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Dnes bez krajské p ílohy, neb krajský zpravodaj má prázdniny.

Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí p átelé,
prázdniny se pomalu chýlí ke svému konci
a nejinak je tomu také u volebního období,
které začalo na podzim roku 2014.
Do letošních voleb, které se budou konat
5. a 6. íjna, je zaregistrováno pouze jedno
sdružení nezávislých kandidát . Tento fakt
ponechávám bez komentá e a ve skrytu duše
doufám, že to není zap íčin no ztrátou zájmu
o d ní v obci.
Koncem června bylo úsp šn dokončeno
multifunkční sportovišt za obchodem. Nyní je
zp ístupn no
ve ejnosti.
Prost ednictvím
rezarvačního systému, který je p ístupný na
webových stránkách obce (http://sportovistekunraticeucvikova.reservanto.cz/) si m žete
sportovišt zamluvit a bezplatn užívat. V
současné dob je otev ené od 9 – 21 hod.
Dokončena
byla
projektová
p íprava
cyklostezky z Kunratic do Drnovce, nyní
budeme hledat vhodný zdroj financování.
V p íprav
je rekonstrukce interiéru
tanečního sálu s pódiem, kuchy kou, výčepem
a zasedací místností.
Ješt v letošním roce budeme realizovat
rozší ení ve ejného osv tlení v úseku od
fotbalového h išt ke k ižovatce na Lindavu.
V p íprav je též rekonstrukce a rozší ení
hasičské zbrojnice. K tomuto zám ru je již
zpracovaná studie proveditelnosti a v p íštích
m sících
bude
p ipravena
projektová
dokumentace.

Realizace vým ny st ešní krytiny budovy
Základní a Mate ské školy byla p esunuta
do investic v p íštím roce. O dotaci
z Libereckého kraje bychom p ijít nem li. Cena
zakázky bude sout žena na podzim.
Pro údržbu zelen jsme po ídili traktorový
p íkopový mulčovač. Po uvedení do provozu
byl ihned vyzkoušen a výsledný efekt dalece
p edčil naše očekávání.
Na záv r ješt
jedna pozitivní zpráva.
Poda ilo se najít zájemce o pronájem
restaurace, která bude v pr b hu zá í op t
otev ena.
P eji všem klidný a pohodový konec léta
a dovolených a nám všem také trochu toho
tolik očekávaného dešt . I když jen “tak
akorát”, všichni moc dob e víme, co velká voda
dokáže...
váš starosta.

Obecní ú ad v Kunraticích
u Cvikova upozor uje občany,
že 30. ř. je nejzazší termín pro
zaplacení místního poplatku
za provoz systému
shromaž ování sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání
a odstra ování komunálních
odpad .
5. íjen se blíží…
…a s ním volby do obecních
zastupitelstev, včetn zastupitelstva
v Kunraticích.
V Kunratickém
zpravodaji
kandidátky
zve ejn ny nejsou a nebudou, už proto, aby

Kunratický zpravodaj nestranil žádnému
z volebních uskupení či stran. Dnes, 9. srpna
2018, když píši tento článek, neznám složení
jednotlivých kandidujících uskupení a mám
d vod se domnívat, že krom on ch uskupení
samých je nezná nikdo.
V pátek 5. íjna 2018 se ve čtrnáct hodin
otev ou dve e volební místnosti a voliči budou
mít možnost odevzdat sv j hlas. V sobotu
večer, 6. íjna 2018, už bude známo, kdo
uchopí moc v Kunraticích.
Tyto volby jsou v Kunraticích u Cvikova
p ece jen n čím nové. Poprvé od roku 1990
v nich nekandiduje pan Karel Mina ík, chlap.,
který stál v čele obce neuv itelných 26 let.
Volby do zastupitelstev v malých obcích jsou
jiné než ve m stech. Ve m stech, zejména
v t ch v tších a hospodá sky siln jších
s výrazným rozpočtem už jde o opravdovou
politiku. Politiku se všemi jejími klady i zápory,
s politika ením
a
zákulisními
dohodami.
V malých obcích, kde prakticky jeden zná
druhého
je vždy t eba, aby byli do
zastupitelstva zvoleni p edevším lidé, kte í
jsou slušnými lidmi, kterým jde opravdu o to,
aby obec neživo ila, ale naopak se rozvíjela,
expresivn vyjád eno, aby vzkvétala.
Starostové velkých m st na to, aby jejich
m sto vzkvétalo a rozvíjelo se, mají tu menší,
tu v tší aparát. Zam stnanci obecních
a m stských ú ad , a už t ch s p enesenou
p sobností či pov ené ú ady, disponují
ú edníky, kte í musí spl ovat požadavky
formulované zákonem o ú ednících územn samosprávných celk , a ač tomu leckdo
nehodlá v it, v drtivé v tšin jsou to lidé
na svých místech.
Starosta malé obce je na to v tšinou sám.
V lepším p ípad má k dispozici zam stnance
na pozici účetního. Ten starosta malé obce
nese tutéž odpov dnost, jako starosta velkého
m sta, navíc nemá k dispozici výkonný orgán
- radu. Být starostou malé obce je ehole
a bytí starostou malé obce vyžaduje jistou míru
sebeob tování až masochismu.
Dosluhující starosta musí po uplynutí 10. dne
ode dne vyhlášení výsledk
voleb Státní
volební komisí zjistit u p íslušného krajského

