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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
zima je již definitivně za námi a jaro už se
projevuje ve své kráse. Přestože byla letošní
zima mírná a sněhu nebylo příliš, stihli jsme
spolehlivě otestovat traktor, který jsme
na podzim koupili. Obstál na výbornou.
S jarním počasím jsme započali největší a asi
nejočekávanější akci letošního roku - výstavbu
sportoviště za obchodem. Sloužit bude
především dětem z místní základní školy, ale
na své si přijde i široká veřejnost. Těšit se
můžete na hřiště na tenis, volejbal, nohejbal,
malou kopanou a v zimním období na kluziště.
Dokončena byla výměna oken v budově
úřadu a restaurace. Zmodernizována byla část
osvětlení na konci obce směrem na Mařenice.
Instalováno bylo šest nových svítidel moderní
LED technologie. V tomto trendu budeme
pokračovat i nadále. V letošním roce budeme
realizovat úsek od hřiště ke křižovatce
na Lindavu. Projekt je připraven a v rámci
dobrovolného svazku obcí Novoborska jsme
požádali o dotaci na financování tohoto úseku.
O dotace z Libereckého kraje máme též
požádáno na opravu střechy v ZŠ a dílčí opravy
hasičské zbrojnice.
Jak jsem informoval v minulém čísle, byly
dodány kontejnery na tříděný odpad umístěné
vedle budovy sběrného dvoru spolu se
štěpkovačem na bioodpad.
Na březnovém zasedání zastupitelstvo
schválilo odkoupení zdevastovaného objektu
proti prodejně za částku 490 tis. Kč. Objekt
budeme muset zdemolovat, neboť jeho oprava
by nebyla efektivní. Na jeho místě s největší
pravděpodobností postavíme bytový dům. Na

všechny tyto úkony budeme hledat vhodné
dotační tituly.
V květnu se můžete těšit na Májovou
slavnost spojenou s výročím 740 let obce.
Program je ještě více nabitý než v minulých
letech, tak si v kalendáři rezervujte 12. května
a nenechte si to ujít.
V sobotu 23. června bude pro fandy sportu,
a nejen pro ně, pořádán Triatlon Dachsman
Kunratice u Cvikova. Start i cíl bude u Horního
rybníku. Více na internetových stránkách obce,
nebo www.dachsman.cz.
Pro zájemce o kompostéry mám pozitivní
zprávu, ještě několik posledních exemplářů
máme k dispozici, tak neváhejte a dejte o sobě
vědět.
Příjemné jarní dny plné slunce a pohody vám
přeje váš starosta.

Únorové akce ve škole
V únoru čekalo žáky naší školy hned několik
akcí.

Školní kolo v recitační soutěži
Začátkem měsíce února bylo uspořádáno
školní kolo v recitační soutěži. Žáci soutěžili
v jednotlivých kategoriích a byli vyhodnoceni
vždy první tři z ročníku. Nebylo to pro ně
jednoduché, neboť se přihlíželo k jejich
výraznému přednesu.
Pořadí soutěžících:
1. ročník: 1. František Hrňa, 2. Kateřina
Seidlová, 3. Matýsek Bulíř
2. ročník: 1. Vanesa Laurenčíková, 2. Natálka
Kettnerová, 3. Martin Šafr
3. ročník: 1. Viktorka Urbanová, 2. Šimon
Petrů, 3. Kristýna Hiršlová

4. - 5. ročník: 1. Tereza Hlávková, 2. Jakub
Stejskal, 3. Eliška Janhubová

Během výstavy si mohly prohlédnout práce
i jiných škol. Vernisáž byla zpestřena

Na recitační soutěž malotřídek v Prysku jeli
reprezentovat naši školu nejlepší – Janhubová
Anežka, Janhubová Adélka, Laurenčíková
Vanesa, Petrů Šimon, Stejskal Jakub, Hlávková
Tereza
I. K.

připraveným programem školy z Oken,
výborným občerstvením a promítáním
krásného filmu. Odborná porota vyhodnotila
nejzdařilejší obrázky, které se stanou součástí
nově tvořeného kalendáře pro rok 2019. Za
naši školu byl vybrán obrázek Jakuba Petrů,
žáka 5. ročníku. Výstava potrvá do května
2018.
I. K.

Karnevalový pátek
Poslední únorový pátek před jarními
prázdninami
si
děti užily
karnevalové
dopoledne. Díky šikovnosti maminek, přišly
do školy v zajímavých kostýmech. Dopoledne
plné tance, zábavy a soutěží si velmi děti užily.
I. K.

