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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
prázdniny pomalu klepou na dveře a s nimi
tolik
vytoužený
čas
dovolených
a odpočinku.
Pro
nejmenší
děti budeme
mít
na prázdninový čas připravené zbrusu
nové
hřiště
za
prodejnou,
plné
nejrůznějších herních prvků, počínaje
houpadly a houpačkami, prolézačkami
a klouzačkami konče. Většina herních
prvků bude z přírodních materiálů,
zejména z akátového dřeva. Prvky budou
mít dlouhou životnost a přírodní vzhled.
Dokončena již byla montáž gabionové zdi
s oplocením a usazení nádrží na dešťovou
vodu, kterou budeme v zimních měsících
ledovat povrch multifunkčního sportoviště.
Nyní probíhají přípravné zemní práce pro
dopadové plochy a chodníky. Montáž
samotných prvků proběhne po dokončení
všech přípravných prací. Hřiště bude
doplněno lavičkami a stoly taktéž
z přírodních materiálů. Práce by měly být
dokončeny začátkem prázdnin.
Pozitivní zprávou je získání dotace
na demolici zchátralého objektu před
prodejnou z programu Ministerstva pro
místní rozvoj, podpora revitalizace území,
ve výší 70% z celkových nákladů. Pro
demoliční práce již byl vybrán dodavatel,
se kterým obec v nejbližších dnech uzavře
smlouvu o dílo. Celkové náklady budou ve
výši 721 tisíc Kč. V místě odstraněné

budovy plánujeme výstavbu parkoviště pro
cca 20 osobních automobilů. Na realizaci
budeme opět žádat o dotaci.
Dále byl vybrán dodavatel stavby
rekonstrukce veřejného osvětlení směr
Lindava, 1. etapa. Od křižovatky u č.p. 158
po první most přes Svitávku směrem
na Lindavu bude osazeno celkem deset
nových stožárů a svítidel. Celkové náklady
budou 579 tis. Kč, kdy polovina celkových
nákladů
bude
hrazena
z
dotace
Libereckého kraje.
Méně úspěšní jsme byli v podání žádosti
o dotaci na opravu místních komunikací.
Z celkových 1416 podaných žádostí bylo
podpořeno 528, z toho pouze 10 žádostí
v Libereckém kraji. Převis žádostí v tomto
dotačním
programu
je
každoročně
obrovský a šance na získání dotace velmi
nízká. Dále budeme zvažovat opravy
komunikací, které byly předmětem žádosti,
z vlastních zdrojů.
První letošní kulturní akcí, která byla
připravována ve spolupráci se Sklárnou
Pačinek Glass, měla být Noc kostelů
28. května. Bohužel jsme ji museli
na doporučení Krajské hygienické stanice
v Liberci zrušit. Ještě jednou se všem
omlouváme a děkujeme za pochopení.
Nejbližší akcí bude Kotlíkový guláš a závod
v terénním triatlonu Dachsmann. Obě akce
se budou konat 26. června. Kotlíkový guláš
na fotbalovém hřišti a triatlonový závod se
zázemím na Horním rybníku. Májová

slavnost, podobně jako v loňském roce, se
bude konat 21. srpna. Na všechny letní
akce jste srdečně zváni.
Klidnou dovolenou a pohodové letní dny
plné slunce vám přeje
Váš starosta Bc. Michal Iwanejko.

Děkujeme všem, kteří se spolupodíleli
na
průběhu
večera
zejména:
panu
faráři
Rudolfu
Repkovi
za celovečerní poutavé čtení Biblických
příběhů ze vzácného originálního výtisku

NOC KOSTELŮ 28.05.2021
byla pečlivě plánována několik měsíců
s úmyslem dodržet všechna platná vládní
hygienická opatření. O to větší zklamání
bylo, když nás ředitel Krajské hygienické
stanice v Liberci vyzval ve čtvrtek
27. května ve 13.30 hodin, tedy cca 30
hodin před začátkem, akci zrušit. Přesto
všechno jsme nasvícený Křišťálový chrám
zpřístupnili
v souladu
s platnými
opatřeními
k osobním
prohlídkám,
rozjímání a modlitbám.

