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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
prázdniny se zvolna překlonily do druhé
poloviny a podle počasí to vypadá, že letní
teploty, či dokonce tropické, jak jsme byli
v předchozích letech zvyklí, jsme si pro
tento rok již vybrali.
Letošní léto bylo od těch předchozích
přeci jen jiné. Většina z nás, a zejména ti,
kteří byli touto událostí přímo zasažení, si
bude léto roku 2021 pamatovat jako to,
kdy nás opět po jedenácti letech zastihla
povodeň. Na rozdíl od té v roce 2010 byla
doslova blesková a přišla zcela nečekaně.
Během půl hodiny vystoupala voda
Svitávky tak, že se vylila z břehů
a zaplavila domy, garáže, zahrady.
A nebyla to jen voda ze Svitávky, ale také
z luk, polí a lesů. Tak jak se voda rychle
objevila, zase ustoupila. Zůstalo po ní více
než čtyřicet zaplavených domů, garáží,
sklepů, zahrad nepočítaně. Od samého
počátku, kdy začala voda stoupat, byla
v nasazení místní jednotka dobrovolných
hasičů, později posílená o výjezdové
družstvo z Nového Boru a profesionální
hasiče z HZS.
Nejen v noci ze 17. na 18. 7., ale také
následující den při odčerpávání vody a při
následné likvidaci způsobených škod,
odvedli naši dobrovolní hasiči obrovský kus
práce a patří jim za nás všechny
mimořádné poděkování. V neděli 18. 7.
nabídla bezplatně firma Autodoprava Milan

Buršík dva nákladní automobily s přívěsem
a traktorbagr na nakládání a odvoz
odpadů ze zatopených domácností.
Bezplatnou pomoc nabídl také pan Antonín
Seidl, který s traktorbagrem pomáhal
opravovat vyplavené cesty a nakládat
odpady na nákladní automobily. Do úklidu
se zapojila také celá řada dobrovolníků.
Všem, kteří se podíleli na likvidaci škod a
úklidu po povodni, za jejich pomoc
jménem celé obce nesmírně děkuji. Velká
pomoc přišla i od měst Nový Bor, Liběchov
a od Hasičského záchranného sboru,
odkud nám zapůjčili vysoušeče, které jsme
obratem
rozvezli
do
zaplavených
domácností. Další várku vysoušečů jsme
za poplatek zapůjčili od soukromé firmy.
Celkem se podařilo zajistit 29 ks
vysoušecích zařízení a všechna jsou stále
mezi lidmi zapůjčena.
Zapůjčením techniky a řidičů pomohl
s odklízením odpadů a naplavenin také
Liberecký
kraj
prostřednictvím
své
příspěvkové organizace Silnice LK.
Zastupitelstvo obce vyčlenilo, na pomoc
obyvatelům zasaženým povodněmi, částku
500 tisíc korun jako přímou podporu, kdy
bylo vypláceno 10 tis. Kč pro trvale
obývané objekty, ve kterých došlo
k zaplavení obytných částí budovy,
a dalších 15 tis. Kč na obnovu vybavení
domácností, ve kterých došlo k rozsáhlému
poškození vybavení. K dnešnímu dni bylo
ze schválené částky vyplaceno 450 tis. Kč.
Finanční pomoc zasaženým obyvatelům

poskytoval i Úřad práce ČR a organizace
Člověk v tísni. Oběma patří poděkování za
vstřícnost a přístup, s jakým našim
obyvatelům poskytovali pomoc a podporu.
V
pondělí
19.
července,
tedy
bezprostředně po "povodňovém víkendu"
jsme slavnostně otevírali dětské hřiště za
prodejnou. Účast předčila naše očekávání
a během několika málo minut bylo hřiště
naplněné doslova k prasknutí. Nejen účast
na slavnostním otevření, ale také samé
pozitivní reakce, které jsme obdrželi
a stále přicházejí, jsou důkazem, že jsme
udělali krok správným směrem a že volba
materiálů i herních prvků se zkrátka
povedla.

dobrovolníkům při odklízení škod. Bez
jejich mechanizace by to zkrátka nešlo!
Děkujeme SDH LK za zapůjčení vysoušečů
a starostovi za zajištění dalších vysoušečů
pro naše občany. Děkujeme ORP Nový Bor
za podporu. VŠICHNI JSTE ODVEDLI
OBROVSKÝ KUS PRÁCE, A PATŘÍ VÁM ZA
TO VELKÝ DÍK! Pohladí u srdíčka, když
člověk vidí v těchto těžkých chvílích
součinnost a nezištnou pomoc.
Zdroj: https://www.facebook.com/OUKunraticeuCvilova

