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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
většina z nás si libuje, jaká je letos zima.
Vlastně žádná. Podzim a po něm hned
jaro. Co víc bychom si mohli přát. Žádné
otravné odklízení sněhu, který nám traktor
nahrnul přímo před vrata. Žádné kluzké
silnice. Ani jsme nespálili moc uhlí či
dřeva, plynu nebo elektřiny, to už je
jedno, zkrátka letos ušetříme. Opak je
pravdou. Letošní teplá zima bude mít
nedozírné následky pro krajinu kolem nás.
Rostliny a zvířata neměly čas si náležitě
odpočinout. Zemědělci budou naříkat nad
škodami na úrodě. Fatální důsledky bude
mít absence sněhu na stav hladiny
podzemní vody. Proto bude v letošním
roce, více než kdy jindy tak důležité
s vodou neplýtvat. Šetřeme vodou,
zadržujme si ji v krajině, jednou přijde čas,
kdy bude skutečně nad zlato.
A nyní několik vět k připravovaným
akcím letošního roku. Největší stavební
akcí bude výstavba mnohokrát zmiňované
cyklostezky Kunratice – Drnovec. Po
uplynutí lhůty pro podání námitky proti
výběru dodavatele uzavře obec smlouvu
o dílo na realizaci díla. Celkové náklady
budou cca 14 mil. Kč a realizaci
předpokládáme od března do listopadu
letošního roku.
Dalším velkým projektem, který obec
připravuje, je Revitalizace centra obce,
spojená s výstavbou nových chodníků
a autobusových zastávek. V současné

době vzniká základní koncept spojený
s architektonickým návrhem, se kterým
bude veřejnost postupně seznamována
tak, aby se k návrhům mohla vyjádřit
a vznést připomínky, které všechny
vypořádáme a případně zapracujeme
do projektu.
I v letošním roce budeme podávat řadu
žádostí o nejrůznější dotace. Z největších
projektů to bude oprava a rozšíření
hasičské zbrojnice, hřiště za obchodem,
oprava veřejného osvětlení směrem
na Lindavu, dotace na údržbu zeleně
v centru obce a na hřbitově, dotace
na pořízení nových nádob na tříděný
odpad a rozšíření "sběrných hnízd" o pět
nových stanovišť a v neposlední řadě také
žádost o dotaci na vybavení jednotky
sboru dobrovolných hasičů. S ohledem
na finanční náročnost některých projektů
se bez dotací zkrátka neobejdeme.
Od 1. ledna letošního roku mají obce
a města povinnost zajistit oddělený sběr
jedlých olejů a tuků. V naší obci jsme
nastavili dva způsoby, jak můžete jedlé
oleje a tuky odevzdat k dalšímu
zpracování. Prvním způsobem bude
odevzdání ve sběrném dvoře, druhým
do sběrných nádob, rozmístěných v obci.
V Kunraticích bude svoz zajišťován
externí firmou, která zároveň dodá
odpadové nádoby. Do těchto nádob se
budou oleje vhazovat v uzavřených PET
lahvích. Pro značné množství zájemců
nestihla svozová firma dodat nádoby včas

