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Slovo starosty…
Vážení a milí spoluobčané,
na úvod červnového vydání mi dovolte
vyjádřit
poděkování
organizátorům
za bezvadně připravený program letošních
Májových
slavností.
Dále
hasičům
za přípravu stanů, lavic a vynikajícího
občerstvení a fotbalistům za zázemí na
fotbalovém hřišti. Největší poděkování
patří Jiřímu Pačinkovi a jeho sklářům, že
pro nás byla celý den otevřená sklárna
s bohatým doprovodným programem.
Radost nám nezkazilo ani nepříznivé
počasí, a přes občasný déšť jsme si
slavnosti náležitě vychutnali.
V minulém čísle jsem doufal, že při
vydání tohoto zpravodaje již budeme znát
výsledky podaných žádostí o dotace. Zatím
známe výsledky "pouze" u cyklostezky
a vybavení pro dobrovolné hasiče. Státní
fond dopravní infrastruktury schválil dotaci
na vybudování cyklostezky z Kunratic
do Drnovce ve výši více než 10 mil. Kč
a Liberecký kraj další 2 mil. Kč. Vlastní
podíl obce by měl činit kolem 2 mil. Kč.
Konečná cena a výše vlastních prostředků
bude závislá na výběru zhotovitele, který
proběhne v letošním roce po prázdninách.
Realizaci plánujeme v roce 2020.
Liberecký
kraj
schválil
dotaci
na vybavení jednotky dobrovolných hasičů
obce ve výši 61 000 Kč, vlastní podíl
41 000 Kč. Jedná se o zásahové přilby,
boty, rukavice, proudnice a žebřík. Dotace
na výměnu garážových vrat ve stodole

sběrného
dvora
nebyla
podpořena
z
důvodu
nedostatku
finančních
prostředků. Další výsledky podaných
žádostí bychom měli znát v nejbližších
dnech. Jedná se o dotaci na dostavbu
dětského hřiště za obchodem, rekonstrukci
budovy obecního úřadu a 5 úseků místních
komunikací. V průběhu června budeme
podávat žádost na rekonstrukci a rozšíření
požární zbrojnice.
Jak jsem již také avizoval v minulém
vydání zpravodaje, v letošním roce
budeme v období letních prázdnin
opravovat střechu základní školy. Dále je
v plném proudu výstavba veřejného
osvětlení od fotbalového hřiště ke
křižovatce na Lindavu. Součástí této
stavební akce bylo i zřízení nového
odběrného místa, které bude krom tohoto
úseku, použité také pro osvětlení lokality
výstavby rodinných domů a části osvětlení
od křižovatky směrem na Lindavu.
V minulém měsíci jsem dostal na stůl
požadavek obyvatel, bydlících v této časti
obce, na opravu osvětlení. Velice dobře si
tento dlouhodobý problém uvědomujeme
a v letošním roce budeme připravovat
projektovou
dokumentaci
celkové
rekonstrukce veřejného osvětlení v této
části
obce. S ohledem
na
výši
předpokládaných nákladů budeme zároveň
hledat pro tento investiční záměr vhodné
dotační tituly. Bezpečnost obyvatel v této
části obce nám není lhostejná a budeme
pracovat
na
nápravě
tohoto
nevyhovujícího stavu.

Před prázdninami nás ještě čeká
Triatlonový závod Dachsman XT Triathlon
2019, který bude 22. června u Horního
rybníka a 29. června soutěž O nejlepší
kotlíkový guláš.

Děti u zápisu předvedly, co se doposud
naučily. Úkoly byly zaměřeny na barvy,
na
pravolevou
orientaci,
orientaci
v prostoru, jemnou motoriku

Na
závěr
poděkování
hasičům
a fotbalistům za pořádání Dne dětí. Akce
se vám velice vydařila a slyšel jsem jen
samou chválu. Jen tak dál, dámy
a pánové, jsem na vás hrdý.
Pohodové léto plné slunce a pohody
vám přeje
Váš starosta.
a grafomotoriku, na početní představy,
slovní vyjadřování atd. Samozřejmě
nechyběla písnička nebo básnička.

Akce ZŠ a MŠ Kunratice:
Poklad kapitána Baltazara
Dne 11. dubna k nám zavítalo divadlo
z Hradce Králové. Herci si pro nás připravili
velmi vtipné a zábavné představeni

„POKLAD KAPITÁNA BALTAZARA“. Všem
se to moc líbilo. Všichni se opravdu
pobavili a hlavně zasmáli.
M. K.

Musím všechny pochválit, protože úkoly
zvládaly velmi dobře. A proto si každý za
svůj výkon odnesl sladkou odměnu,
dáreček a pamětní list.

