 2022 za svoz a likvidaci směsného,
objemného a separovaného odpadu a pověřuje starostu obce podpisem dodatku
ke smlouvě.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

9.

vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství v předkládaném znění s účinností od 1. 1. 2022.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

10. předložený zápis o výsledku kontroly finančního výboru ze dne 26.10. 2021 a zároveň
schvaluje provedení navrhovaných nápravných opatření.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 1/ 2

11. uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby k pozemku p.č.3044/1 v k.ú. Kunratice u Cvikova č. IP-12-4012843
mezi obcí Kunratice u Cvikova a ČEZ Distribuce, a.s.. IČ 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupené na základě plné moci
společností BIMONT, s. r. o., IČ 47781262, se sídlem Liberec VIII, České Mládeže
713/122, 460 08 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 36 / 2021.

2.

informace o výdajích nad 20 000 Kč schválených starostou obce za měsíc říjen 2021.

3.

předložený návrh rozpočtu na rok 2022.

4.

předloženou zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení
č. 16/2020 – 23/2020.

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:
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Usnesení č. 38 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 02.12.2021 v zasedací místnosti KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 38 paní Martinu Vlčkovou a paní Martinu Černou.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

2.

doplnění programu jednání ZO č. 38 o uvedené body (viz. zápis).
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

3.

program jednání ZO č. 38 včetně jeho doplnění.
Pro: 8
Proti: -

Zdržel se: -

4.

záměr prodeje pozemků za účelem podnikání, a to p.p.č. 1331/3 v k.ú. Kunratice
u Cvikova o rozloze 1941 m2, druh pozemku trvalý travní porost, za cenu 203.805 Kč
a p.p.č. 1331/7 v k.ú. Kunratice u Cvikova o rozloze 1197 m2, druh pozemku trvalý
travní porost, za cenu 125.685 Kč.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

5.

záměr prodeje pozemků p.p.č. st. 342 v k.ú. Kunratice u Cvikova o rozloze 54 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, za cenu 10.800 Kč společně s nově vzniklým
pozemkem dle geometrického plánu č. 789-205/2021 p.č. 2525/2 v k.ú. Kunratice u
Cvikova o rozloze 1312 m2, druh pozemku trvalý travní porost, za cenu 45.920 Kč,
společně s úhradou nákladů na pořízení geometrického plánu ve výši 8.566,80 Kč.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

6.

záměr prodeje pozemku p.č. 3292 v k.ú. Kunratice u Cvikova o rozloze
79 m2, druh pozemku ostatní plocha, za cenu 2765 Kč.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

7.

prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. v č.p. 411
formou dodatku k nájemní smlouvě o jeden rok, tedy od 14. 2. 2022
do 13. 2. 2023 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

8.

záměr prodeje pozemku p.č. 934 v k.ú. Kunratice u Cvikova o rozloze
107 m2, druh pozemku trvalý travní porost, za cenu 3745 Kč.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -

9.

dotaci z rozpočtu obce ve výši 15.000 Kč pro SDH Kunratice u Cvikova, IČ 65650441,
se sídlem Kunratice u Cvikova 1, 471 55, zastoupený starostou Radkem Kettnerem, na
zakoupení 3 ks vycházkových uniforem a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 7
Proti: Zdržel se: 1 (Urb.)
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10. předložené rozpočtové opatření č. 7 bez výhrad.
Pro: 8
Proti: -