soudu, zda byl podán návrh na neplatnost
voleb nebo hlasování.
Pokud návrh na neplatnost voleb nebo
hlasování nebyl v zákonné lh t podán, musí
dosavadní starosta svolat ustavující zasedání
tak, aby se konalo do 15 dn ode dne, ve
kterém uplynula desetidenní lh ta pro podání
návrh na neplatnost voleb nebo hlasování
soudu (tj. do 25 dní od vyhlášení výsledk
voleb státní volební komisí; 10+15 dní).
Zárove však platí, že ke svolání ustavujícího
zasedání nelze p istoupit d íve, než uplyne
lh ta pro podání uvedených návrh soudu
(lh ta končí 10. dnem v 16.00, po tomto
okamžiku již ustavující zasedání svolat lze),
tedy,
pokud
nebude
proti
volbám
v Kunraticích takový návrh podán, musí
starosta svolat ustavující zasedání nového
zastupitelstva tak, aby se konalo nejpozd ji
do 31. íjna 2018, ale zárove musí svolat
zastupitelstvo nejpozd ji sedm dní p ed jeho
konáním. Pozvánku na ustavující jednání
zastupitelstva m že starosta vyv sit na
ú ední desku 16. íjna po šestnácté hodin ,
takže zastupitelstvo se na svém ustavujícím
zasedání sejde nejd íve 23. íjna 2018,
nejpozd ji 31. íjna 2018.
Troufnu si odhadnout, že ustavující zasedání
nového zastupitelstva se odehraje ve čtvrtek
25. íjna 2018, to však za p edpokladu, že
nebude proti volbám v Kunraticích podán
návrh
na neplatnost voleb či návrh
na neplatnost hlasování.

Pravidelná návšt va pam tník

V sobotu 30. 6. 2018, jako se již stalo po
n kolik let zvykem, navštívili Kunratice
pam tníci a rodinní p íslušníci z N mecka, kte í
zde bydleli a byli odsunuti.
Tentokrát nep ijeli autobusem, ale n kolika
automobily. Bylo jich cca 40. V krátké mši
v kostele
Povýšení
sv.
K íže
p ítomní
zavzpomínali na své blízké, kte í již nejsou
mezi námi. Dále jsme se p esunuli do zasedací
místnosti v 1. NP OÚ, kde byla p ipravena
výstava historických fotografií Kunratic a okolí
stejná jako p i Májové slavnosti. Bylo
p ipraveno i malé občerstvení. Po zhlédnutí
výstavy se p ítomní odebrali na malou
procházku po okolí a zp t k domovu. Je znát,

že pam tník ubývá a n kte í sem jezdí
zavzpomínat už jako synové a dcery tehdejších
obyvatel. Celé setkání se neslo ve velmi
p átelském a nostalgickém duchu. P ítomní
darovali 350€ na obnovu kostela.
Jako d kaz spokojenosti jsme dostali dopis
s pod kováním nejen organizátorce paní

Nebyli jediní. Na internetu je na webu
icasualties.org dlouhý seznam t ch, kte í
v Afganistanu p i nejr zn jších misích p išli
o život. Našich je t ináct. Američan 2412,
voják Spojeného království 455, Kana an
158. Nekonečný seznam.
Všichni do n j vepsaní všichni požívají ve
svých zemích úctu a uznání. Stejnou si zaslouží
i Martin, Kamil a Patrik. Moc prosím, m jme to
na mysli.
Kdo pozorn poslouchal promluvu armádního
kaplana, plk. štb. Jaroslava Kníchala, nemohl
p eslechnout slova Žalmu 38. Jeho autorem je
druhý staro izraelský král David. Mnohokrát
v život byl v úzkostech a nesnázích, jeho
verše jsou podloženy bohatou životní
zkušeností:

Hanákové, ale i OÚ za umožn ní návšt vy
kostela a možnosti shlédnout expozici výstavy
spojenou s občerstvením. Dopis p ikládám
výše.
J. Č.
K úmrtí t í českých voják
V tomto týdnu prob hly poh by t í voják
Armády České republiky, kte í zahynuli p i
útoku
sebevražedného
atentátníka
v Afganistánu.
Jsou chvíle, kdy si člov k uv domí
sounáležitost s národem, do n hož se narodil.
Takovým okamžikem bylo st edeční (8/8)
odpoledne, když se do vlasti vraceli z dalekého
Afghánistánu t i hrdinové. Ano, hrdinové.
Bohužel jsou to často chvíle nejsmutn jší.
Ruzy ské letišt po 16. hodin . Horký letní
den. Jako tam... Kolem b žel život, všední
každodenní provoz. Na dráze p istávala
a startovala letadla. V okamžiku p íletu našeho
speciálu se chystal k odletu Airbus 380
do Dubaje. Je v tom jistá symbolika. Nesmíme
to vzdát, musíme pokračovat ve společném
díle – myslím tím naši republiku – se spojenci.
V poslání, které stálo Patrika, Kamila a Martina
cenu nejvyšší.

Ti, kdo mi o život ukládají, nastražili léčku,
kdo mi cht jí škodit, vedou zhoubné eči, po
celé dny vymýšlejí záludnosti. Já však
neslyším, jsem jako hluchý, jako n mý, ani
ústa neotev u. Stal se ze mne člov k, který
neslyší a neodmlouvá, nebo na tebe jen,
Hospodine, čekám, Panovníku, Bože m j, kéž
bys odpov d l!
Poselství pro naši dobu: Vytrvat! Je to t žký
boj, mnohdy se zdá, že beznad jný, ale nelze
jej vzdát. V Davidových slovech je vyjád ena
i nad je pro poz stalé, napsaná v posledních
dvou verších:
Neopoušt j mne, Hospodine, Bože m j,
nevzdaluj se ode mne. Posp š mi na pomoc,
Pane, moje spáso.
Je dob e srozumitelné, že když dojde na
poslední v ci člov ka, dostává se do pop edí
náboženská dimenze života – slova z Bible,
kázání kn ze, duchovní písn . P eji blízkým
hrdin , aby v nejt žším, nejčern jším
okamžiku svého dosavadního života dokázali
načerpat sílu u Nejvyššího a jeho Slova, na
které spoléhal dávno ve starov ku král David
a dodnes tak činí den co den miliony lidí na
celé planet . A kde jsem našel út chu a nad ji
já v okamžicích, v nichž člov ka nemá zalíbení.

Na záv r smutečního ob adu na letišti
zazn la melodie jedné z nejznám jších
duchovních písní od protestantského skladatele
p sobícího v 19. století Lowella Masona –
Nearer, My God, to Thee, v české verzi Blíž k
Tob , Bože m j.
Zpívá se v ní:
Blíž k Tob , Bože m j,
jen k Tob blíž,
by mne i tlačily
starosti k íž.
Vzdor smutku, bolestem,
dej sílu v Slovu Svém.
Blíž k Tob , Bože m j,
jen k Tob blíž.
Ekologie v praxi
Pamatuji, jako kluk školou povinný, na školní
akce sb ru starého papíru a výzvy k úsporám
ve spot eb papíru jako takového. Pamatuji si
na n , a p esto, že mne rozhodn nelze
podezírat
z
nostalgie
po
časech
p edlistopadových, kdy se i Harmasan (pro
nepam tníky- toaletní papír z Harmaneckých
papierní, š. p. Harmanec, mnohdy s p ísadou
d ev ných t ísek) leckdy nedostal ke koupi, že
ony výzvy k úsporám papíru m ly co do sebe.
Ovšem, jiná doba, jiný mrav. Od listopadové
revoluce uplynulo bez pár týdn 29 let. Zprvu
se zdálo, že i s ochranou životního prost edí
a p írodních zdroj , jak neobnovitelných, tak
obnovitelných, se TO myslí vážn . A mnohé se
opravdu vykonalo - razantní plynofikace zem
a s tím související snížení množství emisí oxid
síry a již komín elektráren, tak i z komín
lokálních, výstavba čističek odpadních vod,
výstavba kanalizačních
ad
a svedení
splaškových vod do čistíren odpadních vod,
obm na
vozového
parku
jak
vozidel
užitkových, tak osobních a s tím související
snížení pr m rné spot eby pohonných hmot
a tím i emise oxid
uhlíku a dusíku
produkovaných
t mito
mobilními
zdroji
znečišt ní
a
velmi
d ležité
zavedení
odpadového hospoda ení, tedy t íd ní odpad ,
jejich recyklace a tím omezování objemu
skládkovaných odpad . Umíme zpracovat
d evní odpad, umíme recyklovat plasty, papír,
kovy. Neumíme dost dob e recyklovat vodu. A
je to dob e. Na druhou stranu, ne vše lze