Zápis do 1. třídy
Zápis do školy je významným dnem pro
každé dítě, ale i jeho rodinu. V letošním
školním roce proběhl zápis na naší škole
15. dubna. K zápisu přišly 4 děti. Bylo
vidět, že jsou velmi natěšené, připravené,
a že si tento okamžik opravdu užívají.
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V tuto chvíli se již všichni moc a moc
těšíme na nové prvňáčky!
M. K.

Ukliďme si zahradu a okolí
školy
17. dubna na naší škole proběhla akce
„UKLIĎME SI ZAHRADU A OKOLÍ ŠKOLY“.
Po velké přestávce jsme si vzali
rukavice, velké pytle, košťata, hrábě
a všichni jsme začali s velkým úklidem na
zahradě. Poté jsme se přesunuli a sbírali
papíry kolem naší školy. Když už jsme měli
hotovo, zapálil se oheň a všichni si s chutí
opékali buřtíky, slaninu, párečky, chleba,
ale i jablka.
M. K.

hradu. Některé úkoly děti plnily pomocí
SMART tabule.
Jelikož nám počasí nepřálo, nemohli
jsme vyrazit ven na procházku ani
na hřiště. Ale to nám nakonec nevadilo!
Místo toho jsme se všichni přesunuli
do tělocvičny, na chodbu a do školní
družiny. Tady totiž pro všechny čaroděje
a čarodějky čekaly různé sportovní úkoly.
M. K.

Čokoládová tretra

Čarodějnické učení
Dne 29. dubna na naší škole proběhlo
„ČARODĚJNICKÉ UČENÍ“. V 1. a 2.
vyučovací hodině děti plnily různé úkoly
např. každá čarodějnice nebo čaroděj či
jiná strašidelná bytost musela vymyslet

Naše škola se zapojila do celostátních
běžeckých závodů pro děti do 11let pod
patronací Jana Železného.

Mladší běželi 200 metrů, ti starší pak
300 metrů.
V mladších zvítězil F. H., v dívkách V. L.
Ve starších byl první R. F., těsně za ním
skončil A. H. následovaný Š. Š.

kouzelný lektvar, složit čarodějnické puzzle
nebo se dostat z bludiště do správného

Mezi staršími dívkami byla nejrychlejší K.
H. před V. U. Všichni si tímto vybojovali
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postup do krajského čtvrtfinále v Jablonci
n/Nis. ve čtvrtek 25. dubna.
Zde dosáhl velkého úspěch Alain, obsadil
krásné 3. místo a tím se kvalifikoval
do republikového semifinále v Ostravě.
Smůlu měl Radim, který suverénně
vyhrál svůj rozběh s náskokem asi 30
metrů, ale jeho čas byl celkově až pátý.
A to na postup nestačilo. Aspoň malou
odměnou byl pro něj rozhovor do Hitrádia
jako s jediným závodníkem, který zvítězil
stylem start - cíl.

Májová slavnost
V sobotu 11.5. jsme se také zapojili
do tradičních Májových oslav. Naše škola
měla možnost vystoupit se svým
programem
na
veřejnosti.
Děti
z pěveckého kroužku si připravily několik
známých pohádkových a filmových písní.
Jiní žáci recitovali básně. Starší žáci
předvedli svůj tanec. No a ti nejmenší
z MŠ nás pobavili svým tanečkem o malém
slůněti. Věřím, že se naše vystoupení líbilo,
a že děti potěšily své rodiče a známé.
M. K.

Den matek
Jedno odpoledne jsme věnovali našim
maminkám. Maminky slavily svátek.
A my všichni jsme pilně nacvičovali.
Od února děti z pěveckého kroužku pod
vedením paní učitelky Markéty trénovaly
hudební pohádkové pásmo. Děti zpívaly,
hrály divadlo a také si připravily
pohádkový kvíz pro maminky.

Ostatním už se tak nedařilo, všichni si
však vylepšili své časy. V tom vynikl
Šimon, jeho zlepšení bylo o více než
10 sekund.

S paní vychovatelkou Šárkou k tomu
vyrobily potřebné rekvizity. Paní učitelka
Míla se svojí třídou natrénovala pěkné
básničky. Děti z MŠ s paní učitelkou
Lenkou recitovaly, zpívaly a tancovaly.
Tancovali také žáci z 1. – 3. třídy i žáci ze
4. – 5. třídy.
Na závěr děti předaly svým maminkám
dárečky, které si vyrobily v hodinách
výtvarné výchovy a pracovních činností.

Všem gratulujeme a Alainovi budeme
držet palce 19. 6. v Ostravě!
Z. D.

Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem kolegyním za jejich práci s dětmi
a také děkuji za pomoc na sále Terezce a
paní kuchařce Mirce. A samozřejmě velké
díky patří všem, kteří napekli a přinesli
dobroty.
M. K.
Za redakční radu Kunratického
zpravodaje
a
zřizovatele
obec
Kunratice u Cvikova ze srdce děkuji
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Mgr. Markétě Klimšové, celému
pedagogickému sboru a řediteli Mgr.
Zdenku Dvořákovi za spolupráci
a zasílání příspěvků a fotografií
v tomto školním roce. Je příjemné
sledovat, co se ve škole děje a jakými
úspěchy se můžeme pochlubit.
GRATULUJEME!

v podobě slosovatelných vstupenek, tak
věřím, že mnozí z vás neodcházeli
s prázdnou.