Zdržel se: -

11. vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství v předkládaném znění s účinností od 1. 1. 2022.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 12. rozpočet ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova na rok 2022 jako vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje
činí 5.640.000 Kč.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 13. rozpočet obce Kunratice u Cvikova na rok 2022 jako vyrovnaný, s příjmy
i výdaji ve výši 14.405.000 Kč.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 14. podání žádosti o dotaci z MMR z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy
a rozvoje venkova – dotačního titulu 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku na vybudování workout a parkour hřiště za obchodem,
s předpokládanými výdaji do 2 mil. Kč bez DPH a pověřuje starostu obce zajištěním
podkladů a podáním žádosti.
Pro: 7
Proti: Zdržel se: 1 (Urb.)
15. podání žádosti o dotaci z MMR z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy
a rozvoje venkova – dotačního titulu 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov – oprava budovy ZŠ a MŠ dle předloženého záměru, s předpokládanými výdaji
do 6 mil. Kč bez DPH a pověřuje starostu obce zajištěním podkladů a podáním žádosti.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 16. uzavření předložené smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb Svazku
obcí Novoborska na rok 2022 včetně příloh, mezi Obcí Kunratice u Cvikova, Kunratice
u Cvikova 145, 471 55 a Městem Nový Bor, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor,
vyčlenění částky 62 300 Kč na financování vlastního podílu a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 17. odložení projednání předložené směrnice č. 1/2021 k prodeji, oceňování, pronájmu
a pachtu pozemků ve vlastnictví obce Kunratice u Cvikova na leden 2022.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 18. vyplacení mezd za prosinec 2021 v prosinci 2021.
Pro: 8
Proti: -

Zdržel se: -

19. smlouvu o nájmu hrobových míst v předkládaném znění.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: -
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 37 / 2021.

2.

informace o výdajích nad 20 000 Kč schválených starostou obce za měsíc listopad 2021.

3.

předložený protokol o výsledku kontroly finančního výboru ze dne 1. 12. 2021.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. záměr prodeje pozemku p.č. st. 27/2 v k.ú. Kunratice u Cvikova o rozloze 230 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, za cenu 46.000 Kč.
Pro: Proti: 8
Zdržel se: 2. záměr prodeje pozemku p.č. st. 217/1 v k.ú. Kunratice u Cvikova o rozloze 173 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří za cenu 34.600 Kč a pozemku p.č. st. 217/2 v k.ú.
Kunratice u Cvikova o rozloze 94 m2, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří za cenu 18.800 Kč.
Pro: 3 (Iw., Vlč., Pev.)

Proti: 1 (Šaf.)

Zdržel se: 4

Zastupitelstvo obce jmenuje:
1. inventurní komisi pro provedení inventury majetku, závazků a pohledávek obce
Kunratice u Cvikova za rok 2021 ve složení: Josef Černý, František Pevný, Libor
Urbánek.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 2.

do funkce
přísedícího u Okresního soudu v České Lípě.
Pro: 7
Proti: 1 (Urb.)

Zdržel se: -

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

Vyvěšeno: 14. 12. 2021
Sejmuto:
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Závislosti ohrožují celé rodiny. V Libereckém
kraji bojují hlavně s alkoholem
My děti ze stanice Zoo je knihou, která
v 80. letech minulého století ohromila čtenáře. Dokumentární výpověď Christiany F.,
která se po přestěhování do Berlína, po rozvodu rodičů a vzhledem k neutěšené situaci
v rodině uchýlí ke drogám, začne se setkávat
s narkomany a stále víc a víc se propadá do
závislosti. Snaží se léčit, ale nedaří se jí to.
Dodnes si příběh mnozí představí, když se
začne hovořit o závislosti.
Přitom drogová závislost není
zdaleka jedinou, s níž se lidé potýkají. Srovnatelná je i závislost na alkoholu, cigaretách,
hazardních hrách, ale i sociálních sítích nebo internetu.
A Liberecký kraj v tom není
Tolik lidí v Libereckém kraji
výjimkou. Doba covidová ale
může být závislých nebo
ohrožených závislostí
i současný způsob života
na internetu.
notně promíchaly životními
nasměrovat je správnou
osudy také lidí v našem regiocestou, poradit. Lidé, kteří
nu. Současným smutným trenpotřebují pomoci a chtějí se
dem je zvyšující se počet závislých
obrátit na sociální služby, mohou
lidí na alkoholu, kteří se „naučili“ popíjet
využít aplikaci Katalog sociálních služeb, ve
v době lockdownu a nyní se nejsou sami
které si můžou podle různých kategorií vyschopni sklenky vzdát. Zvýšil se zejména
brat službu, již právě potřebují. Protidrogopočet rodin, kde nezvládají alkoholovou závou problematikou se na odboru sociálních
vislost rodiče a jejich jednání má nepříznivý
věcí Krajském úřadu Libereckého kraje zaodopad na jejich potomky.
bírá krajský protidrogový koordinátor, který
I s takovými případy se setkávají pramá koordinační, iniciační, organizační a pocovníci neziskových organizací, kterých
radní roli v působnosti příslušného kraje…
v Libereckém kraji působí celá řada. Jejich
(pokračování článku
hlavní úlohou je především lidem pomoci,
na Facebooku)
více na