Vernisáž v Doksech
Ve středu 14. února byla zahájena
v Doksech v kině Máj vernisáž výtvarných prací
dětí prvního stupně malotřídních škol
Českolipska a Novoborska na téma „Naše obec
– naše pověst“.
Stejně jako vloni se naše škola zapojila do
výtvarničení. Vybrali jsme 8 nejzdařilejších
prací, poslali na výstavu a děti se zúčastnily
zahájení vernisáže.

Děti si vyrobily krásnou dekoraci, užily si
společné tvoření a pohodovou atmosféru, která
je vždy ve Cvikováčku čeká.

Dílničky ve Cvikováčku

Při cestě zpět do Kunratic, jsme využily
jarního počasí, a jelikož jsou naše děti

V úterý 13. 3. jsme se opět vydali do
Cvikováčku na oblíbené dílničky. Tentokrát byly
zaměřené na Velikonoce, které si pro nás
připravila Věrka Plačková.

zdatnými chodci, vydaly jsme se pěšky. Děti se
proběhly po lese, potěšily se pohledem na
rozkvetlé sněženky a mláďátka oveček, užily
jsme si společně krásné dopoledne.
Již se těšíme na dubnové dílničky a další
návštěvu Cvikováčku.
L. K.

Tibetská vlajka
radnici podruhé

na

kunratické

Na budově kunratické radnice už podruhé,
v rámci
celostátní,
leč
nikoliv
státem
organizované akce Vlajka pro Tibet, navzdory

hradní suitě, příznivcům hradní suity,
putinofoilům, rusofilům, sinofilům a výkřikům
ideologů KSČM, zavlála vlajka Tibetu, vlajka
země, v rozporu s mezinárodním právem
okupované Čínou. Ano, tou Čínou, k níž
s vlhkým zrakem tak vzhlíží prezident

Zeman, který v období svého prvního
mandátu prohlásil, že se v Číně bude učit, jak
stabilizovat
společnost.
V prvním
čísle
obnoveného kunratického zpravodaje jsem
vyzval kunratické občany, aby si vážili svých
zastupitelů a provedl výčet důvodů, proč tak
mají konat. Dnes přidám důvod další.
Kunratičtí zastupitelé se tak už podruhé
přihlásili k těm, kdož nehodlají jen slepě kývat
tomu, co je mezinárodním zločinem. Ano,
věrchuška mlčí, neb očekává stovky miliard
čínských investic, ovšem případ CFC, jejímž
zdejším ambasadorem je Jaroslav Tvrdík, dává
tušit, že to s těmi investice, skutečnými
investicemi, nikoliv akvizicemi, tak horké
nebude.
T. M.

Zastupitelé donaha?
Mezi lidmi, s nimiž se setkávám, je i řada
zastupitelů v jednotlivých obcích. Kromě
místních problémů s nimi také hovořím
o věcech majících přesah hranice obce. A čím
dál častěji z jejich úst zaznívá problém
s naplněním byť jedné jediné (!) kandidátky
v obci. Pokud vezmeme v úvahu, že
z celkových více než 6250 obcí je téměř 5000
ve velikosti do 1 tis. obyvatel, tak se jedná
o velmi závažný problém.
Komunální volby klepou na dveře. A pokud
rezignovanost
obyvatelstva
vlivem
nesmyslných kroků politiků ve Sněmovně

a úředníků na ministerstvech dosáhla takové
míry, že nemají zájem podílet se na řešení
a správě věcí veřejných ve své vlastní obci, pak
to vnímám jako velmi špatnou vizitku tzv.
demokracie v ČR. Politickým reprezentacím
malých obcí a měst by prospělo – což je také
můj vzkaz do Prahy – kdyby se mohli věnovat
práci pro obec a přestaly je dusit stovky
nesmyslných nařízení a hlášení. Jen pro
ilustraci – mne třeba překvapilo, když si mi
starosta jedné menší obce stěžoval, že musí
psát vyjádření pro soud o manželích, kteří se
rozvádí.
Nejhorší je situace tam, kde jsou pouze
neuvolnění představitelé obcí – tzn., že
záležitostem obce se věnují ve svém volném
čase, neboť chodí do práce. V loňském roce
celá řada z nich řešila problém, jak zachovat
služby občanům, neboť EET způsobila, že
obchody a hospody v malých obcích často
přežily jen díky pomoci od místních samospráv.
Za odměnu teď budou muset zveřejnit všechen
svůj majetek a své příjmy, takže chápu, že
mnohým už přetekla trpělivost, protože za pár
stovek, které dostávají, jim další starosti
nestojí.
Bylo by mi velmi líto, kdybychom znali
vesnice za několik let jen z vyprávění, neboť
často neuvážené kroky mohou způsobit další
zrychlení vylidňování venkova. Pro mě totiž
tvář naší země tvoří mj. i klasické české,
moravské a slezské vesnice se svými tradicemi
a zvyky. Věřím proto, že v Poslanecké
sněmovně zavládne rozum a nebude dbát
aktuálního negativního stanoviska vlády, které
se postavilo proti zmírnění dopadů zákona
o prokázání majetku právě u neuvolněných
zástupců obcí a zákon v tomto duchu upravit.
T. M.