Už se těšíme na spolupráci
v následujícím školním roce 2019 /
2020.
Ing. Josef Černý

Jarní zábava

Určitě neušlo vaší pozornosti, že už
máme otevřenou „Obecní hospůdku“,

Jak už se tak stalo „tradicí“ na Velký
pátek, letos připadající na 19. 04. 19,

kterou provozuje někdejší obyvatelka
Kunratic paní Ivana Kubátová s manželem
Petrem. Jim děkujeme za vynikající servis
během celé akce.

konala se na sálu KD Jarní zábava.
Ten, kdo přišel, mi dá určitě za pravdu,
že nálada byla výborná, kapela hrála
skvěle a možností k soutěžím bylo také
dostatek. Pokud k tomu ještě přidám výhry

Moc jim přejeme, aby se hospůdce
dařilo, a aby to bylo opět místo, kde se

Stránka 5 z 18

bude shromažďovat většina obyvatel obce
a bude to místo, kde se bude odehrávat
většina „kulturního“ dění v obci.
J. Č.

hudba i občerstvení včetně zábavy pro ty
nejmenší, to vše bylo připravené.
Děti si mohly zasoutěžit a bylo vidět, že
je to moc bavilo.

Filipojakubská noc
je lidový zvyk spojený s pálením ohňů
a vírou v čarodějnice. Pod názvem

Valpuržina noc je slaven také v německy
mluvících zemích a Skandinávii.

Počasí nám přálo a věřím, že si to každý
z nás moc užil.
J. Č.

Obecní restaurace
alias „Kunratická hospůdka“ je opět
otevřená. Ano, po delší pauze, se nám
podařilo sehnat nového provozovatele.
SDH Kunratice ve spolupráci s SK
Dynamo Kunratice a OÚ pro nás připravili
tradiční pálení čarodějnic. Vatra, posezení,

Jak už jsem zmínil v příspěvku výše o
Jarní zábavě, od 01. 05. 19 se
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provozovatelem
s manželem.

stala

Ivana

Kubátová

V pátek 03. 05. 19 proběhlo takové malé
slavnostní otevření. Oslavili jsme to, jak
jinak, než jídlem a pitím a k tomu nám
ještě něco zahráli a zpěvem doprovodili
naši přátelé.

Jako povedený marketingový tah
považuji výzvu na Velikonoční pondělí
22. 04. 19, kdy nová hostinská Ivanka
nechala
vyhlásit,
že
kdo
přijde
s pomlázkou na koledu do restaurace,
vykoleduje si pivo zdarma. Myslím, že
zájemců bylo víc než dost.
Věřím, že tak jak byla hospoda plná při
slavnostním zahájení provozu bude hojně
navštěvována i nadále.
Přejme jí jen samé spokojené zákazníky,
kteří se budou rádi vracet a svá kladná
doporučení budou šířit mezi svými přáteli
a známými.
J. Č.

Rudolf Kögler – autor první
naučné
stezky
v Českých
zemích
Region Šluknovského výběžku, který
máme za humny či spíš za kopcem, se
dnes může zdát jako bohem zapomenutá
část České republiky, místo, kde lišky

dávají dobrou noc. Ne vždy tomu tak ale
bylo. I tento region má své zajímavosti,
své
významné
osobnosti
a národní
buditele. Jedním z nich byl i amatérský
geolog, astronom a přírodovědec, Rudolf
Kögler – autor první naučné stezky v naší
přírodě.
Přírodozpyt jako životní vášeň
Rudolf Kögler se narodil 12. března roku
1899 v Krásné Lípě, do rodiny dělníka
v textilním průmyslu. Mladý Rudolf byl
velice nadané dítě, ale chudá rodina se
třemi dětmi si nemohla dovolit poslat syna
na gymnázium, kde by mohl plně
rozvinout své nadání k vědě. Nakonec
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Rudolf
Kögler
absolvoval
Státní
průmyslovou školu pletařskou v Krásné
Lípě a začal pracovat, stejně jako jeho
rodiče, v textilním průmyslu. Ve věku 16
let získal práci v textilní továrně

Dobový
snímek
geologické
v Zahradách z roku 1941.

mapy

podnikatele Philippa Michela v Zahradách
u Krásné Lípy, kde byl pletařem. Později se
stal
i textilním návrhářem,
mistrem
ve výrobě nebo technickým úředníkem.
V roce 1923 se Rudolf Kögler oženil
a v roce 1930 se manželé nastěhovali
do domu rodičů manželky v Zahradách
u Krásné Lípy. Světovou válku přečkal
Rudolf Kögler zaměstnán svými největšími
koníčky
–
geologií,
astronomií
a přírodozpytem.
Poválečný
odsun
německého obyvatelstva ze Šluknovského
výběžku se rodině Rudolfa Köglera vyhnul,

Ukazatel Köglerovy naučné stezky u dnes
již zaniklého mlýna v Kyjově.