vyráb t ze surovin recyklovaných. Jednou
z komodit, kterou z recyklované suroviny nelze
vyráb t, jsou kotouče pásek do pokladen.
Nelze to proto, že papírový recyklát obsahuje
adu p ím sí, které to znemož ují. Nelze jej
tedy využít pro výrobu vysoce kvalitního papíru
s konstantními vlastnostmi, lze jej dob e využít
pro výrobu nap . obalového papíru a podobn .
Ona papírna a horním toku Labe vyrábí papír
z nové
surové
buničiny
dovážené
ze
Skandinávie. Mohli bychom se tedy ut šovat,
že pro její produkci net eba v naší zemi skácet
jediný strom. Mohli.
Ješt p ed pár týdny jsem dík svému
zam stnání trávil dost času na cestách. Tím
pádem byl i relativn častým návšt vníkem
čerpacích stanic pohonných hmot. A protože
nejsem nevšímavý, uv domil jsem si, kolik
účtenek denn jediná čerpací stanice vydá
a kolik jich zákazníci skutečn odnesou do
svých firem pro pot ebu účetnictví. Znám
pumpy, kde do krabice padá od tiskárny
kontinuální had účtenek. Ano, je na každém
z nás, zda svou účtenku odebere či nikoliv. Je
to právo volby. P estože účtenku prost
nechci, prodejce ji vytisknout musí. Ovšem se
slavným
p íchodem
EET
(elektronickou
evidencí tržeb), vlajkovou lodí spolčení ANO a
jeho majitele, nastala situace, kdy spot eba
pokladních kotouč
stoupla, z jednoho
prostého d vodu, na účtence povinn musí
být údaje vynucované zákonem o elektronické
evidenci tržeb. A tak už p es rok a p l
u kteréhokoliv prodejce, nejen pohonných
hmot, dostáváte účtenku o dva až čty i
centimetry delší, než p ed zavedením EET. A to
i v p ípad , že na účtence je jediná položka
nákupu! Dal jsem si práci, a pár účtenek
posbíral. Včetn účtenky za velký nákup
v nejmenovaném et zci. Na této účtence bylo
čty icet sedm položek, na ostatních od t í do
dvanácti. Zjistil jsem, že bez údaj o EET by
v mém vzorku byla spot eba pokladní pásky
nižší o 12-25 procent. Statistika to rozhodn
není zcela pr kazná, ale troufnu si odhadnout,
že názor, že EET p inesla r st spot eby
pokladních kotouč o 15 %, má blízko ke
skutečnosti. Vláda, z jejíž činnosti zákon o EET
vzešel a nakonec byl i parlamentem schválen

a prezidentem Zemanem signován, současn
v svém programovém prohlášení m la spoustu
slov, bohužel jen slov, o tom, co ud lá pro
ochranu životního prost edí. Postarala se tak
o zvýšení produkce odpadového papíru.
Ochrana životního prost edí v praxi.
Kolik papíru dík EET p ijde vniveč, skončí na
skládkách, protože jen t žko lze p edpokládat,
že budou účtenky končit v kontejnerech pro
t íd ný odpad, si netroufám odhadnout.
Rozhodn však nep jde o zanedbatelný objem.
A kolik vody se v papírnách zbytečn
spot ebuje p i výrob zbytečného papíru.
Naše zem bývá nazývaná st echou Evropy.
Žádný z významných vodních tok do naší
zem
vodu nep ivádí, naopak všechny ji
odvád jí. Snad jen eka Dyje p ivádí vodu
z Rakouska, ale vodním tokem hraničním
a s výjimkou Vranovské p ehrady žádný rozliv
vody do území České republiky nep sobí.
Všechny významné toky (jejich povodí tvo í
i v tšina tok nevýznamných) vodu z naší
zem odvád jí. Je pravdou, že část takto
odvád né vody je zadržena v n kterých
p ehradách, ale t ch p ehrad je p ece jen
málo a zadržený objem povrchových vod je
nevelký a rozhodn ne dostačující. Pokud se
objeví jakýkoliv zám r vybudovat p ehradní
nádrž, od počátku naráží na odpor nejen
rádoby
ekologických
aktivist
reprezentovaných velmi často profesionálními
demonstranty, z nichž mnozí putují jak
landsknechti Evropou a nechají se najímat…
Nejk iklav jším p íkladem z poslední doby je
zám r budování p ehradní nádrže u P čína
v okrese Rychnov nad Kn žnou v podh í
Orlických hor, která mohla vy ešit otázku
zásobování velké části Rychnovska pitnou
vodou a navíc být i účinným protipovod ovým
opat ením, nebo íčka Zdobnice umí p kn
zazlobit.
Všichni víme, že je sucho. Všichni víme, že je
t eba odtok vody z území České republiky.
Vysychá p da. Nejen ta na polích, ale
i v našich zahradách. A všichni víme, že
i zásoby podzemní vody, která je upravována
na vodu pitnou, nejsou nevyčerpatelné.
A zejména pitnou, nebo pro úpravu na pitnou