V letošním roce nás ještě čeká
dokončení I. etapy veřejného osvětlení
směrem na Lindavu a demolice objektu
č.p. 146. O obou akcích jsem psal
v minulém čísle zpravodaje.
Na závěr mi dovolte popřát všem, které
zasáhla červencová povodeň, dostatek sil
vyrovnat se s jejími následky a energie na
obnovu svých domácností.
Váš starosta Bc. Michal Iwanejko

BLESKOVÁ POVODEŇ
17.–18. 7. 2021
TELEGRAFICKY Z FB
18. 7. 2021
Po včerejší bleskové povodni téměř
přesně po 11 letech děkujeme všem
dobrovolníkům, dobrovolným hasičům
a jejich rodinám v čele s velitelem Petrem
Hamanem, starostovi Michalu Iwanejko
a povodňové komisi obce Kunratice
u Cvikova za skvělou podporu a řešení
krizových situací.
Moc děkujeme za nezištnou podporu
firmě Autodoprava Zemní práce Buršík
Milan, Antonínu Saidlovi, Jiřímu Marešovi a
Standovi
Iwanejko
a
mnoha
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Libereckému kraji a Silnice LK za pomoc
a zapůjčenou techniku.

20. 7. 2021 distribuce vysoušečů:
Dnes dorazila další várka vysoušečů od
HZS Libereckého kraje a obratem jsme je
zapůjčili do zaplavených domácností.
Celkem se jich podařilo sehnat 29.
Děkujeme všem, kteří se na zapůjčení
podíleli, a především naším dobrovolným
hasičům za jejich rozvoz potřebným.
18. 7. 2021 distribuce vysoušečů:

18. 7. 2021 odklízení škod
Moc
děkujeme
za
OBROVSKOU
NEZIŠTNOU POMOC firmě Autodoprava,
zemní práce Buršík Milan.

22. 7. 2021
Dobrovolní hasiči z SDH Plavy-Haratice
dnes přivezli úklidové prostředky pro
občany zasažené povodněmi, moc vám za
vaší nezištnou pomoc děkujeme.

20. 7. 2021 Silnice LK odklízení škod
Odklízení odpadu ze zatopených domů
a zahrad nebere konce... Děkujeme
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Od 21. – 29. 7. 2021 předávání
finanční podpory z OÚ na likvidaci
škod

19. 7. 2021 slavnostní
dětského hřiště za OÚ

otevření

Zdroj: https://www.facebook.com/OUKunraticeuCvilova

26. 6. 2021 Tradiční akce
po roční odmlce
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
KOTLÍKOVÝ GULÁŠ
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Zdroj:
https://www.facebook.com/SDH-Kunratice-uCvikova-187781898425119

závodem a voda tak na trati kola připravila
místy slušnou bahenní lázeň. Někdo z Vás,
závodníků, kroutil hlavou se slovy „hrůza,
hrůza!“, někdo si naopak jinak jezdivou a
hravou trať pochvaloval. A jinak to asi ani
být nemůže. Ale pravda je, že asi nejvíc mi
utkvěl pohled na Herbyho Schwarze. Jeho
euforický výraz, zářivý úsměv a rozšířené
zorničky těsně po dojezdu svědčily
jednoznačně o tom, že si svojí bikovou
úlohu ve štafetě náramně užil.

1. 7. 2021
Do poničené obce Stebno na Lounsku byla
odvezena sbírka a výtěžek z akce kotlíkový
guláš z 26. 6. 2021.

Absolutními vítězi Dachsman XC triatlonu
2021 se stali a tradiční prize money si
odnesli Tom Strnad a Štěpánka Bisová.
A odnesli si tak i velkou porci bodů do TRI
ADVERURE CUP 2021.
Výsledky
najdete
na
https://www.stopnito.cz/vysledkyzavodu/526&rok=2021&mesic=0
Tom i přes problémy s ramenem dobře
odplaval a lezl z vody s celkem pohodlným
náskokem před svými dvěma hlavními
soupeři - Petrem Cmuntem a Pavlem
Jindrou. Tito dva mu ale následně na kole

Zdroj: https://www.facebook.com/OUKunraticeuCvilova

KUNRATICKÝ
26. 6. 2021

TRIATLON

První závod v poháru Tri Cup Adventure,
tedy
DACHSMAN
XC
TRIATLON
v Kunraticích u Cvikova a jeho čtvrtý
ročník je za námi.
Počasí se letos s námi nemazlilo,
vydatně pršelo v týdnu i těsně před

dali jasně najevo, že mu nedají nic
zadarmo, a zejména úžasně jedoucí Pavel
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Jindra mu slušně zatápěl. Nebýt pomalého
defektu, díky kterému musel několikrát
dofukovat (pumpičkou hozenou od Petra
Cmunta), by ztrátu z plavání asi dohnal
a mohl s Tomem svést na kole vyrovnaný
závod. Takhle dojel třetí, za vždy skvělým
Petrem Cmuntem. Závěrečným během pak
Tom
Strnad
nenechal
nikoho
na pochybách o tom, kdo je ve zdejších
končinách králem terénního triatlonu.