Rudolfově tvrdohlavosti při vyjednávání
s místními úřady. I přes nepříznivou
poválečnou situaci, kdy díky odsunu přišel
o mnoho přátel a kolegů, se Rudolf Kögler
snažil o další přírodovědné bádání. Život
ale píše vlastní příběhy, a to i v tomto
případě. Rudolf Kögler tragicky umírá
na následky
pochybení
lékařského
personálu v nemocnici v Rumburku 19.
dubna roku 1949.
Vědcem osudu navdory
Rudolf Kögler byl velice nadaným
člověkem
a zdatným
přírodovědcem.
I přes to, že mu nebylo umožněno přírodní
vědy vystudovat a nemohl se přírodou
zabývat profesionálně, zanechal výrazný
odkaz a byl uznávaným amatérským
přírodovědcem. V období mezi lety 1926
a 1938 se Rudolf Kögler věnoval studiu
zaměřenému na astronomická

Zastavení naučné stezky s Vlčí horou
v pozadí.
a geologická témata. Od roku 1926
spolupracoval se Švýcarskou federální
observatoří
v Curychu
a poskytoval
instituci svá pozorování. Velice oceňovaný
je Köglerův náčrt polární záře z 25. ledna
1938, za což byl oceněn Královskou
observatoří v Greenwich, a v souvislosti
s touto polární září se o něm zmiňuje
i encyklopedie Josepha Johanna von
Littrowa „Die Wunder des Himmels“ v edici
z roku 1939.

a to
zejména
díky
protinacistickým
postojům, které zastávali, ale také díky
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Stvoření jedinečné geologické mapy
Bezprostředně poté, co se přestěhoval
do obce Zahrady v roce 1930, začal Kögler
pracovat
na své
unikátní
plastické
geologické mapě, sestavené z hornin
příslušejících
k jednotlivým
lokalitám.
Rudolf Kögler si tyto horniny navozil
na svém bicyklu v ruksaku z mapovaných
lokalit.
Na 50
metrech
čtverečních
interpretuje skutečnou oblast 29 kilometrů
čtverečních,
která
se
rozprostírá
od Doubice až po Nové Křečany. Najdeme
zde, mimo jiné, vzorky čediče z Vlčí hory
nebo vzorky brtnické a lužické žuly.
Veřejnosti byla tato geologická mapa
zpřístupněna v roce 1937 a v roce 1983
byla vyhlášena technickou památkou.

ale i s místními kuriozitami. Informační
tabule byly unikátní a na svou dobu velmi
nadčasové. Zajímavostí je, že byly cedule
na zimu odstraněny a osazovány byly zase
až na jaře. Na vzniku stezky se podílel
i Horský spolek pro nejsevernější Čechy,
Alpský spolek Žitava – Varnsdorf, ale
i dobrovolní
dárci
a některé
obce
ze Šluknovského výběžku a obce Cvikov
nebo Horní Světlá. Rudolf Kögler osobně
provázel návštěvníky na naučné stezce až
do roku 1945. Poválečná léta však nebyla
další existenci naučné stezky příliš
nakloněna, a i když Kögler usilovně
překládal
původně
německé
tabule
do češtiny, upadla tato jedinečná stezka
na dlouhá desetiletí do zapomnění.

Köglerova naučná stezka Krásnolipskem
v dnešní podobě. Foto Zdeněk Patzelt
První
naučná stezka v Českých
zemích
Asi
nejvýznamnějším
Köglerovým
počinem na poli popularizace přírodních
věd bylo vytvoření vůbec první naučné
stezky v Českých zemích. Trasa stezky
měřila přibližně 12 kilometrů a sledovala
významnou geologickou poruchu oddělující
žuly od pískovců, tzv. Lužickou poruchu.
Naučná stezka začínala na Vápence u obce
Doubice, pokračovala Kyjovským údolím
a dovedla návštěvníky až na Vlčí horu.
Trasa byla osazena až sedmi desítkami
dřevěných tabulí, které vytvořil sám Rudolf
Kögler.
Tyto
cedule
seznamovaly
návštěvníky s geologickými, botanickými,
zoologickými a vlastivědnými informacemi,