vhodnou, vodou je t eba šet it, tedy, p i její
spot eb se chovat šetrn . V tomto sm ru mi
n která opat ení orgán
státní správy
p ipadají pon kud … p inejmenším ne zcela
domyšlená.
P edesílám, že ve ejná vyhláška odboru
životního prost edí M stského ú adu v Novém
Boru spis. značky MÚNO 26259/2018 z 15. 6.
2018, zve ejn ná mimo jiné i na ú ední desce
Obecního ú adu Kunratice u Cvikova, byla
vydána v souladu se zákonem a proces jejího
vyhlášení rovn ž nemá podle mých poznatk
právních vad. P esto se domnívám, že tato
vyhláška je pon kud…no…ne zcela správnou.
Není sporu o tom, že v horkém letošním lét
hladina vodotečí poklesla. Tím však poklesl
i objem vody, která bez užitku, dík konfiguraci
sít
vodních tok , z naší zem
odtéká
k soused m. Ona vyhláška, by v souladu se
zákonem
o
vodách,
zakazuje
odb r
povrchových vod, tedy vod z vodotečí a
vodních ploch. Od vodn ní je naprosto logické
- je t eba zachovat minimální pr tok vody,
který umožní p ežití živočich a rostlinných
společenství v t chto vodotečích a vodních
nádržích. Potud je úmysl chvályhodný. Na
venkov je naprosto b žné, že lidé, kte í mají
n jaký ten vodní tok v blízkosti, ne-li za
plotem své zahrady či zahrádky, zalévají
zahradu vodou z t chto vodních tok . Ten
nejobyčejn jší selský rozum je k tomu vede,
proč plýtvat kvalitní vodou ze studny či,
dokonce, z vodovodního adu, když tu zdroj
zálivkové vody, tém
zdarma, je. Zám rn
tvrdím tém
zdarma, protože jich čerpadla
mají n jaký p íkon elektrické energie či
spot ebu benzínu. Ovšem náklady na získání
jediného krychlového metru vody čerpáním
z vodoteče jsou oproti cen pitné vody mizivé
(a to i v Kunraticích, kde se neplatí stočné).
Občan má právo ročn pro svou pot ebu
odebrat 50 krychlových metr povrchových
vod, pokud není opat ením orgánu státní
správy tato možnost omezena. To se
i v Kunraticích u Cvikova stalo práv onou
zmi ovanou vyhláškou.
Již léta se hovo í o tom, že je t eba
v p ípad
potravin se spoléhat spíše na
tuzemské zdroje a lidé na venkov , zvyklí

i z minulosti, jsou zdatnými p stiteli. Nejen že
ono samozásobení zeleninou a n kterými
druhy ovoce p ináší i ne nevýznamný finanční
profit spočívající v úsporách (prost za TO
neutratím, když jsem si TO vyp stoval) ale
v neposlední ad i pocit jistého zadostiučin ní,
radosti z výsledku vlastního úsilí, a nakonec
i radost z chu ových vlastností vlastních
výp stk . Nakonec, porovnejte chu t eba
rajčete z vlastní zahrady s chutí bledého artiklu
ze supermarketu.
Já vím, ne každý sleduje obecní ú ední desku
a ne každý má zahradu u potoka. Ten, kdo ji
má, a zalévá nejspíš vodou z potoka či,
v p ípad
naší
obce,
íčky
Svitávky.
Nespot ebovává vodu ze studny, neplýtvá
vodu z vodovodního adu. Spokojenost nad tím
však skončí v okamžiku, kdy se o dotčené
vyhlášce dozví. Pokud je občanem loajálním
v či státu, poslušným p íkaz ú adu, odkráčí
od čerpadla k hadici a své záhonky zalije
pitnou vodou z vodovodního adu, v lepším
p ípad ze studny. Tedy tou vodou, kterou by
se m lo skutečn šet it a chovat se k jejím
zdroj m opravdu šetrn . T ista či p t set litr ,
které na večerní zalití zahrádky padnou,
pochopiteln
v p ípad
vody z vodovodního
adu ucítí v pen žence, až p ijde vyúčtování.
Vodárenská
společnost
se
zaraduje.
Krátkozrace.
On ch zmín ných až p t set litr
je
p ibližn
dvou vte inový pr tok Svitávky
v Kunraticích a to v dnešní den, tedy den, kdy
tento článek vzniká. Pokud by v Kunraticích na
padesáti místech došlo k odb ru on ch p ti
set litr v pr b hu jednoho dne, znamenalo
by to, že na zalití t chto zahrad bylo
spot ebováno tolik vody, kolik Svitávkou
v Kunraticích proteče za 215 vte in, tedy za t i
a p l minuty. Tato voda by nemusela být
odčerpána ze zásob spodních vod a z stala by
zde, v české krajin . Samoz ejm , je naprosto
nutné počínat si s rozumem a pokorou
k p írod . Mimochodem, p da, která je
zavlažovaná alespo trochu a není suchá jak
troud má vyšší schopnost absorpce další vody.
Ta troudovitá krusta, kterou mnozí z nás ve
svém okolí vidí, nenasákne nic. Deš ová voda