Tip na výlet i dovolenou
V posledních bezmála třech desítkách let
jsem opakovaně trávil letní dovolenou
na plážích Jadranu. Před pár lety jsem si
uvědomil, že to není jen Jadran, kde jsou
pláže. Při jedné z cest ze severu Německa,
uondán mnoha hodinami za volantem jsem to
prostě vzdal a odbočil z dálnice A 13 po chvíli
se ocitl v městě Senftenberg a v jednom
z místních hotýlků se ubytoval. Následující den

ráno jsem se vydal na procházku městečkem
a došel k jednomu z jezer- Senftenbergersee,
abych zjistil, že na území mezi Prahou,
Drážďanami a Berlínem v současnosti vzniká
neobyčejný jezerní komplex, zvoucí již dnes
k rozmanité aktivní dovolené. Zaplavením
dřívějších důlních jam vzniká v Evropě největší
lidskou rukou vytvořený vodní svět. Pojďte
prožít závratnou změnu krajiny s rozpínajícími
vodními plochami, s příkrými svahy již plně
zaplavených jezer, se slunečnými plážemi
a námořníky. Za několik málo let bude deset
jezer spojeno splavnými kanály. Již nyní lze
část Lužické jezerní krajiny prozkoumat
vodními cestami. Vedle vodních sportů, od
vodního lyžování k létání za drakem nabízí
Lužická jezerní krajina i mnohačetné pozemní
aktivity. To vše pouhých 120 kilometrů
z Kunratic u Cvikova.

T. M.

Dny Lužických jezer: Víkend plný
zážitků - Lužická jezerní krajina
zahajuje novou turistickou sezónu
Dny Lužických jezer jsou více než jen
začátek nové sezóny: O zážitkovém víkendu ve
dnech 28. a 29. dubna se představí tento
mladý turistický region svým návštěvníkům.
Pořadatelé připravili bohatý program plný
mimořádných nabídek a zážitků. Plachetnice

budou opět kroužit na lesknoucích se hladinách
jezer, rodiny si mohou vychutnat dobře
vybudované cyklostezky, ať už při jízdě na kole
či kolečkových bruslích. Kavárny a restaurace
zvou k návštěvě a ochutnávce regionálních
pochoutek. Během těchto dní mohou
návštěvníci také na vlastní kůži zažít proměnu
Lužické jezerní krajiny, která se mění
v turistický ráj. V blízkosti je i známý
automobilový a motocyklový závodní areál

Laussitzring, okruh, kde je možno spatřit
vrcholné motoristické podniky na evropské
úrovni včetně účasti českých týmů, o nichž
vlivem nezájmu medií u nás ani nedozvíme.
Tip na akci: Česká prohlídka v ZCOM ZuseComputer-Museum ve městě Hoyerswerda na
28.04.2018 od 12:30 hod
Přístě něco o Spreewaldu

T. M.

Svaz měst a obcí přímou volbu
starostů nepodpořil
Jednání o nás bez nás, otazníky nad dělbou
pravomocí mezi orgány samosprávy a mírou
jejich odpovědnosti, negativní zahraniční
zkušenosti,
neodvolatelnost
starosty
zastupitelstvem, dopady na státní rozpočet
nebo nedokonalé kontrolní mechanismy. To
jsou důvody, proč Svaz měst a obcí ČR (SMO)
odmítá aktuální poslanecký návrh na zavedení
přímé volby starostů a hejtmanů, který by
vyžadoval změnu Ústavy ČR.
Návrh ústavního zákona navrhla v prosinci
loňského roku skupina poslanců. Vláda k ní
zaujala neutrální stanovisko, avšak upozornila
na řadu nedostatků v předloženém materiálu.
Nesouhlasně se k návrhu postavilo Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR i Ministerstvo vnitra ČR,
kterých se bezprostředně týká. Nyní ho mají
na stole poslanci. Novelou zákona se zabývala
také Legislativní komise SMO, což je odborný
poradní orgán předsednictva svazu.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima
Fialy a dalších počítá s přímou volbou starostů
a hejtmanů, čímž podle předkladatelů návrhu
předjímá „zdůraznění osobní odpovědnosti
osoby primátora, starosty nebo hejtmana“
a „vyšší stabilitu systémů obecních a krajských
zřízení„. Navíc má touto změnou dojít
k „podstatnému posílení důvěry občanů,
kterým se tak vrátí nutný pocit a zájem, že se
podílejí na správě věcí veřejných a skutečně
o nich sami rozhodují, což by mělo zvýšit
i volební účast„.
„Svaz měst a obcí s novelou zákona
v současné podobě nesouhlasí. O případných
změnách volebního systému je nutné vést