Rudolf Kögler při osazování tabule naučné
stezky.
Krátce po vzniku Národního parku České
Švýcarsko v roce 2003 začaly práce
na obnovení Köglerovy naučné stezky
a pro veřejnost byla zpřístupněna v roce
2006. V dnešní době má naučná stezka
skoro 23 kilometrů a je na ní 39 zastavení.
Stejně jako původní stezka, i dnes je
návštěvník informován o přírodovědných
i lokálních zajímavostech Krásnolipska.
Stezka začíná v Krásné Lípě na náměstí,
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odkud vede přes Kamennou horku
k přírodní rezervaci Vápenka u Doubice.
Z tohoto místa stezka pokračuje pouze
s malými odchylkami podél původní
Köglery trasy až na Vlčí horu k rozhledně.
Další
kroky
zavedou
návštěvníky
do Zahrad u Krásné Lípy, kde je možno
u domu č. p. 30, kam se Kögler svou
ženou přestěhoval v roce 1930, navštívit
jeho plastickou geologickou mapu. Dále
pak stezka pokračuje přes osadu Sněžná
a hrádek Krásný buk, až přichází zpět
do Krásné Lípy. Ujít celou trasu Köglerovy
naučné stezky v jednom dni je spíše pro
zdatnější turisty. Jsou zde však i kratší
varianty pro ty méně zdatné nebo pro
rodiny s dětmi. Stezka má několik
výchozích
míst,
v Krásné
Lípě,
na Vápence, v Kyjově a na Vlčí hoře a je
možno trasu vykonat v několika etapách.
Nesmazatelný odkaz Rudolfa Köglera
Rudolf
Kögler
byl
nadaným
přírodovědcem a člověkem se značným
rozhledem, který však neměl příliš štěstí.
Jeho rodina se potýkala s nedostatkem
prostředků, aby synovi umožnila studovat
milovanou
vědu,
žil
a tvořil
v komplikovaném období kolem druhé
světové války, tragicky zemřel v relativně
mladém věku padesáti let, ale přes
všechny tyto nesnáze se stal amatérským
vědcem na vysoké úrovni, který byl
uznáván
nejproslulejšími
vědeckými
institucemi své doby. Rudolf Kögler
po sobě zanechal významný odkaz, jeho
črta
polární
záře
se
prodávala
na pohlednicích ještě dlouho po jeho
smrti, jeho geologická zahrada je stále
k vidění a zvídavý turista může i dnes,
po takřka osmdesáti letech od jejího
vzniku, kráčet po jeho naučné stezce.
Přijměte prosím i vy pozvání na procházku
Köglerovou
naučnou
stezkou
Krásnolipskem,
a uctěme
tak
jeho
památku.
T. M.

5. Májová slavnost s výročím
sklářské hutě Pačinek Glass
Ani se tomu nechce věřit, že už je to
pátý rok, co je v provozu sklářská huť
Pačinek Glass zde v Kunraticích u Cvikova.

Ano, místo polorozpadlé budovy bývalé
konírny, naposledy sběrného dvora obce,
zde vyrostlo nádherné místo nabíjející okolí

energií a úžasnými sklářskými
známými po celém světě. Nádherná

díly

galerie v patře a skleněná zahrada ve
skalce jsou toho náležitými důkazy.
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Počin bývalého starosty Karla Minaříka
ve spolupráci se sklářským mistrem Jiřím
Pačinkem založit „tradici“ oslavy jara obce
Kunratice spojenou s dnem otevřených

huť Pačinek Glass. Program byl nabitý
k prasknutí a věřím, že si každý, kdo
přišel, našel to své, co ho zaujalo a užil si
to.

dveří ve zdejší sklárně, v květnu roku
2015, byl výborným tahem, který si
zaslouží pochvalu.

Po slavnostním zahájení starostou obce
Michalem Iwanejkem a spolupořadatelem
sklářským mistrem Jiřím Pačinkem se
plánovaný program rozjel na plné obrátky.

Pánové, je třeba uznat, že nápad to byl
výborný a jsme rádi, že v tomto duchu
můžeme pokračovat každým rokem,
děkujeme.

Pásma dětských představení nejen
Kunratických dětí nás rodiče jistě potěšila
u srdíčka. Máme to ale šikovné děti, co?
Děkuji pedagogickému sboru za úžasné
představení našich nejmenších, kteří si
během celého dne také přišli na své.

Sobota 11. května, byla velkým dnem
pro obec Kunratice u Cvikova i sklářskou
Stránka 11 z 18

Shlédli jsme divadelní představení a celé
odpoledne pro děti se odehrávalo na
fotbalovém hřišti. Díky DDM Cvikováček
pod vedením Šárky Matouškové mohly děti
rozvinout svůj tvůrčí um a představivost.

Odpoledními hodinami nás provedlo
několik hudebních kapel a uskupení.

Bylo nám potěšením, že naše pozvání
přijala kapela, jediný revival, jehož členem
Celý den bylo možné shlédnout umění
práce sklářských mistrů a mnoho
uměleckých činností.

je zakládající člen originál kapely Kabát
kytarista Jiří Bušek, Kabát revival
Varnsdorf.
Takovou třešničkou na dortu byl
slavnostní křest knihy „Po stopách českých
sklářů“ samotným autorem Ivanem
Černým za účasti sklářského mistra Jiřího
Pačinka a starosty obce Michala Iwanejka.
Celou akci zdatně konferoval David
Sobotka.