po ní sjede jak po plechové st eše. A zmizí
v nenávratnu.
Je tedy vydán zákaz odb ru povrchových
vod. Zákaz používání pitné vody k zalévání
vydán nebyl. Možná by tím utrp ly obchodní
zájmy vodárenského gigantu, kdo ví. Je tém
nemožné uv it tomu, že by st ídmým
odebíráním povrchových vod mohlo dojít
k ohrožení
živočich
a
rostlinných
společenstev v t chto povrchových vodách.
P ipomínám, že by odb ry povrchových vod
m ly být st ídmé.
Naší snahou by m lo být šetrn hospoda it
s vodou. Co nejvíce ji udržet v naší zemi. Už
i ten sud na deš ovku pod okapem je dobrý
počin. Sb rná nádrž na ni pak je dobrou
investicí. Nejen pro úspory pocítitelné
v pen žence…
Možná
by
jedním
z témat
práce
zastupitelstva, které vzejde z kvapem se
blížících voleb do obecního zastupitelstva,
mohlo být hospoda ení vodou v obci. Možná.
T. M.
1. ročník sout že o nejlepší kotlíkový
guláš 18. 8. 2018
Jestli si vzpomínáte, tak loni touto dobou
prob hl nultý ročník sout že o nejlepší
kotlíkový guláš zde v Kunraticích p ed
restaurací.

Byl to ročník plný očekávání a obav zda se
vše povede, zda bude dostatek sout žících,
a dalo by se íci, že to byla taková zkouška
toho, jestli se akce zde v Kunraticích ujme
a bude o ní zájem.
Dle hodnocení zúčastn ných (já bohužel byl
tou dobou na dovolené) byla akce úsp šná
a už se plánovalo co p íští rok ud lat lépe, jak

program rozší it a p ilákat více sout žících
a divák .

Díky hudební produkci místní kapely
odpoledne rychle utíkalo a myslím, že
sout žícím „kucha m a kucha kám“ ješt
rychleji. D ti mohly využít skákací hrad, či
velkou trampolínu. O sout že pro d ti i dosp lé
nebyla nouze. Vzpomenu ezání kaprovou pilou
na čas, krmení pudinkem, či hra pro dosp lé –
Kočár.

Z mého pohledu se 1. ročník va ení
kotlíkového guláše vyda il na výtečnou.

Sout žních tým bylo p ibližn stejn jako
loni (Hasiči Sloup, Divoké kočky z Kunratic,
Hasiči Krompach, Kotlíká i z Úval, Škopkovi –
obhájci lo ského poháru, Bavorské selky
z Kunratic a milá návšt va hasiči OSP Ruszów
z Polska), ale zázemí a vše s tím související
bylo s lo skem nesrovnatelné.

Po 18. hodin porota a ob taví diváci
hodnotili uva ené dobroty. V bec jsem jim to
nezávid l, protože to nejen hezky vypadalo,
ale i výtečn chutnalo. Skutečn to nem li
jednoduché vyhodnotit, který z guláš
je
nejlepší.
1. cenu a putovní pohár dostaly Divoké
kočky – gratulujeme! Cenu divák taktéž
vyhrály.
Finále večera zajistila kapela PEGAS, která
p ítomné roztančila, a zábavu jsme ješt
o hodinu prodlužovali.
Díky za skv lou p ípravu a ceny SDH
Kunratice a za perfektní zázemí sportovc m
Dynamo Kunratice. Díky také ob tavé porot ,
která to skutečn nem la jednoduché. Už se
t šíme na p íští rok!
J. Č.

Sout ž
byla
odstartována
s mírným
zpožd ním po 13 hodin , ale to na atraktivit
zhola nic neubralo. Vše se odehrávalo na h išti
místního sportovního klubu Dynamo Kunratice.
P ivítali
jsme
milou
návšt vu
p átel
z hasičského sboru OSP Ruszów z Polska, kte í
si také p ijeli zasout žit.
Občerstvení, bylo zajišt no ve stánku
sportovc Dynamo Kunratice za podpory SDH
Kunratice.