30 000

Ambulantní
centrum
obrazem
Lidé, kteří hledají pomoc, mají možnost
navštěvovat ambulantní centra pomoci
nebo se zapojit do terapeutických skupin.
Ambulantní centra nejsou jen místa
k setkávání a pohovorům s terapeuty,
ale nabízí i možnost vyprat si oblečení,
dostat se k internetu nebo si uvařit.

Pomoc najdou lidé v tísni i jejich blízcí

Certifikované protidrogové služby a programy pro uživatele návykových látek,
patologické hráče a osoby se závislostním
chováním byly stejně jako v letech předchozích také v roce 2020 financovány formou
přímé dotace z rozpočtu Libereckého kraje
na základě smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v celkové hodnotě
4 400 000 Kč. Síť protidrogových služeb
v Libereckém kraji je relativně stabilizovaná.
Lze hovořit o síti minimální, která má co
do typu služeb a dostupnosti péče v rámci
území značné rezervy. Hlavními poskytovateli služeb v oblasti závislostí v kraji jsou:
Maják, ADVAITA, Most k naději a Laxus.
ADVAITA nabízí celou škálu služeb.
Ambulantní poradenství, má funkční tera-

peutickou komunitu i doléčovací program.
Zaměřuje se i na primární prevenci mezi
dětmi a zejména školáky, o kterou je v poslední době obrovský zájem.
Maják zejména preventivním působením
na školách pomáhá při řešení rizikového
chování rozšířeného mezi dětmi a mládeží.
Pokud nastane nějaká riziková situace, řeší
ji pomocí programů a volnočasových aktivit.
Občanské sdružení Most k naději se specializuje na pomoc mnoha různým skupinám
lidí. Zaměřuje se na problematiku zneužívání
drog a HIV/AIDS, dále se zabývá sociálně vyloučenými komunitami a lokalitami, včetně
sociálních patologií v nejpostiženějších
částech severočeského regionu. Aktivně řeší
nejen problematiku menšin, drogových závislostí, prostituce, lichvy, prevence šíření
krví a pohlavně přenosných chorob se zaměřením na žloutenky typu C a na HIV/AIDS
tzv. STD chorob. Most k naději převzal také
provoz Linky duševní tísně.
Laxus nabízí pomoc uživatelů drog, alkoholu, hráčům či lidem, jež jsou v konfliktu
se zákonem. Obrátit se na ně ale mohou
i rodinní příslušníci nebo lidé, kteří potřebují
podat pomocnou ruku po výkonu trestu
nebo po prodělané léčbě.

více na

Centra pomoci
a terénní služba
Neziskové organizace jsou připravené
pomoci dospělým, dětem i celým rodinám. O tom, jak pomáhá liberecká
Advaita, hovoří její odborný ředitel
David Adameček.