Slavnostní tečkou za skvělým dnem, kde
se i počasí v odpoledních hodinách
umoudřilo, byl nádherný ohňostroj.
Děkujeme všem zúčastněným, kteří se
podíleli na přípravě a úklidu celé akce.
Zastupitelům obce za příkladnou pomoc a

hasičům a jejich rodinám za zajištění
občerstvení. Děkuji Jirkovi Pačinkovi za
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skvělé zázemí, které nám umožnilo využití
maximálního komfortu po celý den.

Ruszów jsme byli pozváni na mši sv.
Floriána do Zhořelce.

Velký dík patří pánům zvukařům Karlu
„Charliemu“ Podlahovi a jeho bratrovi,
kteří nám zajistili zvukové zážitky po celý
den. Už se těšíme na příští rok.
J. Č.

Za hasičskou jednotku to byli Radek
Kettner, Václav Kettner a Lukáš Greždo.

Mše sv. Floriána
se konala v sobotu 4. května v polském
Zhořelci.

Na základě vzájemné spolupráce našich
hasičů a polských hasičů z městečka

Za obec Kunratice to byl Josef Černý.
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Je záhodno říci, že pieta, se kterou byla
tato akce uspořádána mi brala dech.
Chvílemi jsem si připadal jako pozorovatel
při udílení státních vyznamenání.

Následovala
a požehnání.

asi

90

minutová

mše

Následně jsme se všichni za pochodu
a doprovodu hudebního tělesa přesunuli
cca 1 km do nejbližší sportovní haly.
Tam opět proběhlo slavnostní přivítání
přítomných, a to nejen hasičů, ale i
veřejných představitelů pořádajícího města
Zhořelec a měst a obcí z okolí. Byli
představeni
jednotliví
starostové
a místostarostové.

Nejdříve se připravilo velké hudební
těleso, za kterým v šiku pochodovali
všichni zúčastnění hasiči z okolních měst a
obcí nejen z Polska, ale i blízkého
Německa a Čech. Za nimi byla seřazena
všechna hasičská technika.
Za
hudebního
doprovodu
průvod
dopochodoval cca 1 km až k místnímu
kostelu. Počasí nám nepřálo a místy i
hustě pršelo. Ovšem to na vážnosti situace
zcela nic nezměnilo. Trvalo dalších cca 20
– 30 min. než se většina průvodu
„narovnala“ do prostor kostela.

Poté už začala velká ceremonie
s předáváním různých metálů a ocenění
jednotlivým hasičům.

Po cca 2 hodinách jsme byli pozváni ke
společnému rautu kde probíhala volná
konverzace. Domů jsme se vrátili
v pozdních odpoledních hodinách.
Musím říci, že vážnost a pocty, které se
dostávají místním hasičům a oslavám s tím
spojenými se pomalu rovnají vážnosti
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„šlechtice“. Je hezké vidět, jak to od srdce
prožívají.
J. Č.

8. šachový turnaj mládeže
o přeborníka Kunratic

ročníku, ale to na chuti bojovat ni
nezměnilo.
V kategorii 12 let obsadil Martin Š. ze ZŠ
Kunratice 14. místo, ve věkové kategorii
15 let jsme měli také zástupce z řad
pořadatelského klubu Mariána Š., který

se už tradičně konal v sobotu 25. května
na místním sálu KD.

Hrálo se ve třech kategoriích: 2003
a mladší, 2007 a ml. a 2010 a ml.

obsadil 6. místo, ve věkové kategorii 9 let
jsme zástupce neměli, ale v kategorii
nejlepší žena jsme měli hned dvě
zástupkyně Veroniku K., která obsadila 5.
místo a Madlenku B. na 6. místě.
Gratulujeme všem zúčastněným.
Velký dík patří všem sponzorům akce,
paní Lucii Joachymstálové, panu Jiřímu
Pačinkovi a dalším.
J. Č.

SDH Ostružno
byl nadšený z výstroje, která jim byla
darována na konci května za účasti SDH
Kunratice a starosty obce Bc. M. Iwanejka.

Dlužno říci, že účastníků závodu bylo

o

něco

málo

méně,

než

v minulém
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Na zasedání ZO č. 6 v dubnu bylo
schváleno usnesení o darování nevyužité
dětské výstroje (17 kompletů – bundy,
kalhoty a čepice) mladým hasičům do
Ostružna.

oblečení odmítli večer po celodenním
cvičení svléci a někteří v něm dokonce
spali celou noc! Tak obrovskou radost
z těch darů měli, to opravdu pohladí po
duši.
Budiž jim to slouží co nejdéle, a můžeme
jen doufat, že se snad někdy podaří
obnovit u nás v Kunraticích tradici výcviku

mladých hasičů! Výmluva, že nemáme děti
je lichá, neboť děti se rodí a věřte, že se
pomalu, ale jistě v Kunraticích rozrůstáme,
a to je moc dobře.
J. Č.