Věříme, že se alespoň pro některé
zúčastněné stal páteční večer příjemným
večerem.

z roku 1940, a Biskupství litoměřickému,
- týmu sklárny Pačinek Glass pod vedením
uměleckého ředitele Davida Sobotky za
skvělou přípravu a improvizaci s ohledem
na
provedené
změny
programu,
- manželům Jiřímu a Renatě Pačinkovým
za jejich společný projekt výstavy
MILUJI/MALUJI SKLO, který byl součástí
večera v kostele,
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SDH
Kunratice
u
Cvikova,
- české firmě MODUS za výrobu svítidel,
panu řediteli Milanu Dolejšímu a šéfu
technického vývoje panu Jaromíru Peškovi
za sponzorský dar v podobě stropního
hvězdného nebe a nasvícení spodních
obloukových
lodí
a
- místnímu elektrikářskému mistru panu
Jiřímu Štrossovi za vytvoření potřebných
elektrických
cest,
dále
- mistrům světla a zvuku, kteří nás
provázeli celým večerem, pánům Karlu
Podlahovi a Jakubovi Kirchbergerovi,
- grafickému studiu Artix Česká Lípa,
- zastupitelům obce Kunratice u Cvikova a
- perkusistovi a instrumentalistovi Miloši
Vacíkovi za jeho představení Magic Drum
na závěr večera.

PODĚKOVÁNÍ MANŽELŮ
BEZKOČKOVÝCH
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
obecnímu úřadu a jmenovitě panu
Ing. Josefu Černému za velkou pomoc při
zařizování
očkování
proti
Covid-19.
Jeho laskavý přístup k nám – kterým
omezená mobilita velmi komplikuje život
ve stáří a nemáme možnost se sami
dopravit do vzdálených očkovacích center
– je příkladný.
Vážíme si nabízené pomoci obecního
úřadu, kterou nám všem občanům obce,
poskytuje po celou dobu pandemie.
Poděkování patří i hasičskému sboru
a všem ženám za ušité roušky, které nám
byly doručovány do našich domovů
v počátcích pandemie, za zajištění
dezinfekčních prostředků a další pomoc.
V
neposlední
řadě
patří
dík
i pracovníkům Kulturní a Společenské
Komise, kteří v této nelehké době
nezapomínají na nás „JUBILANTY“. Přání,
kytička, dárek a osobní návštěva vždy
potěší u srdíčka.

Fotografie autor

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se
přijeli nabít pozitivní energií a svědomitě
dodržovali platná hygienická opatření!
Věříme, že Vám to vynahradíme
na dalších připravovaných akcích.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
nám pomohli s jarním úklidem nejen vně,
ale i uvnitř Křišťálového chrámu několik
týdnů před plánovanou akcí.
Ing. Bc. Josef Černý

PROSTĚ – VELKÝ DÍK – VÁŽÍME SI
PRÁCE A OCHOTY VÁS VŠECH.
Manželé Bezkočkovi

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ
ŠKOLIČKY
Dne 14. května jsme navštívili místní
sklárnu. Prošli jsme si krásnou „skleněnou
zahradu“, dívali se, jak skláři pracují
a vyrábí nádherné skleněné výrobky. Pan
Pačinek nám vše pěkně vysvětlil a ukázal,
jak se fouká sklo. Dokonce, kdo chtěl,
mohl si také zkusit fouknout do píšťaly.
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Středa, 19. května 2021
Tento den jsme spolu s dětmi z prvního,
druhého a třetího ročníku připravovali
ovocný salát.

Poté jsme navštívili galerii a místní
kostel. To byla podívaná! Tak nádherně
vyzdobený kostel opravdu nikde nemají.
Touto
cestou
děkujeme
všem
zaměstnancům za milé přijetí a čas, který
nám věnovali.
Za ZŠ a MŠ Mgr. Markéta Klimšová
Páteční dopoledne 14. května 2021
jsme si zpříjemnili pečením jablečného
závinu a pizza šneků. Do pečení se pustily
děti ze čtvrtého a pátého ročníku. Každý

Nejprve jsme si řekli, proč je pro nás
ovoce důležité. Děti se seznámily
s bezpečnostními pokyny při práci - jak
mají zacházet s nožem a nezranit sebe
i ostatní.
Poté jsme se dali do práce a za chvíli
byla mísa plná nakrájeného ovoce.
Nezbývala už jiná možnost, než pustit se
do sladké odměny a těšit se na ty
nadcházející.
Za ZŠ Šárka Odvárková
Pondělí 31. květen, Dětský den je tu!
Dne 31. května jsme pro naše děti spolu
s místními dobrovolnými hasiči připravili
překvapení. Přesně v deset hodin jsme
slyšeli houkačky. Ke škole přijížděli hasiči.
Děti stály před školou, jásaly a mávaly. To

přiložil ruce k dílu, ať už to bylo válení
těsta, či strouhání jablek. Práce šla dětem
od ruky, a tak bylo brzy vše hotovo a na
řadu přišla ochutnávka. Všichni jsme si
pochutnali a těšíme se na další podobné
kuchařské aktivity.
Za ZŠ Šárka Odvárková
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ještě netušily, že se svezou hasičskými
auty. To byl zážitek! Potom jsme si na
parkovišti mohli v klidu všechna tři auta
prohlédnout. Dozvěděli jsme se také, jak
hasiči pomáhají, s jakou technikou pracují,
jaké mají oblečení…. Dokonce si pro nás
dospělé připravili úkol – uhasit hořící olej.