poslechněte si na
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Příprava jízdních řádů je alchymie
Vždy v prosinci každého roku se mění jízdní
řády a platí to i pro Liberecký kraj. Změn doznají jak autobusové, tak i železniční spoje,
a to v celé republice.
Možná jste ani netušili, že prosincový
termín je odvozen od dohody evropských
železničních správ. Tím je zaručena změna
v rámci Evropy ve stejný okamžik. Díky této
dohodě se lépe plánují mezinárodní páteřní
spojení, na která následně navazuje dálková
doprava objednaná státem a regionální doprava, kterou objednávají kraje. V případě
městské dopravy si termíny změn určují
samotná města. Často však korespondují
i s hlavní prosincovou změnou.
Celostátní termín změny jízdních
řádů je vždy v prosinci, ale menší
změny jízdních řádů probíhají
i v průběhu roku. V železniční
dopravě je ještě červnový termín a v autobusové dopravě
opět vstoupí v platnost
bývá na začátku března,
nové jízdní řády pro
v červnu a na přelomu srpna
autobusovou i železniční
a září. Ač se může zdát, že
jízdních řádů projednávají
dopravu. Změní se
jsou tak časté změny zbya v září uzavírají. Z pohledu
v celé republice.
tečné, opak je pravdou. Jsou
cestujících nejsou tyto ternutné, protože se pravidelně obmíny komfortní a často ani
jevují připomínky obcí a cestujípochopitelné. Ale u železniční
cích, zaměstnavatelů nebo škol a ty
dopravy musí být termíny delší
nelze ignorovat, ale naopak je vyhodnotit
proto, aby se připravily jízdní řády i po
a zapracovat. Přepravní potřeby se mění
stránce technologie provozu a její bezneustále, a tak by na to měly reagovat
pečnosti. Protože přece jenom na kolejích
i změny v jízdních řádech. Ty u nás v Libese vlaky nesmějí potkat v jednom momentě
reckém kraji zapracovávají v organizaci
na jedné koleji. Jízdní řád zpracovává Správa
KORID LK. Zde se při přípravách jízdních řádů železnic, což je státní organizace odpovědná
zabývají skutečně všemi připomínkami, a to
za provoz na železničních tratích a ta koordii od jednotlivých cestujících, kteří mohou
nuje dopravu i mezi vlakovými dopravci.
psát na adresu info@korid.cz, telefonovat
A koordinuje provoz na tratích nejen s ohlenebo poslat žádost písemně.
dem na osobní, ale i nákladní dopravu.
Připomínky k železniční dopravě se
I z toho důvodu jsou termíny s tak velkým
uzavírají ve větším předstihu, většinou
předstihem. (pokračování
do konce července. V srpnu se úpravy
článku na Facebooku)
více na

12. 12.

Obrazem
Dopravní obslužnost v Libereckém kraji
zajišťují vlaky i autobusy. Největší dosah
má krajský dopravce ČSAD Liberec, jehož
autobusy křižují převážnou většinu území
našeho kraje. Na železnici jezdí kromě
spojů Českých drah také společnost Arriva.

více na

Dispečink se dívá, každý den

Centrální dispečink IDOL je jakýmsi mozkem
autobusové dopravy v Libereckém kraji.
Zdejší dispečeři každý den dohlíží na dopravu v kraji, vždy od čtyř hodin ráno do
půlnoci. Centrální dispečink sleduje polohu
všech autobusů, jeho obsluha vidí, kde se
pohybují a dispečer tak dokáže aktuálně
reagovat na momentální problémy. Například pokud je nečekané omezení v dopravě a autobus se zdrží, může vyslat infor-

maci směrem k navazujícím spojům a zajistit
tak, aby vozy cestujícím neujely. Dokážou ale
okamžitě reagovat například když je dopravní nehoda nebo cestu autobusu zkomplikuje
třeba nečekaně velké sněžení.
Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji spustil provoz Centrálního dispečinku IDOL v říjnu 2016. Cestující se jeho
prostřednictvím dozvědí veškeré informace
o provozu spojů a řidiči a výpravčí dostávají
informace o návaznostech při přestupech.
Cestující mají možnost sledovat díky dispečinku autobusy na cestách také a zjistit
třeba, za jak dlouho jejich spoj přijede nebo
jaký na něj navazuje. Odjezdové tabule pro
mobilní telefony lze najít na webové adrese
m.idol.mpvnet.cz, verze pro počítače je
k nalezení zde: www.mpvnet.cz/idol. Aktuální polohy sledovaných autobusů v mapě
najdou zájemci na následujícím odkazu:
mpvnet.cz/idol/map.

Řády ovlivňují
obce, firmy
i samotní cestující
Jak může cestující ovlivnit vznik jízdního
řádu a můžete nějakou cestou například
ovlivnit to, aby jezdil spoj do práce tak,
jak potřebujete? Jaké kuriozní žádosti
se objevují a lze vyhovět všem? Nejen
na tyto otázky odpovídá Otto Pospíšil,
jednatel KORID LK, příspěvkové organizace Libereckého kraje. Právě zde připravují
několikrát do roka obměny jízdních řádů.
Ty i letos doznají změn 12. prosince 2021.
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