Vítání občánků
Bohužel se u nás v Kunraticích nenašel
nikdo z hasičů, který by splnil potřebné
legislativní podmínky pro výcvik mladých
hasičů.
To
samozřejmě
vyžaduje
proškolení a prozkoušení, které jsou
nezbytnou podmínkou pro vedení mladých
hasičů. Škoda, tak aspoň tato výbava
poslouží tam, kde je třeba.

pro letošní rok vyšlo na 1. června, shodou
okolností na Mezinárodní den dětí.

Je to vždy taková příjemná a milá
událost při které se sejde mnoho
rodinných příslušníků a přátel.

Podle mě dostupných informací měli
mladí hasiči v Ostružně neuvěřitelnou
radost. Radost byla taková, že darované

Po přibližně půl roce jsme v sobotu
dopoledne přivítali tři děvčátka Izabelku
P., Terezku Š a Emu M. všechny narozené
v druhé polovině roku 2018.

Stránka 16 z 18

Věříme, že si to všichni přítomní náležitě
užili a našim nejmenším přejeme šťastné
vykročení do jejich životů tak, aby si
dětství maximálně užili v objetí, lásce
a porozumění a aby si své životy zařídili
podle svých představ.

nákupního centra v Liberci (pojednou
mobilní telefon zatřepe, cinkne) a na
displeji se objeví sdělení. Něco v tom
smyslu: A že mě vítají v obchodním centru
…., a jsou rádi za mé moudré rozhodnutí
jít nakupovat právě tam. No, a když už
tam tedy jsem, tak se klidně mohu zastavit
na prodejně firmy (nebudu jmenovat)
třeba "XY" a oni udělají všechno proto, aby
uspokojili má veškerá přání. Tahle služba,
tento servis zákazníkovi mi přijde milý
a laskavý, ale také trochu strašidelný. Kdo
všechno podle signálu mého mobilu
v každou chvíli ví, kde přesně jsem? A je
to tak v pořádku? Nevím…
T. M.

Mezinárodní den dětí
byl sice v sobotu 1. června, ale s ohledem
na plánovaný fotbalový zápas zdejšího

Dále chci poděkovat děvčatům Anežce
H. a Amálce V. za doprovod zpěvem
a hudbou.
J. Č.

klubu byl naplánován na klidnější neděli
2. června na fotbalovém hřišti.

Signál mobilního telefonu
prozradí, kde jsem. Velký
bratr je zde.
V zásadě mohu o sobě říct, že vynálezy
moderní doby mě spíše baví a řadu z nich
považuji za podstatný, někdy zásadní
příspěvek k ulehčení spousty věcí. Takový
mobilní telefon například.
On to už není ani tak telefon, jako
multifukční počítačová centrála, která umí
spoustu věcí. Telefonování jako by bylo už
jen okrajovou činností, vedle všech těch
sociálních sítí, zpravodajských serverů,
zábavných streamovacích stránek a tak
dále. Trochu ale ve mně cukne, když se mi
při návštěvě jednoho nejmenovaného

Za účasti hasičů a jejich rodinných
příslušníků bylo odpoledne plné zábavy
a soutěží. Trampolína, skákací hrad,
malování na obličej a mnoho soutěží bylo

Stránka 17 z 18

zárukou výborné zábavy pro děti
rozptýlení pro rodiče. Odpoledne bylo

a

dovršeno koupelí v hasičské pěně. Bylo
málo těch, kteří odolali a nesmočili se
v mydlinách.

Díky za prima akci a velký dík Z. V. za
skvělé momentky.
J. Č.

Přílohy LK lze stáhnout zde:
KVĚTEN:
https://www.dropbox.com/s/d34v1savnquv
d17/KRAJ1905_tisk_190415.pdf?dl=0
ČERVEN:
https://www.dropbox.com/s/i8m6l1lsvk8bw
h9/KRAJ1906_tisk_190514.pdf?dl=0
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Usnesení č. 6 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 04. 04. 2019 v zasedací místnosti KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1. ZO volí ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 6 paní Lenku Šafrovou a paní Martinu
Vlčkovou.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 2. ZO schvaluje doplnění programu jednání ZO č. 6 o uvedené body 1 - 5.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 3. ZO schvaluje program jednání ZO č. 6 včetně jeho doplnění.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvaluje převod soutěžního oblečení pro dětské hasiče formou daru pro SDH
Ostružno, což představuje 17 kompletů (bunda, kalhoty a čepice) a dále drobný
soutěžní materiál a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 5. ZO schvaluje nákup vybavení do restaurace v majetku obce do výše 150 tis. Kč
a pověřuje starostu obce výběrem a nákupem tohoto vybavení ve spolupráci
s budoucím nájemcem
.
Proti: Zdržel se: Pro: 10
6. ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem
bytu
v č.p. 411 o jeden rok a pověřuje starostu obce podpisem dodatku nájemní
smlouvy.
V 18:30 hod. na zasedání ZO dorazila paní Pavlína Kulíková. Počet ZO 11.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 7. ZO schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy s
uzavřenou dne
na pronájem bytu
v č. p. 411, kdy předmětem
dodatku k nájemní smlouvě bude doplnění čl. 3 o příslušníky domácnosti, a to o
a pověřuje starostu obce podpisem
dodatku k nájemní smlouvě.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 8. ZO schvaluje odprodej radlice na sníh zn. AGROMETALL ZR T 2400 za minimální
částku 15.000 Kč a pověřuje starostu obce realizací prodeje.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 9. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 2 bez výhrad.
Proti: Zdržel se: Pro: 11