EVROPSKÝ
DEN
VLOUPÁNÍ 2021

PROTI

V rámci Evropského dne proti vloupání
do obydlí (https://eucpn.org/…day), který
letos připadá na středu 16. června, je
dobré si připomenout základní pravidla
zabezpečení objektů, a to z těchto
důvodů:
Podle
dlouhodobých
statistických
výstupů se pachatelé dostávají do obydlí
nejčastěji překonáním vstupních dveří,
přes balkon nebo okny, která nechávají
lidé v době své nepřítomnosti často
nezabezpečená.
K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá
právě ponechání otevřené okenní ventilace
či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí
a jeho vykradení přes mikro ventilaci může
pachateli trvat kolem jedné minuty.

Po prohlídce jsme se přesunuli na hřiště.
Tam už na děti čekaly čtyři úkoly - např.
střelba ze vzduchovky, nebo montáž
hasičské hadice. A na závěr vyhodnocení
nejlepšího týmu a sladká odměna pro
každého žáka. Myslím, že si tento den
opravdu děti užily. Mnohokrát děkujeme
hasičům za pěkně připravenou akci.
Těšíme se na tu další.
Za ZŠ a MŠ Mgr. Markéta Klimšová
Touto cestou bychom také rádi
poděkovali paní vedoucí z místního
obchodu za to, že nás pozvala na zmrzlinu
ke Dni dětí.
Žáci, děti a paní učitelky ze školy a školky

Evropský den proti vloupání letos
doprovází ve všech členských státech
zapojených do Evropské sítě prevence
kriminality (EUCPN) nový slogan: „Ujistěte
se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás
ten večer překvapí“. Současně se bude
prezentovat také sloganem z loňské
kampaně: „Ať se z vysněné dovolené
nestane noční můra“.
„Základem efektivního zabezpečení obydlí
je proto zamykání a zavírání oken. A to
i ve chvílích, kdy si člověk odejde
z domova jen na moment pro něco
do obchodu, nebo jde vynést odpadky. Je
proto vhodné si návyk zamykání osvojit a
zautomatizovat,
protože
samotné
překonání obyčejných nezamčených dveří
trvá do 5 sekund, u bezpečnostních
nezamčených dveří trvá zloději otevření
pouhých 15 sekund“, apeluje na důležitost
základního zabezpečení zamykáním plk.
Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení
prevence Policejního prezidia ČR.
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„Byť počet vloupání do obydlí v celé
Evropě v posledních letech klesá, a nejinak
je tomu i v ČR, tak tato trestná činnost
stále patří mezi ty nejpočetnější. Tato
kampaň upozorňuje na skutečnost, že na
zabezpečení obydlí je třeba neustále
myslet, protože pachatelé dokáží využít jak
toho, že jste odjeli na dovolenou, tak
i toho, že jste si odskočili třeba jen do
restaurace nebo na nákup. A že
zabezpečení je nejen o technických
opatřeních, ale zejména o našem běžném
chování a zvycích“, říká JUDr. Michal
Barbořík,
ředitel
odboru
prevence
kriminality Ministerstva vnitra.
Lze také využít aktuální statistické údaje
k
majetkové
kriminalitě:
V období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021
eviduje policie nižší počet případů vloupání
do bytů (r. 2021–466 případů, stejné
období r. 2020–687 případů) či rodinných
domů (r. 2021–667 případů, stejné období
r. 2020–763 případů).

Obecné rady a doporučení
Prevence proti vloupání se rozhodně
vyplatí, je proto důležité o zabezpečení
obydlí přemýšlet ideálně již při jeho
výstavbě.
· Pokud to již není možné, doporučujeme
s odborníky konzultovat vhodný systém
bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům.
· Kombinovat lze mechanické zabezpečení
(bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní
folie apod.) s prvky elektronického
zabezpečení s oznamováním například
na mobilní telefon (alarmy, kamery atd.).
· Pokud zvažujete nákup bezpečnostních
prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy
volte certifikované výrobky.
Při odchodech či odjezdech z domova
mějte stále na paměti pár základních