Vítězství ve štafetách si odnesl
favorizovaný tým Cyklo Spinn, složený
z Oldy Hladíka a Honzů Matouška a Karka.

Děkujeme všem za účast, za předvedené
výkony a nejvíc za Vaše úsměvy po
závodě. A těšíme se na viděnou zase za
rok - u nás v Kunraticích u Cvikova.
Ředitel závodu DACHSMAN XC Triatlon
Daniel Zemančík
Zdroj: Dachsman XC Triatlon | Facebook

V ženách byl závod napínavý až
do posledních metrů, a to díky strhujícímu
generačnímu
souboji
mezi
Lenkou
Fanturovou a Štěpánkou Bisovou. Lenka
jako vždy skvěle plavala a pak úspěšně
dlouho vzdorovala dotahující se Štěpánce.
Tyto dvě se pak držely celý závod na
dohled, praly se o každý metr
a do běžecké části vybíhaly v těsném
závěsu. Na hrázi rybníka se ale jako první
objevila Štěpánka Bisová a s náskokem
několika desítek metrů proběhla cílem
a potvrdila tím svůj skvělý progres.
Sprintem v cílové rovince se o jednu
desetinu vteřiny před Ivču Loubkovou
probila Hana Odlová.

JARO I LÉTO VE SKLÁRNĚ
PAČINEK GLASS
se nese ve znamení obrovského množství
zajímavých projektů, návštěvníků a vizí pro
další měsíce.
Skleněné objekty Jiřího Pačinka a sklářů
jsou
od
19.června
představeny
na autorské výstavě v krásném městě
Litomyšl, kde je například čtyřmetrový
kovovo-skleněný strom s více než třemi
stovkami skleněných listů, ratolestí a květů
instalován přímo ve francouzské zahradě
zdejšího zámku. Další objekty a také
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obrazy Jiřího Pačinka pak můžete až do
5.září, kdy proběhne závěrečná sklářská
show
na
mobilní
peci,
shlédnout
v prostorech designového hotelu Aplaus.
Skleněné objekty z Kunratic u Cvikova
putovaly ale také daleko za hranice naší
země, konkrétně do Řecka a Srbska, kam
bylo
pro
účely
natáčení
nového
amerického velkofilmu dodáno více než
šedesát křišťálových plastik, které budou
ve filmu hrát významnou vizuální roli.
V rámci přísného informačního embarga
zatím bohužel nemůžeme prozradit více
detailů, nicméně jedno je jisté - sklárna
Pačinek a tedy i přeneseně obec Kunratice
u Cvikova se brzy objeví v té nejlepší
společnosti světové filmové tvorby.
Svět do Kunratic přijede ve dnech 1. až
2. října, kdy se bude ve zdejší sklárně
konat Mezinárodní sklářské symposium,
jehož je sklárna Pačinek tradičním
a letitým spolupořadatelem. V sobotu
2.října bude mít veřejnost unikátní
možnost spatřit v živé akci umělce z USA,
Dánska, Nizozemí a také České republiky.
Na huti s nimi bude tvořit celá ekipa
kunratické sklárny, včetně Jiřího Pačinka
a dalších sklářských asistentů, kteří se
slétnou doslova ze všech koutů planety...
Upozorníme zejména na nizozemské
umělce a performery Marca Lopulalana
a Martine Grime, která je významnou a
uznávanou umělkyní v oboru malby na tělo
- bodypainting. Poprvé v historii tak bude
skleněné dílo součástí umělecké malby
na těle a naopak... Diváci budou moci
pozorovat
dění
na
huti
také
prostřednictvím velkoplošné obrazovky,
která bude umístěna před sklárnou a na
kterou bude pomocí kamer celý den živě
přenášena práce sklářů a umělců. Celý den
bude moderován, nebudou chybět video
medailonky jednotlivých umělců a živé
rozhovory,
malý
hudební
program,
sklářský koutek pro děti, občerstvení ve