UPOZORN NÍ!
REZERVACE SPORTOVIŠT
PRO DOSP LÉ JE MOŽNÉ
NA OBECNÍCH WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH, NEBO P ÍMO NA:
http://sportovisteKunraticeuCvikova.reservanto.cz

Vážení spoluobčané,
zmeškali jste n kdy hlášení místního rozhlasu a cht li byste
být informováni o aktuálním d ní v naší obci?

P ihlášení k odb ru hlášení

P ipravujeme pro Vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému Vás
budeme informovat SMS zprávami, e-mailem, p es Facebook nebo mobilní aplikaci.

Telefon:

Pokud budete odebírat hlášení elektronicky, zvažte prosím, zda je nutné zasílat hlášení také SMS
zprávami, které jsou hrazeny z obecního rozpočtu. D kujeme za pochopení.

E-mail:

Kunratice u Cvikova

Kolik m to bude stát? Nic! Tato služba je pro Vás zcela ZDARMA

Jméno a p íjmení:
č.p.:

Mám zájem o tyto informace:

Vyberte si jednu z možností:

Další možnosti odb ru:

P ihlaste se p es internet

P ihlaste se p es Facebook

P ejd te na www.kunraticeucvikova.hlasenirozhlasu.cz
klikn te na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

Vypl te úst ižek vpravo

Vypln ný jej odevzdejte na obecním ú ad .

Pošlete SMS

Na Facebooku vyhledejte Obec Kunratice u Cvikova
a p idejte si tuto stránku k oblíbeným.

Nainstalujte si aplikaci

Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz najdete na Google Play.

- ve tvaru KUNRATICEUC JMENO PRIJMENI CISLOPOPISNE na číslo 774 724 136
(informace budete dostávat formou SMS)
- ve tvaru KUNRATICEUC JMENO PRIJMENI CISLOPOPISNE +"Váš e-mail" na číslo 774 724 136 (informace
dostanete formou SMS i na Váš e-mail)
- chcete-li dostávat jen n které druhy informací, dopl te jejich čísla do SMS (nap . KUNRATICEUC ….. 1 3 5 )

SMSkou

Chci odebírat hlášení. Jak na to?

E-mailem

Bc. Michal Iwanejko, starosta obce Kunratice u Cvikova

Výstražné informace

1.

Oznámení obecního ú adu

2.

Kulturní akce

3.

Sportovní akce

4.

Opravy inženýrských sítí,
odstávky a odečty vody, elekt iny a plynu

5.

Výkup, sb r

6.

Prodej

7.

Očkování ps

Pot ebujete poradit?

Obra te se na n který z t chto kontakt :
oukunratice@mybox.cz
info@hlasenirozhlasu.cz

Usnesení z jednání ZO Kunratice u Cvikova
č. 50 ze dne 21. 6. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a p ijímá tato usnesení:
1. ZO schválilo ov ovatele zápisu z jednání ZO č. 50 pana Radka Kettnera a paní
Boženu Hradeckou.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: V 19:35 hod. p išel pan Pavlus. Počet zastupitel 10.
2. ZO schválilo dopln ní programu jednání ZO č. 50/2018.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

3. ZO schválilo program jednání ZO č. 50/2018 včetn jeho dopln ní o body 1 - 3.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvalilo prodej pozemku p. č. 2767/8 v k.ú. Kunratice u Cvikova o vým e
2277 m2 za částku 3385 Kč paní Jan Benediktové, Na Výsluní 2636, Česká Lípa
a pov uje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 9
Proti: 1 (Pavlus)
Zdržel se:
5. ZO schválilo dodání sportovního vybavení pro multifunkční sportovišt Základní
školy Kunratice u Cvikova firmou Stavsport Praha s. r. o. Eichlerova 176/11, Praha 5,
za celkovou částku 80.816 Kč vč. DPH.
Pro: 10
Proti: Zdržel se:
6. ZO schválilo uzav ení p edloženého dodatku č. 3 ke smlouv 02/KOM/2007 uzav ené
mezi obcí Kunratice u Cvikova a společností COMPAG CZ s.r.o., o zajišt ní svozu
a likvidaci komunálního odpadu. P edm tem dodatku je navýšení cen od 1. 7. 2018
o 4%.
Pro: 10
Proti: Zdržel se:

Zastupitelstvo obce neschvaluje tato usnesení:
1. ZO neschválilo uzav ení smlouvy o dílo se společností S pro S cz, spol. s r.o.,
Okružní 385, Bohušovice nad Oh í, 411 56 na VÝM NU ST EŠNÍ KRYTINY
BUDOVY ZÁKLADNÍ A MATE SKÉ ŠKOLY V KUNRATICÍCH U CVIKOVA
Č. P. 255 a souvisejících prací dle podané nabídky za částku 1.291.736,0 Kč bez DPH
(1.563.001 Kč vč. DPH).
Pro: 3 (Iw., Čern., Pavl.) Proti: Zdržel se: 7
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Zastupitelstvo obce bere na v domí:
1. ZO bere na v domí zprávu o pln ní usnesení z jednání ZO č. 49/2018.