pravidel.
1/
Neupozorňujte
nikdy
na
svou
nepřítomnost
na
sociálních
sítích
a nechlubte se ve svém okolí odjezdem
z domova.
2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního
bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele
narušit integritu Vašeho domova.
3/ Nastavte si kontrolu nad svým
domovem se sousedy, kteří Vám na něj
dohlédnou, pravidelně vybírají poštovní
schránku a zalévají květiny.
4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají.
Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás
nic nestojí - nezapomínejte uzamknout
všechny vstupy, zavírejte okna, klíče
nenechávejte volně dostupné. Nevěřili
byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní
době
stále
ještě
svou
nedbalostí
napomáhá.
Pokud po návratu domů zjistíte, že se
k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte
sami dovnitř. Pachatel může být ještě na
místě a Vy můžete znehodnotit případné
stopy. Neprodleně proto volejte linku
tísňového volání 158.
Více informací k zabezpečení svých
objektů
je
pro
všechny
zájemce
k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte
se“ nebo na webových stránkách
http://www.stopvloupani.cz.

DACHSMAN
26.06.2021

TRIATLON

Po loňském seriálu XTERRA Czech tour
2020, byl náš triatlon zařazen do nově
vzniklého TRI
CUP
ADVENTURE
2021, uváděného také pod zkratkou TCA.
Ten se sestává z pěti solidních
a oblíbených závodů, a to je pro nás
pocta.
Je to další akce, která má v Kunraticích
u Cvikova tradici. V letošním čtvrtém
ročníku se triatlonové klání koná
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v sobotu 26. června od 9 hodin u Horního
rybníka
v kategoriích
JEDNOTLIVCI,
ŠTAFETY, HOBBY A DOROST.
Více na webu: http://dachsman.cz/

SOUTĚŽ
O
NEJLEPŠÍ
KOTLÍKOVÝ
GULÁŠ
26.06.2021 od 14 hod.
se
po
roční odmlce
opět
koná
na fotbalovém hřišti. Hodnotit budeme
nejen Vámi UVAŘENÉ GULÁŠE, ale
i NEJHEZČÍ KUCHAŘSKÝ KOSTÝM. Moc se
na Vás těšíme.
Ing. Bc. Josef Černý

TRADIČNÍ
7.
MÁJOVÁ
SLAVNOST OBCE KUNRATICE
U
CVIKOVA
SPOJENÁ
S VÝROČÍM
OTEVŘENÍ
SKLÁŘSKÉ HUTĚ PAČINEK
GLASS
S OHLEDEM
NA NAŘÍZENÍ VLÁDY JE
PŘESUNUTA
NA
SOBOTU
21. SRPNA 2021.

Ing. Bc. Josef Černý

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

Z WEBU

Přílohy LK
Lze stáhnout na tomto odkazu:
https://magazin.kraj-lbc.cz/archiv
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ve spolupráci s SK DYNAMO KUNRATICE a OBECNÍM ÚŘADEM
pořádají soutěž o

NEJLEPŠÍ KOTLÍKOVÝ
GULÁŠ
DNE: 26.6.2021 od 14:00
Hodnotí se nejen GULÁŠ,
ale i NEJHEZČÍ
KUCHAŘSKÝ KOSTÝM

od 19:00 kapela MP3
• možnost zakoupení
občerstvení během celé akce

PŘIHLÁŠKY NA TEL. Č.:

775 184 490,
606 883 068

Usnesení č. 29 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 08. 04. 2021 na sále KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 29 paní Lenku Šafrovou a paní Milenu Mocovou.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

2.

doplnění programu jednání ZO č. 29 o uvedené body.
Pro: 11
Proti: -

Zdržel se: -

program jednání ZO č. 29 včetně jeho doplnění.
Pro: 11
Proti: -

Zdržel se: -

3.

4.

záměr prodeje pozemku p. č. 2727/6 o rozloze 23 m2, trvalý travní porost, v k. ú.
Kunratice u Cvikova, dle geometrického plánu č. 773-245/2020 za částku 805 Kč a
poměrnou část nákladů na vypracování geom. plánu ve výši 3.735 Kč, celkem tedy za
4540 Kč
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

5.

dotaci z rozpočtu obce pro „POTRAVINY“, IČ 01692151, zastoupený
na provoz služby Pošta PARTNER v Kunraticích u Cvikova ve výši
48 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

6.

dotaci z rozpočtu obce zájmový spolek Triatlon Kunratice u Cvikova, IČ 07024258, se
sídlem Kunratice u Cvikova 145, 471 55, zastoupený
ve výši 30 000 Kč na pořádání závodu Českého poháru v terénním
triatlonu XTERRA Dachsman Kunratice u Cvikova v roce 2021 a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

7.