Sklářské kantýně, posezení ve Skleněné
zahradě a také prohlídky Křišťálového
chrámu.
Ten bude ve stejný den hostit skutečně
významnou návštěvu - svou přítomností
a slavnostní bohoslužbou nás poctí Jeho
Excelence Papežský nuncius Mons. Charles
Daniel Balvo, velvyslanec Papežského
stolce v České republice, který do Kunratic
u Cvikova přijede na pozvání sklárny
Pačinek
a
Římskokatolické
farnosti
ve Cvikově.
Křišťálový chrám bude v objektivu médií
také v sobotu 30.října, kdy se zde bude
konat pilotní projekt Crystal Fashion Week,
což je akce spojující a oslavující slavné
fenomény libereckého kraje, tedy sklo a
módu...
Hlavním hostem bude ikona světové módy
paní Blanka Matragi, která v Křišťálovém
chrámu v rámci galavečera povede svou
komentovanou a obrazovou talkshow,
představí tvorbu nejen módní, ale hlavně
sklářskou.
Ostatně její přítomnost bude v Kunraticích
stále frekventovanější, neboť zde před
dvěma týdny zahájila výrobu svého
nového společného projektu s Jiřím
Pačinkem na téma Orchidej...
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A když jsme u květin, je zapotřebí zmínit
také dva krásné koncerty v rámci nového
projektu Skleněné hudební zahrady, které

Jak vidíte, obec Kunratice u Cvikova
ve spojení se skláři firmy Pačinek vysílá
do světa pozitivní zprávy o tom, jak krásně
a hodnotně lze spolupracovat i v této stále
nelehké době, do které vám všem skláři
přejí pevné zdraví a dobrou mysl.
Umělecký ředitel sklárny Pačinek Glass
David Sobotka
Zdroj:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057068275
292

proběhly v červenci a srpnu za účasti
hvězd současné české operní scény laureáta Ukrajinské státní ceny, čestného
občana Kyjeva a sólisty snad všech
významných světových operních scén
Andrije Škurhana, operních pěvkyň Vandy
Šípové a Věry Poláchové a za doprovodu
klavíru a dokonce harfy.

REVITALIZACE CENTRA OBCE
- DISKUSE S VEŘEJNOSTÍ
23. 9. 2021 od 18 hod. sál KD
Dotazy a připomínky prosím mailem
na starosta@kunraticeucvikova.eu
Návrh je součástí přílohy Zpravodaje.

SPOLEČENSKÉ
SENIORŮ

SETKÁNÍ

SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 29.10.2021
místo původně plánovaného termínu
24.09.2021.

Důležité je také pozvat vás spoluobčany
k návštěvě dvou aktuálních akcí, které nás
čekají.
První z nich je Obecní a sklářská slavnost,
která vás jistě potěší svým bohatým
hudebním, sklářským a doprovodným
programem
v
sobotu
21.
srpna.
Druhou je pak Křišťálová pouť, která v
sobotu 18. září přinese pestrý hudební
program v Křišťálovém chrámu, dobové
tržiště před kostelem a také zajímavé dění
ve sklárně a Skleněné zahradě.

Zdroj: https://brniste.cz/setkani-senioru-kd-brniste/

CHCETE NOVINKY
DO
MAILU?
Zaregistrujte se na
našich
webových
stránkách
www.kunraticeucviko
va.eu
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Z WEBU

VYKLÍZENÍ „DOMU HRŮZY“
9. 8. 2021
Poslední přípravy před demolicí objektu
č.p. 146 v Kunraticích u Cvikova. Dříve
honosná zemědělská usedlost z roku 1808,
která ve 20. a 30. letech minulého století
sloužila mimo jiné jako sídlo tehdejšího
starosty Kunratic Josefa Mittera dosloužila.

Zdroj: https://www.facebook.com/OUKunraticeuCvilova

ZMĚNA
MÍSTA
ELEKTROODPADU!
Bohužel se na jejím stavu podepsal
nejen zub času, ale také přístup dřívějších
majitelů a nájemníků. Obec je vlastníkem
od roku 2018. Začátkem října budou
zahájeny demoliční práce.

ODBĚRU

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

Náklady 721 tis. Kč, dotace MMR 500 tis.
Na místě zdemolované budovy plánujeme
parkoviště s kapacitou 20 - 25 osobních
automobilů.

Zdroj: https://www.elektroprumysl.cz/images/stories/Kategorie/Technologicke_novinky/Rema/elektroodpad_9_2019_.jpg

Přílohy LK
Lze stáhnout na tomto odkazu:
https://magazin.kraj-lbc.cz/archiv
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Usnesení č. 31 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 03.06.2021 na sále KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 31 paní Martinu Černou a paní Lenku Šafrovou.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

2.

doplnění programu jednání ZO č. 31 o uvedené body.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

program jednání ZO č. 31 včetně jeho doplnění.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

předložené rozpočtové opatření č. 2/2021 bez výhrad.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

3.