širokou diskusi napříč politickým spektrem
a zapojit do ní představitele samospráv, včetně
našeho svazu,“ říká předseda Svazu měst
a obcí ČR a starosta Kyjova František
Lukl s tím, že v návrhu spatřuje mnoho
nejasností, a to především v souvislosti
s úpravami pravomocí, které mohou vnést
do měst a obcí chaos.
SMO upozorňuje na to, že současný volební
systém je stejně demokratický jako přímá
volba. Stejný model jako v České republice
funguje i v dalších evropských státech. Naopak
zkušenosti ze Slovenska, kde přímou volbu
starostů mají, ukazují na velká rizika. Za jedno
z hlavních nebezpečí přímé volby starostů
zejména v malých obcích SMO považuje fakt,
že starosta může být zvolen nejsilnější
menšinou několika hlasů, např. svého
příbuzenstva nebo komunity.
„Pokud takový starosta bude třeba špatně
hospodařit, zastupitelstvo s tím nic nenadělá,
nelze ho bezprostředně odvolat. U přímo
voleného starosty také nebudou pořádně
fungovat všechny kontrolní mechanismy,“
vysvětluje místopředseda SMO a starosta
Blížejova
na
Domažlicku Jiří
Červenka
a dodává: „Změna by rovněž měla velký dopad
na státní rozpočet v souvislosti s volbami
a obecní rozpočty vzhledem k uvolněnosti
přímo voleného starosty.“
Sněm Svazu SMO v roce 2011 podpořil spíše
zavedení většinových prvků při volbách, aby
hlas voliče byl adresnější. „Dnes mandáty
poměrně často získávají kandidáti, pro které
hlasovalo méně lidí než pro ty, co mandát
nezískali,“ konstatuje František Lukl a dodává:
„To není spravedlivé ke kandidátům z jiných
stran a dokonce ani ke kandidátům téže
politické příslušnosti.“
Rozum má šanci zvítězit. Bude dobré, pokud
tato šance nebude zmařena.
T. M.

Tradiční Šibřinky
V pátek 16. 3. se konaly tradiční Šibřinky.
S politováním musím konstatovat, že letošní
ročník proti minulému byl chudší na masky, ale
to nic nezměnilo na tom si večer užít.

Všichni se příjemně bavili. Parket obsadilo
fotbalové mužstvo (3. místo), slet čarodějnic

(2. místo), dále pár medvěda a medvědice

(1. místo).

J. Č.

Trochu opožděně, ale přeci.
SRDEČNĚ
BLAHOPŘEJEME
manželům
Kříženeckým k jejich 60-ti letému výročí
sňatku. Přejeme manželům Kříženeckým pevné
zdraví a mnoho pohody do dalších let. KaSK

Přeborník Kunratic
V sobotu 17. března se na sále KD
v Kunraticích konal již 7. ročník šachového

Děkujeme
pořadatelům,
rozhodčím,
rodičovskému doprovodu hráčů a hráček
a sponzorům za krásné ceny.
J. Č.

turnaje mládeže o přeborníka Kunratic – VC
ŠSLK 2. liga.
Byl to den šachových klání 78 dětských
přeborníků ze Severočeského kraje. Moc nás
těší, že naši obec reprezentovali tři víteční

hráči – Dominik Horáček, Marian Škroch
a Veronika Koščová.
Ještě víc nás těší, a VYSLOVUJI VELKOU
POCHVALU,
že
zástupci
pořadatelského
mužstva obsadili ve skupině 31 soutěžících tato
nádherná místa:
13. místo Veronika Koščová
7. místo Dominik Horáček
1. místo Marián Škroch

VELKÁ GRATULACE NAŠIM PŘEBORNÍKŮM!

Jarní zábava
Jak už se stalo zvykem po Velikonocích,
konala se 13. dubna na sále KD Jarní zábava.
K tanci a poslechu hrála vynikající kapela DECL
Band.
Hřebem večera bylo losování vstupenek
o velmi zajímavé a atraktivní ceny. Věřím, že si
to všichni přítomní užili.
J. Č.