revokuje usnesení ze zasedání ZO č. 21/2020 dne ze dne 6. 8. 2020, kterým schválilo
odprodej hasičské AVIE A31K/5 SPZ CL 71 – 90 za částku 15 000 Kč a zároveň
přijímá nové usnesení, kterým schvaluje odprodej hasičské AVIE A31K/5 SPZ CL 71
– 90 za částku 10 000 Kč.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

8.

opravu hasičského vozidla CAS LIAZ společností Požární technika KOMET, s.r.o.,
Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky, za celkovou částku 133.746 Kč
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -

9.

podání žádosti o dotaci z MF z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy
a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí,
na rekonstrukci celého systému vytápění, sanaci budovy proti vzlínající vlhkosti
a rekonstrukci podkrovní části budovy – vytvoření volnočasových prostor, vyčlenění
finančních prostředků na vlastní podíl a pověřuje starostu obce přípravou podkladů a
podáním žádosti.
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Pro: 11
Proti: Zdržel se: 10. podání žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora
jednotek požární ochrany obcí na pořízení 4 ks dýchací techniky a opravu požárního
vozidla CAS LIAZ a pověřuje starostu obce přípravou podkladů a podáním žádosti
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 11. podání žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 2.1 Program
obnovy venkova na realizaci II. etapy veřejného osvětlení směrem na Lindavu,
vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl a pověřuje starostu obce přípravou
podkladů a podáním žádosti.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 12. podání žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 6.3 Podpora
projektové přípravy na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
na stavbu Cyklostezky Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí – I. Etapa – úsek
z centra obce ke hřbitovu a pověřuje starostu obce přípravou podkladů a podáním
žádosti.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 1 (Urb.)
13. předložený Čtvrtý komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na
období 2021 – 2025.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 14. provedení navrhovaných opatření ze zprávy kontrolního výboru o provedené kontrole
plnění usnesení ZO Kunratice u Cvikova č. 11–15 ze dne 19. 1. 2021
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 15. uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti a dohodu o umístění stavby k pozemku p. č. 3079/1 v k.ú. Kunratice u
Cvikova č. IP-12-4011781/VB/2, mezi obcí Kunratice u Cvikova a ČEZ Distribuce, a.
s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,
zastoupené na základě plné moci společností EMJ, s. r. o., IČ 27268632, se sídlem
Karolíny Světlé 1121, 464 01 Frýdlant a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 16. uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti a dohodu o umístění stavby k pozemku p. č. 2920/4 v k.ú. Kunratice u
Cvikova č. IE-12-4006130/VB/P001, mezi obcí Kunratice u Cvikova a ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
405 02, zastoupené na základě plné moci společností ENPRO Energo s. r. o., IČ
28628250, se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: 17. podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra – Generálního
ředitelství HZS ČR pro rok 2022 na Přístavbu garáží a opravu budovy hasičské
zbrojnice v Kunraticích u Cvikova č.p. 1 a pověřuje starostu obce podáním žádosti.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -
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Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. nákup aplikace „V obraze“ od společnosti Galileo za částku 15 125 Kč jednorázově
s ročním poplatkem 4 235 Kč s DPH.
Pro: Proti: 11
Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.

zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 28 / 2021.
zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení ZO Kunratice u
Cvikova č. 11–15 ze dne 19. 1. 2021 a zároveň schvaluje provedení navrhovaných
opatření.

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:
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Usnesení č. 30 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 06. 05. 2021 na sále KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 30 paní Martinu Černou a pana Františka Pevného.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

2.

doplnění programu jednání ZO č. 30 o uvedené body.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

program jednání ZO č. 30 včetně jeho doplnění.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

3.

4.

prodej pozemku p. č. 2727/6 o rozloze 23 m2, trvalý travní porost, v k. ú. Kunratice
u Cvikova, dle geometrického plánu č. 773-245/2020
trvale bytem
za částku 805 Kč
a poměrnou část nákladů na vypracování geom. plánu ve výši 3.735 Kč, celkem
za 4540 Kč a pověřuje starostu obce přípravou a podpisem kupní smlouvy
dle schváleného vzoru.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

5.

prodloužení nájemní smlouvy
na byt č.
v č. p. 411 o jeden rok, tedy od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 a pověřuje starostu obce
podpisem dodatku k nájemní smlouvě.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

6.

účetní závěrku ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova za účetní období r. 2020
a převod zisku ve výši 12.493,17 Kč do rezervního fondu.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

7.

Závěrečný účet hospodaření spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2020 bez výhrad.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

8.

účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020 a schvaluje převedení
hospodářského výsledku ve výši 3.583.672,63 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 2020 bude vypracován
protokol, který bude nejpozději 30. 06. 2021 odeslán do Centrálního systému účetních
informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech prostřednictvím KU
Liberec.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

9.

vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 2/2019, o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -
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10. umístění výdejního místa Z-BOX společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12,
Libeň, 190 00 Praha 9 na pozemku v majetku obce dle předložené smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 11. záměr výpůjčky části pozemku p. č. st. 366/2 v k. ú. Kunratice u Cvikova
o rozloze 1 m2 dle předloženého zákresu v katastrální mapě předem určenému zájemci.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 29 / 2021.

Vyvěšeno: 13. 5. 2021

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

Sejmuto:
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This campaign
was funded by the
European Union’s
ISF-P

Ať se z vysněné
dovolené

nestane
noční můra

Preventivní tipy na:
www.stopvloupani.cz

Chraňte svůj majetek!
Dobré sousedské vztahy jsou důležité. Domluvte si dohled nad svým domovem se
sousedy, kteří jej v době vaší nepřítomnosti budou vizuálně kontrolovat, vybírat
schránku apod.
Neupozorňujte na svou nepřítomnost (na sociálních sítích apod.).
Nezapomeňte uzamknout všechny vstupy. Zavírejte okna. Klíče nenechávejte
volně dostupné.
Vhodně zvolené zabezpečení vašeho domova výrazně snižuje možnost vloupání.
Kombinujte mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní
folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení (alarmy, kamery atd.) vašeho
domova. Volte certifikované výrobky.
Chraňte své cennosti (trezory, možnost úschovy …).
Více informací a preventivních rad na www.stopvloupani.cz.

Nejdůležitější je prevence!

Úvodní báseň sbírky Na cestu životem upravila PhDr. Ivana Kultová do podoby
pro ženu:

Mám tě rád
Když směješ se, či skláníš hlavu
ve smutku náhlém, v soužení,
když trpíš pod cynismem davu
a když tvou práci necení,
když práce zdá se krutou dřinou

šlapala po mně zlost a pýcha –
já zvítězil. Čím? Život dal.
I tobě chci dát srdce jiné,,
z něj budovat svůj nový stát,
v kterém už nikdo nezahyne.
Má milovaná, mám tě rád.

a chtělo by se strašně spát,
když na polštář se slzy řinou –
vzpomeň si, drahá: mám tě rád.

Nekárám tě, žes mimo zatím,
že neznáš moji náklonnost.
Zavoláš jednou – já se vrátím.

Nic nenutím. Z těch nejsem, milá,
kdo “lásku“ mocí hlásají,
po kterých v srdci úzkost zbyla
a jichž se děsíš potají;
má láska jiného je druhu –
jak květ, jejž skrývá hustý sad:
zavoní jemně, dá ti vzpruhu
a tiše řekne: Mám tě rád.

Má revoluce byla tichá:
přišel jsem – a svět proti stál,

Jsem tichý, něžný jen tvůj host.
Dozraješ v nové milování,
jak stalo se už tolikrát.
Než procitneš – v tvém spánku dlaní
hladím tě, čekám: mám tě rád.
Tvůj Ježíš