4.

5.

dotaci z rozpočtu obce pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kunratice u Cvikova,
p. s., se sídlem Kunratice u Cvikova č. p. 1, zastoupený Radkem Kettnerem, starostou
SDH, ve výši 25.000 Kč na pořádání akce Kotlíkový guláš 2021
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

6.

na základě doporučení hodnotící komise, výběr dodavatele stavby „Rozšíření
a rekonstrukce veřejného osvětlení, lokalita u hřiště, p. p. č. 2941/3“, pana Jiřího
Zuzaňáka, IČ 62234129, Petrovice 91, 471 25 Petrovice, za celkovou částku 579.101
Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

7.

na základě doporučení hodnotící komise, výběr dodavatele stavby „Demolice č. p.
146, Kunratice u Cvikova“, společnost AZ Demolice s. r. o., IČO: 07912935,
Frýdlantská 111, 463 31 Chrastava, za celkovou částku 721.000,57 Kč vč. DPH
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

8.

výpůjčku části pozemku p. č. st. 366/2 v k. ú. Kunratice u Cvikova o rozloze 1m2 dle
předloženého zákresu v katastrální mapě společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská
1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 za účelem umístění výdejního místa Z-BOX.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

9.

nákup materiálu – štěrků pro podkladní vrstvy parkourového a workoutového hřiště za
celkovou částku 47.000 Kč vč. DPH od společnosti Autodoprava Buršík Milan s.r.o.
a pověřuje starostu obce jeho zajištěním.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.

zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 30 / 2021.
informaci o výdajích nad 20 tisíc Kč schválených starostou obce za měsíc květen.
1/ 2

3.

informaci o mylném zařazení bodu: odkoupení části p. p. č. 2727/6 v k. ú. Kunratice
u Cvikova, na program jednání ZO.

Zastupitelstvo obce odkládá:
1. projednání žádosti o odkoupení pozemku p. č. 315/1 v k. ú. Kunratice
u Cvikova a pověřuje stavebně investiční komisi k předložení návrhu dalšího postupu
ve věci prodeje pozemku za účelem výstavby RD a s tím související přeložení
přístupové komunikace k č.p. 378.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce deleguje:
1. ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Michala Iwanejka, Bc. k jednání na valné
hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se
sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 17.06.2021 od 10 hodin
v Krušnohorském divadle v Teplicích, kdy pan Michal Iwanejko, Bc. je na základě
této delegace oprávněn k účasti na jednání a k hlasování jménem obce Kunratice
u Cvikova na předmětné valné hromadě; a u k l á d á panu Michalu Iwanejkovi, Bc.,
aby se zúčastnil předmětné valné hromady a jednal na této valné hromadě v zájmu
obce Kunratice u Cvikova.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:
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Usnesení č. 32 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 01.07.2021 na sále KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 32 paní Martinu Vlčkovou a pana Františka
Pevného.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

2.

doplnění programu jednání ZO č. 32 o uvedené body.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

program jednání ZO č. 32 včetně jeho doplnění.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

3.

4.

opravu místní komunikace k č.p. 378 tak, aby vedla mimo pozemek p. č. 315/1 a po
pozemku p. č. 2970/7 v k. ú. Kunratice u Cvikova a pověřuje starostu obce zajištěním
prací.
Pro: 9
Proti: 1 (Šafr.)
Zdržel se: -

5.

prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. v č.p. 411
formou dodatku k nájemní smlouvě o jeden rok, tedy od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 a
pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

6.

vyhlášení výběrového řízení na opravu komunikace od č. p. 68 k č. p. 298
a 102 dle předloženého rozsahu a pověřuje stavebně investiční komisi výběrem
oslovených uchazečů.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

7.

na základě předloženého průzkumu trhu, dodavatele energií od 1. 1. 2022 do 31. 12.
2023 takto: plyn pro objekty č. p. 255, 145 a 411 společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
elektřinu pro objekty č. p. 1, 145, sběrný dvůr a veřejné osvětlení společnost MND, a.
s. a pověřuje starostu obce podpisem smluv.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

8.

se seznámilo se Žádostí, podávanou v rámci Podprogramu č. 115 174 Adaptace
vodních ekosystémů na změnu klimatu,
souhlasí
s vybudováním tůně na pozemku 90/1 a jako majitel pozemku čestně prohlašuje, že
dodrží podmínku udržitelnosti výsledku záměru, tj. životnosti tůně, nejméně po dobu 5
let od realizace.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

9.