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starosta obce
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Usnesení z jednání ZO Kunratice u Cvikova č. 51 ze dne 12. 7. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a p ijímá tato usnesení:
1. ZO schvaluje ov ovatele zápisu z jednání ZO č. 51 pana Radka Kettnera a pana Antonína
Hr u.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: V 18:03 hod. se na jednání dostavili zastupitelé Kettner Václav a Haman Petr. Počet zastupitel 10.

2. ZO schvaluje dopln ní programu jednání ZO č. 51/2018.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 3. ZO schvaluje program jednání ZO č. 51/2018 včetn jeho dopln ní o body 1 - 6.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 4. ZO schvaluje p edložené rozpočtové opat ení č. 5/2018 bez výhrad.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 5. ZO schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 200/1 v k. ú. Kunratice u Cvikova,
za smluvní cenu 50 Kč/m2. P esná rozloha bude určena geometrickým plánem v rozmezí
100 – 120 m2.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 6. ZO schvaluje dodání p íkopového mulčovače Tierre MINI TCL 140 firmou ZAHRADADÍLNA-STROJE s. r. o., Vochov 44, 330 23 Ný any za částku 92.900 Kč bez DPH +
náklady rozvad č hydrauliky za cenu 10.000 Kč bez DPH.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: T ísko, Greždo
7. ZO schvaluje dodání traktorového nosiče kontejner Portýr 5 od fy AGRICO s. r. o.
Čapkova 802 Týništ nad Orlicí dle p edložené cenové nabídky za 289.000 Kč bez
DPH bez náklad na rozvad č hydrauliky.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 8. ZO schvaluje jednorázovou odm nu ve výši 10.000 Kč hrubého pro p edsedkyni KaSK,
paní Martinu Černou, za mimo ádné pracovní nasazení p i p íprav Májových oslav v roce
2016, 2017 a 2018.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: Černý
9. ZO schvaluje zám r prodeje pozemku p. č. 7/2 v k.ú. Kunratice u Cvikova o vým e 82 m2,
kultura trvalý travní porost za cenu 5 Kč/m2.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 10. ZO schvaluje vybudovaní p íst ešku u multifunkčního sportovišt pro ZŠ firmou Tesa ství
T ísko, Kunratice u Cvikova 161, dle cenové nabídky ze dne 2. 7. 2018
za celkovou částku 44.218,40 Kč bez DPH (53.504,26 Kč vč. DPH).
Pro: 9

Proti: 1/ 2

Zdržel se: T ísko

11. ZO schvaluje vypsání nového výb rového ízení na pronájem restaurace.
Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

12. ZO schvaluje zám r demolice objektu č.p. 146 v k.ú. Kunratice u Cvikova
Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

13. ZO chvaluje vyhlášení poptávkového ízení na projekt demolice objektu č.p. 146
Pro: 10

Proti: -

Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce neschvaluje tato usnesení:
1. ZO schvaluje odpušt ní nájemného za pronájem restaurace paní Radmile Pecharové za
období od 7. 3. 2018 do 31. 7. 2018.
Pro: Iwanejko
Proti: 8
Zdržel se: Černý
2. ZO chvaluje podání žádosti o dotaci na nákup nákladního elektromobilu 2,5 – 3,5 t.
Prost ednictvím projektového manažera Lukáše B žka, BHZ invest s.r.o., Rybova 1901/16,
500 09 Hradec Králové za celkovou částku 50 tis. Kč a schvaluje vlastní podíl na
financování ve výši 350 tis. Kč.
Pro: Proti: 8
Zdržel se: Hradecká.,
Kettner V.

Zastupitelstvo obce bere na v domí:
1. ZO bere na v domí zprávu o pln ní usnesení z jednání ZO č. 50/2018.
2. ZO bere na v domí informace o rozpracovanosti a projednání požárního ádu obce na
p íštím zasedání.
3. ZO bere na v domí informaci o naléhavé pot eb obnovit činnost kontrolního výboru a
nezájem zastupitel o funkci p edsedy kontrolního výboru.
4. ZO bere na v domí informaci o neúčasti uchazeč ve výb rovém ízení na pronájem
restaurace.
5. ZO bere na v domí ,že nebyla p edložena cenová nabídka na rekonstrukci zasedací
místnosti a odkládá projednání obnovy vybavení zasedací místnosti do p íštího zasedání.

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
starosta obce
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