Kraj
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Liberecký kraj a kultura
Radost, nevšední zážitky, ale i poučení
přináší do života kultura a ne nadarmo se
říká, že bohatství každého regionu spočívá
v kulturnosti jeho obyvatel. Liberecký kraj
proto dbá na to, aby svým obyvatelům
dopřál radost, nevšední zážitky i poučení
právě v této oblasti. Přispívá na provoz
mnoha muzeí a galerií. Podporuje vzdělávací
i zábavní kulturní události, každý rok
vyhlašuje dotační program Kulturní
aktivity v Libereckém kraji pro
organizátory akcí a kulturních
počinů a mezi jeho příspěvkové
organizace patří Krajská
vědecká knihovna v Liberci,
Oblastní galerie v Liberci,
Severočeské muzeum
Právě tolik
v Liberci, Muzeum Českého
knihoven funguje
ráje v Turnově a Vlastivědné
v
Libereckém kraji.
muzeum a galerie v České
Mají tak zajištěný svůj
Lípě. Jsou to význačné
provoz a částečně i další
instituce – ať už knihovna se
rozvoj, mohou doplňovat
svým bohatým fondem knih a tisa vylepšovat své sbírky i vytvákovin nebo muzea a galerie, které
řet příjemné prostředí pro návštěvníky.
uchovávají pozoruhodná umělecká díla, jež
V příspěvkových organizacích v oblasti kuljsou svědky dávno minulých, dnes již pozatury v kraji pracuje více než 200 zaměstpomenutých časů. Zároveň jsou to instituce,
nanců, kteří zajišťují jejich chod a pečují
které reagují na moderní trendy (např. intero vzácné kolekce exponátů mnoha uměaktivní expozice v Severočeském muzeu
leckých oborů.
či bezkontaktní půjčování knih v krajské
Oddělení kultury působící na krajském
knihovně). Na všechny tyto organizace
úřadu v rámci odboru kultury, památkové
dohlíží oddělení kultury Krajského úřadu
péče a cestovního ruchu a finančně podpoLibereckého kraje; ony samy pak dále pečují
ruje významné kulturní akce a počiny
o množství dalších objektů, které slouží jako
v celém regionu. Je spolupořadatelem
depozitáře nebo ukázky lidové architekněkterých kulturních akcí, kterými jsou např.
tury – například Dlaskův statek v Dolánkách tradiční muzejní noci či soutěží, jako Kniha
či Vísecká rychta v Kravařích, atraktivní cíle
roku Libereckého kraje. Mezi kulturu patří
cestovního ruchu, jež lákají do kraje mnoho
také tradice – lidové zvyklosti i klasická
turistů. Liberecký kraj vkládá do provozu
rukodělná výroba. Té se věnují a pietně ji
zmíněných pěti příspěvkových organizací
uchovávají nositelé titulu Mistr tradiční
v oblasti kultury více než 130 milionů korun
rukodělné výroby, které Liberecký kraj sdruročně. Díky těmto penězům se dostane
žuje. Jejich seznam se nalézá
muzeím, galerii a knihovně patřičné péče.
na webu oddělení kultury.
více na
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Obrazem
Jednou z pěti příspěvkových organizací
resortu kultury Libereckého kraje je
Oblastní galerie v Liberci, která od roku
2014 sídlí v budově bývalých městských
lázní. Projekt rekonstrukce lázní z dílny
ateliéru SIAL byl oceněn hlavní cenou
Grand Prix Obce architektů za rok 2013.
Podívejte se do jejich prostor.

více na

Co se skrývá v muzeích

Prohlédnout si dávno vyhynulé živočichy,
připomenout zaniklá řemesla, obdivovat
um našich předků a seznámit se s historií
zdejšího regionu lze v největších muzeích
Libereckého kraje. Severočeské muzeum
v Liberci, Muzeum Českého ráje v Turnově
a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
nabízejí jedinečnou možnost výletu
do minulosti. V České Lípě sídlí muzeum
v bývalém augustiniánském klášteře

a je zaměřené přírodovědně: nachází se
v něm sbírky minerálů typických pro Českolipsko, expozice živočichů celého světa či
ukázky vývoje života na zemi od moří až
po hory. V turnovském muzeu ve Skálově
ulici si přijdou na své milovníci drahých
kamenů a šperků; za zhlédnutí stojí také
nedávno otevřená stálá expozice věnovaná
horolezectví. Muzeum se zabývá i tradiční
lidovou kulturou a uchováním řemesel.
Proto ve své další budově, skanzenu Dlaskův
statek v Dolánkách u Turnova, pořádá řemeslné jarmarky. Posledním muzeem, jež patří
Libereckému kraji, je Severočeské muzeum
na Masarykově třídě v Liberci. Návštěvníci
zde projdou expozicemi uměleckých řemesel
a užitého umění. Muzeum prošlo v letech
2018 až 2020 rozsáhlou rekonstrukcí, která
obnášela kompletní úpravy vnitřních prostor
a významně podpořila i architektonickou
výjimečnost jeho budovy.

Těšíme se na
normální časy,
říká ředitelka
knihovny
Stavba smíření je již více než dvacet let
domovem Krajské vědecké knihovny
v Liberci, další příspěvkové organizace
v oblasti kultury Libereckého kraje.
O jejím fungování jsme si povídali
s ženami, které knihovně věnovaly mnoho
let života – bývalou ředitelkou Blankou
Konvalinkovou a její nedávnou nástupkyní
Danou Petrýdesovou.