účast obce Kunratice u Cvikova na projektu Dovybudování sběrných kapacit
v Novoborsku. Žadatelem o dotaci je Svazek obcí Novoborska, termín realizace je rok
2021. Předpokládaná vlastní spoluúčast obce Kunratice u Cvikova na projektu je
86.688,15 Kč. Případné navýšení či snížení částky bude dáno podmínkami při realizaci
projektu.
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Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

10. účast obce Kunratice u Cvikova na projektu Prevence vzniku BRKO (Biologicky
Rozložitelného Komunálního Odpadu) na Novoborsku. Žadatelem o dotaci je Svazek
obcí Novoborska, termín realizace je rok 2021. Předpokládaná vlastní spoluúčast obce
Kunratice u Cvikova na projektu je 20.646 Kč. Případné navýšení či snížení částky
bude dáno podmínkami při realizaci projektu.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 11. instalaci alternativního filtru pro dočištění odpadních vod ze septiku v Základní škole
do částky 50 tis. Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce zajištěním prací.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 12. finanční dar na pomoc oblastem zasaženým přírodními živly na likvidaci škod ve výši
50 000 tis. Kč, kdy na základě darovací smlouvy uzavřené mezi obcí Kunratice
u Cvikova a Sdružením místních samospráv, IČ 75130165, bude obcím Lužice,
Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Hodonín Pánov rozeslána rovným dílem
částka 10 000 Kč.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 31 / 2021.

2.

předloženou nabídku společnosti SOLICITE s.r.o. na technicko-ekonomickou studii
odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Kunratice u Cvikova
a dále informace o provedené studii z roku 2001.

3.

provedené změny ověřovací studie Revitalizace návsi a centra obce Kunratice
u Cvikova a schvaluje předložení této verze veřejnosti k uplatnění připomínek formou
prezentace na webových stránkách obce a v prostorách OÚ.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. záměr prodeje pozemku p. č. 315/1 v k. ú. Kunratice u Cvikova za účelem výstavby
rodinného domu.
Pro: 1 (Urb.)
Proti: 9
Zdržel se: -

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

2/ 2

Usnesení č. 33 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 26.07.2021 na sále KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 33 paní Martinu Černou a paní Pavlínu Kulíkovou.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

2.

doplnění programu jednání ZO č. 33 o uvedené body.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

program jednání ZO č. 33 včetně jeho doplnění.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

3.

4.

vyčlenění částky 500 000 Kč z rozpočtu obce na pomoc obyvatelům postižených
povodněmi 17. a 18.07.2021.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

5.

vyplacení mimořádné finanční pomoci ve výši 10 000 Kč formou daru obyvatelům
rodinných domů, trvale obývaných, postižených povodněmi 17. a 18.07.2021,
u kterých došlo k zaplavení obytných částí nemovitostí a 15 000 Kč formou daru
na obnovu vybavení domácnosti, ve kterých došlo ke značnému poškození majetku.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

6.

předložené rozpočtové opatření č. 3 bez výhrad.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

7.

uzavření předložené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j.
OLP/2785/2021 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

8.

provedení mimořádné mostní prohlídky celkem u 18 mostních objektů,
Ing. Radkou Louthanovou, Pod Vodárnou 4746/5c 466 05 Jablonec nad Nisou, dle
cenové nabídky č. 21-007 ze dne 26.07.2021 za celkovou částku 88 200 Kč s DPH.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

9.

navýšení dotace z rozpočtu obce pro SK Kunratice u Cvikova, zastoupený předsedou
Dominikem Jacklem, se sídlem Kunratice u Cvikova 131, ve výši 15 000 Kč
a pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě č. 1/2021.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

10. snížení částky za prodej odpadových nádob pro občany postižené povodní takto:
nádoba na směsný odpad 120l za 300 Kč, nádoba na bioodpad 240l za 600 Kč.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -
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Vyvěšeno:

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

Sejmuto:
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Kraj

magazín Libereckého kraje
číslo: 07
ročník: 2021

Sklo i šperky z Libereckého kraje zná celý svět
Kraj šikovných lidí, jejichž dílo zná celá
planeta. Právě tak by se dal bez jakékoliv
nadsázky označit zdejší region. Velké
továrny na okrajích měst i malinké dílny
v těch nejzapadlejších vískách produkují už
odnepaměti sortiment, na který je Liberecký
kraj právem hrdý. Zejména sklářské, šperkařské a bižuterní výrobky zpod Krkonoš, Jizerských i Lužických hor zdobí ženy i muže
na všech kontinentech. Tradice jejich výroby
v Libereckém kraji je v celosvětovém měřítku absolutním unikátem.
Zmíněná odvětví propaguje
Liberecký kraj prostřednictvím
projektu nazvaného Křišťálové
údolí. Tuto značku převzal kraj
od společnosti Preciosa
v květnu 2019 a již záhy
se ukázalo, že projekt, který
zajišťuje Agentura regiosubjektů je zapojeno
nálního rozvoje, se setkal
o to, aby zůstával umědo projektu
s velmi dobrým ohlasem
lecký lesk Jablonce stále
Křišťálové údolí
ze strany sklářů, bižuterníků,
živý. Pořádá proto například
šperkařů i veřejnosti. Lidé se
významné kulturně spoletotiž sami mohou podívat na to,
čenské akce, jakými jsou veletrh
jak řemeslníci tvoří, popřípadě si
Křehká krása a módní přehlídka
i leccos zkusí sami vyrobit. „Pro návštěvníky
Made in Jablonec. První z nich každoročně
je velice silným zážitkem vidět rozžhavené
ukazuje nejnovější trendy ve skle a klenotekoucí sklo a to, jak z něj vzniká pod rukama
tech, zatímco druhá prezentuje návštěvsklářů třeba nádherná váza nebo skleněný
níkům možnosti nejrůznějších kombinací
šperk,“ dodal David Pastva, manažer
oděvu a bižuterie. Dlužno dodat, že právě
projektu. V Křišťálovém údolí je možné
v Libereckém kraji vznikají bižuterní šperky,
navštívit více než dvě desítky muzeí, skláren, které používají světové módní domy.
výrobců vánočních ozdob, šperkařských
Liberecký kraj také dbá na to, aby nezaa bižuterních ateliérů.
nikly znalosti a um našich předků. Proto již
Jedním z nejvýznačnějších exportních
řadu let udílí vybraným řemeslníkům titul
center skla, šperků a bižuterie po staletí byl
Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého
a dodnes je Jablonec nad Nisou. Tamní Svaz
kraje… (pokračování článku
výrobců skla a bižuterie se dlouhodobě stará na Facebooku)
více na
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Obrazem
Co všechno v našem kraji umí vyrobit
šikovné ruce sklářů a šperkařů…

Veletrh skla a bižuterie
Křehká krása 2021

Jubilejní desátý ročník výstavy Křehká
krása přivítá návštěvníky od 12. do 15. srpna
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Tradiční
přehlídka umění vyrobeného rukou českých
sklářů a šperkařů přiláká každý rok stovky
zájemců. Návštěvníci zde budou mít
jedinečnou možnost zhlédnout mnoho
unikátních produktů, vyrobených v českých
bižuterních a sklářských firmách. Vedle
ohromné nabídky bižuterie, skla a vánočních ozdob je výstava příjemným místem,

více na

kde může strávit značnou část dne klidně
i celé rodina. Na letní scéně každý den celé
odpoledne nepřetržitě hrají zajímavé kapely
a v neposlední řadě tu lze vidět celou verzi
fenomenální módní přehlídky 10 let Křehké
krásy. Návštěvníkům se nabízí jedinečná
možnost výhodně nakoupit přímo od
výrobců. Mnozí tak v srpnu v Eurocentru
řeší své vánoční nákupy. Vstupenka v ceně
100 Kč platí po celou dobu trvání výstavy.
Opravňuje ke vstupu do areálu Eurocentra
a Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou. Děti do 15 let v doprovodu rodičů
mají vstup zdarma. Doprovodný program
výstavy umožňuje dospělým i dětem
v mnoha tvůrčích dílnách si vytvořit
vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu,
vyfouknout skleněný pohár, udělat skleněnou mozaiku či umělou květinu. Kompletní
program výstavy Křehká krása včetně
seznamu všech vystavovatelů najdete
na www.krehkakrasa.cz.