1/ 2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 5/2019.
2. ZO bere na vědomí informace ohledně vymáhání nákladů na odstranění navážky
u bývalého vlakového nádraží a stanovení termínu dalšího jednání.
3. ZO bere na vědomí předložené vyhodnocení akčního plánu sociálních služeb obcí
svazku obcí Novoborska za rok 2018 a zároveň bere na vědomí předložený akční plán
sociálních služeb obcí svazku obcí Novoborska na rok 2019.

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starosta obce
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Usnesení č. 7 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 09. 05. 2019 v zasedací místnosti KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1. ZO volí ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 7 paní Lenku Šafrovou a paní Milenu
Mocovou.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 2. ZO schvaluje doplnění programu jednání ZO č. 7 o uvedené body 1 - 3.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 3. ZO schvaluje program jednání ZO č. 7 včetně jeho doplnění.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova za účetní období r. 2018
a pokrytí ztráty ve výši 8811,19 Kč z rezervního fondu.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 5. ZO schvaluje Závěrečný účet hospodaření spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018 bez výhrad.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 6. ZO schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 a
schvaluje převedení hospodářského výsledku ve výši 2 954 384,94 z účtu 431 –
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – výsledek hospodaření
minulých účetních období. O schválení účetní závěrky obce Kunratice u Cvikova za
rok 2018 bude vypracován protokol, který bude nejpozději 30. 06. 2019 odeslán do
Centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních
záznamech prostřednictvím KU Liberec.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 7. ZO schvaluje uzavření SoD s Ing. Martinou Hřebřinovou,
na
vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby neveřejné
přístupové komunikace k 2 RD za celkovou částku 55.672 Kč s DPH dle předložené
nabídky a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Proti: Zdržel se: Pro: 10
8. ZO schvaluje uzavření SoD s Ing. Josefem Knotem,
na vypracování projektové dokumentace úpravy a rozšíření veřejného
osvětlení za celkovou částku 78.600 Kč bez DPH dle předložené nabídky a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 9. ZO schvaluje předání podkladů právnímu zástupci k vypracování žaloby o náhradu
škody a pověřuje starostu obce jeho výběrem.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 2 (Šafr., Pevn.)
1/ 2

10. ZO schvaluje podání žádostí o dotaci MV GŘ HZS CŘ pro rok 2020 na stavbu nebo
rekonstrukci požární zbrojnice na adrese Kunratice u Cvikova č. p. 1 prostřednictvím
dotačního manažera, Ing. Miroslava Řepky za celkovou částku 20 tis. Kč včetně
následné administrace dotace a pověřuje starostu obce přípravou podkladů.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 11. ZO schvaluje dar ve výši 5000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s.,
a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Proti: Zdržel se: Pro: 10

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 6/2019.
2. ZO bere na vědomí poskytnuté informace ve věci vymáhání nákladů na odstranění
navážky u bývalého vlakového nádraží.
3. ZO bere na vědomí informaci o plánované dražbě pozemků Státního statku Bílý
kostel s. p. v likvidaci.

Zastupitelstvo obce odkládá:
1. ZO odkládá projednání pronájmu bytu č. 5 do příštího zasedání.

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starosta obce
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CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNKÁCH – TRAMPIES
(POVEDE MARKÉTA KLIMŠOVÁ)
Každý čtvrtek od 18.00 ve škole.
Začínáme už 12. září 2019.
Pohodlné sportovní oblečení, vhodnou obuv a pití
(trampolínku zapůjčíme, nebo si můžete přinést vlastní).

• cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie
• má jednoduchou choreografii
• je bezpečné, šetrné pro vaše klouby, efektivní, zaměřené na
spalování tuků a zpevnění všech partií těla
• je zábavné, pomáhá bojovat proti stresu, zlepšuje náladu
V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU A DOTAZŮ MĚ KONTAKTUJTE VE ŠKOLE
NEBO NA UVEDENÝ E-MAIL: marketaklimsova79@seznam.cz