poslechněte si na
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Podpora sportu v Libereckém kraji
Markéta Davidová, Michal Krčmář, Ondřej
Moravec, Ester Ledecká, Eva Samková,
Zuzana Hejnová a další – jména sportovců,
která jsou známá po celém světě. Co je
spojuje? Liberecký kraj. Všichni závodili
a vyhrávali za sportovní kluby působící ve
zdejším regionu – SKP Kornspitz Jablonec,
lyžařská TJ Dukla Liberec a mnoho dalších.
Liberecký kraj svou rozlohou a množstvím zajímavých přírodních oblastí
ke sportu přímo vybízí. Není proto divu,
že je zde velké množství sportovišť,
stezek, hřišť a dalších míst
vhodných pro pohybové
aktivity. Vytvořit ideální podmínky pro sport v Libereckém
kraji však něco stojí. Je třeba
investovat do obnovy sporzávodníků se celkem
tovních areálů, podporovat
přihlásilo do 54 ročníků
sportovní akce, přispívat
sportu a zaměstnanosti,
Jizerské
padesátky.
na činnost sportovních klubů.
má na starost veškeré
Právě podpora rozvoje
finance určené pro rozvoj
sportu a zlepšování fyzické
mládeže a sportu v kraji.
zdatnosti obyvatel Libereckého
Zpracovávají žádosti o dotace
kraje souvisí i s činností krajského
na všechny mimoškolní aktivity dětí
úřadu. Liberecký kraj každý rok otevírá
a mládeže, přičemž na starosti mají také
dotační program, do kterého podávají
zaměstnanost. Neshání přímo lidem
žádosti o podporu stovky uchazečů.
zaměstnání, ale musí předvídat, co bude
Všechny peníze, které se z rozpočtu kraje
v budoucnu na trhu práce potřeba. Poptávce
rozdělují prostřednictvím dotací určených
musí přizpůsobit nabídku středoškolského
na sportovní a mimoškolní aktivity, provzdělávání tak, aby děti v budoucnu nalezly
chází rukama pracovníků oddělení mládeže
uplatnění na trhu práce. Spravují i Stipensportu a zaměstnanosti. Od roku 2010 to
dijní program Libereckého kraje, který je
bylo téměř 702 500 000 korun.
přímým nástrojem pro motivaci ke vzdělání
Sedm úředníků, kteří jsou součástí
v oborech, o které je na trhu práce zájem.
odboru školství, mládeže, tělovýchovy
(pokračování článku
a sportu a působí na oddělení mládeže,
na Facebooku)
více na

212 623

Obrazem
Sporty, sportovní areály, prostředí
vybízející k pohybovým aktivitám…
to vše najdete v Libereckém kraji…

Nová sportoviště, úspěšní závodníci.
Díky krajským penězům

Každoročně vyhlašuje Liberecký kraj dotační
program na sportovní infrastrukturu. V něm
si mohou obce, ale i sportovní kluby požádat
o příspěvek na rekonstrukci nebo i stavbu
nových sportovišť. Kraj má vynikající přírodní
podmínky. Upravované běžecké trasy na
Jizerskohorské, Lužickohorské a Krkonošské
magistrále jsou nejrozsáhlejší na území České
republiky, přičemž v létě si jejich krás užívají
i cykloturisté. Díky Libereckému kraji se
dostává jejich údržbě patřičné péče. Poskytl
peníze na vybudování zařízení pro zasněžování stadionu v Bedřichově a každý rok
se částkou milion korun podílí na úpravě
běžeckých tratí na Jizerské magistrále.

Největšími investicemi z rozpočtu
kraje v oblasti tělovýchovy a pohybové
gramotnosti byla stavba Sportovního
a rekreačního areálu ve Vesci a rekonstrukce skokanských můstků na Ještědu,
kde se v roce 2009 konalo Mistrovství
světa v klasickém lyžování. Díky dotaci
od Libereckého kraje mohou zdejší slavní
biatlonisté trénovat v nově rekonstruovaném areálu Hraběnka. Finanční
prostředky ve výši 25 milionů korun
na obnovu areálu získalo město Jilemnice,
kterému patří. Mnoho dalších areálů
na svou obnovu či vybudování ještě čeká,
proto Liberecký kraj bude v budoucnu
usilovat o ještě větší podporu rozvoje
sportovní infrastruktury na svém území.
Neméně důležitou oblastí, jíž Liberecký
kraj věnuje nemalou podporu, je rozvoj
mládežnického sportu. V této souvislosti
nelze nezmínit dnes již legendární liberecký oddíl TJ Dukla, z něhož díky obětavé
péči trenérů vzešla řada slavných jmen,
která šíří věhlas Libereckého kraje i daleko
za hranicemi republiky.

více na

Orientační běžci
z celého světa
navštíví náš kraj
již v červenci
Vedle tradičních zimních akcí světového
formátu se Liberecký kraj stane v červenci
poprvé dějištěm světové letní akce, a to
Mistrovství světa v orientačním běhu,
které se v naší zemi koná úplně poprvé.
Hosty podcastu byli ředitel závodů Jan
Picek a jeho kolegyně Jana Kubátová,
kteří prozradili, jak bude svátek všech
orientačních běžců vypadat.
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