Léto v Křišťálovém údolí
s jedinou
vstupenkou
O místech i akcích, které spojují stovky
let sklářské a šperkařské tradice od
Kamenického Šenova po Harrachov,
od Turnova po Nový Bor nám vyprávěl
David Pastva – manažer projektu
Křišťálové údolí.

poslechněte si na
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Na kole po Libereckém kraji
Jako ryba ve vodě se v kraji budou cítit
cyklisté. Region pod Ještědem přímo vybízí
k projížďkám na kole. Náročným i méně
zdatným milovníkům kol či koloběžek jsou
k dispozici lehké i těžké trasy s nádhernými
výhledy do přírody. Tam, kde se v zimě prohání běžkaři, se v létě lze projet na kole, ideální trasou bude například Jizerská magistrála. Její stoupání je možné vyměnit za
klidnější a nenáročné trasy v Máchově kraji
či okolí Kamenického Šenova. Cyklostezky
Ploučnice nebo Varhany provedou Lužickými
horami a Greenway Jizera odhalí
krásy Českého ráje. Nově také
vzniká cyklostezka Svaté
Zdislavy. Do mnoha míst
vás navíc dopraví cyklobusy,
jejich přehled je na odkazu
www.iidol.cz/stranky/
56:letni-sezona.html.
kilometrů cyklotras
Pro náročnější cyklisty
dopravou na území kraje.
je v Libereckém kraji
a milovníky adrenalinu jsou
Jedná se zejména o podv Libereckém kraji vybudovány
poru projektové přípravy
singltrekové tratě pod Smrkem,
cyklostezek a zajištění jejich
na Tanvaldském Špičáku nebo
stavby, na což kraj vydává
v České Lípě, či bikeparky pod Ještědem,
peníze prostřednictvím dotací
v Rokytnici nad Jizerou a nově vzniká
z resortu dopravy. Mezi činnosti kraje patří
bikepark také ve Smržovce.
také žádat stát o podporu formou dotací
Podpora cyklistických aktivit ve zdejším
ze Státního fondu dopravní infrastruktury
regionu je dlouhodobým záměrem Libea dalších dotačních programů a titulů. V roce
reckého kraje. Rok od roku vkládá krajská
2016 měl Liberecký kraj ve svém rozpočtu
správa do této oblasti stále více prostředků;
na cyklodopravu 5 milionů korun, v dalším
lze je čerpat na obnovu cyklostezek a s tím
roce se rozdělilo mezi žadatele téměř
souvisejících projektů. Úlohou kraje je zajis14 milionů korun, v roce 2018 10 milionů
tit finanční prostředky na stavbu a obnovu
korun a v roce 2019 se částka přiblížila
cyklostezek, a zároveň pomoci při koordinaci k 20 milionům korun. (pokraaktivit spojených s cykloturistikou a cykločování článku na Facebooku)
více na
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Obrazem
Kola, koloběžky, cyklobusy, cyklostezky,
cyklotrasy, bikeparky, singltreky,
dopravní hřiště a mnoho dalšího pro
cyklisty najdete v Libereckém kraji…

V Libereckém kraji je přes 2000 km
značených cyklotras

Milovníkům jízdy na kole má Liberecký kraj
rozhodně co nabídnout. Mohou využít
tisíce kilometrů nejrůznějších tras rozličné
náročnosti a délky – od menších, lokálních
stezek až po rozsáhlé projekty s přesahem
do okolních regionů či států, jakými jsou
Cyklostezka Odra-Nisa, Cyklomagistrála
Ploučnice, Cyklostezka Varhany, Greenway
Jizera či Cyklostezka svaté Zdislavy. Právě
posledně jmenovaná, na jejíž výstavbě
se v současné době pracuje, představuje
pozoruhodný počin. Křísí totiž dávno

zapomenuté trasy, kudy vedla silnice
a železnice. Dílem kopíruje někdejší romantickou trať 8n, která vedla z Jablonného
v Podještědí přes Cvikov do Svoru a zčásti
povede po neméně romantickém lesním
úseku dnes opuštěné státní silnice – výpadovky z Liberce na Děčín nedaleko Jítravy.
Tato trasa je optimální, jednak není třeba
řešit složité majetkoprávní poměry a také
není nutné budovat mimoúrovňové křížení
silnice. Právě projekt, jakým je Cyklostezka
svaté Zdislavy, v kostce představuje
důležitost, jakou pro Liberecký kraj podpora cyklistiky, která je novodobým a stále
populárnějším trendem, představuje.
Pro sportovce a turisty je nutné vybudovat
kvalitní infrastrukturu, aby cyklisté měli
dostatek prostoru, a nedocházelo tak ke
zbytečným kolizím s motorovými vozidly.
Řečeno v kostce, cílem je poskytnout turistům na kolech ideální podmínky pro jejich
hobby a umožnit jim, aby se svému koníčku
mohli oddávat stranou rušných autostrád
v klidu a bezpečí.

více na

Přilba snižuje
vážnost úrazů
cyklistů
S ředitelem Týmu silniční bezpečnosti
Janem Polákem o bezpečnosti na silnicích,
a to především o bezpečnosti cyklistů.

poslechněte si na
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