a dodány budou v průběhu několika
příštích týdnů. Do té doby můžete
odevzdat oleje a tuky ve sběrném dvoře.
Ten je pro Vás nově otevřen také každý
sudý týden ve čtvrtek od 17 do 18 hodin.
Další změna nás čeká v systému svozu
bioodpadů. Hnědé popelnice, které mají
někteří obyvatelé v užívání, jsou majetkem
svozové společnosti a obec za ně platí
každý měsíc nájemné. Na únorovém
zasedání
rozhodlo
zastupitelstvo
o odkoupení těchto nádob do majetku
obce a následném odprodání jednotlivým
uživatelům. Cena se bude pohybovat
kolem 180 Kč. Po "papírovém předání"
od svozové společnosti budeme vyzývat
občany, kteří mají doma hnědou popelnici,
aby si ji od obce odkoupili a ta se stane
jeho majetkem, stejně jako popelnice
na komunální odpad.
S ohledem na stále se zvyšující ceny za
svoz a likvidaci veškerých odpadů apeluji
na všechny obyvatele, aby komunální
odpad důsledně třídili a nádoby na směsný
odpad nechávali vyvážet až když jsou plné.
Podobně je tomu v užívání hnědých nádob
na bioodpad, prostřednictvím kterých se
zbavujeme cenné suroviny, která by nám
mohla
někde
v
koutku
zahrady,
v kompostérech které jsme rozdali, v klidu
tlít. Místo toho cpeme trávu do hnědých
popelnic, za jejichž svoz obec platí nemalé
peníze. Sváží je dieselová auta, která
produkují značné množství emisí, aby je
odvezla do kompostárny, kde jejich obsah
přerovnávají opět dieselové stroje. A tomu
říkáme rozumné a ekologické nakládání
s odpady? Skutečně je to nutné?
Rozloučím se s vámi podobně, jako můj
oblíbený milovník dobrého jídla a pití,
spisovatel a „gastronaut“, Pavel Maurer.
Vážení
přátelé,
nešetřete,
netřiďte
a pokud to půjde, tak nežijte blbě.
Váš starosta.

Silvestr 2019
prožil každý z nás jiným způsobem. Někdo
je rád v klidu domova, někteří rádi slaví
konec roku v rozšířeném kruhu rodinném
a někdo třeba rád vyrazí do společnosti
a oslaví konec roku v kruhu svých přátel.
Konec roku 2019 jsme již po třetí oslavili
na sálu KD. Je příjemné vidět, jak se
všichni přítomní od začátku bavili
a poslední den v roce řádně užili.

V průběhu večera jsme si zasoutěžili
o ceny v malém kvízu a celým večerem až
do ranních hodin nás provázela kapela
DECL BAND.

O půlnoci jsme si připomněli úspěchy
končícího roku 2019 a plány roku 2020
spolu s novoročním přípitkem. Následoval
ohňostroj
za
budovou
OÚ,
který
symbolicky rok 2020 přivítal. Bude to rok
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plný očekávání a rok o 366 dnech, tedy
rok přestupný.

Mějte krásné a úspěšné dny a nenechte
se odradit některými neúspěchy, které
k úspěšnému životu patří!
Ing. Josef Černý

Akce ZŠ a MŠ
Jak se učíme…
Pro zlepšení vybavení školy ICT
technikou se škola přihlásila do projektu
Šablony II., který vyhlašuje Evropský

Přeji nám všem, aby tento rok byl rokem
úspěšným, aby se nám splnila alespoň
některá z našich přání a aby byl pro nás
všechny rokem zdravým. Protože zdraví je
to nejdůležitější, co si každý z nás přeje!

sociální fond (ESF). Žádost byla jako
bezchybná přijata a škola tak obdržela
finanční částku na zakoupení výpočetní
techniky.

Věříme, že se díky těmto pomůckám
p. učitelkám i dětem při hodinách pracuje
radostněji.
Mgr. Zdenek Dvořák

Vánoční výlet
Dne 12. 12. 2019 navštívila naše škola
obec Kryštofovo Údolí. V keramické
dílničce si žáci vyrobili vánoční ozdobičky
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a zakoupili různé suvenýry. Dále jsme
navštívili Muzeum betlémů a dětských

hraček. Po prohlídce jsme jeli do Liberce
na vánoční trhy a do Dino parku, kde si to
děti opravdu moc užily.
Mgr. Markéta Klimšová

Svačinka v letadle
V úterý 17. prosince se naši florbalisté
konečně dočkali ocenění za úspěšnou
reprezentaci naší školy v okresní florbalové

lize. Dostali pozvání na „svačinku
letadle", tzn. v motorestu u Bakova nad

v

O nejhezčího anděla
tak se jmenovala výtvarná soutěž.
V prosinci se naše škola zúčastnila
výtvarné soutěže "O nejhezčího anděla".

Jizerou. Členové sportovního kroužku si
pochutnali na hamburgeru s hranolky.
Celou akci pořádal DDM ve Cvikově. Děti
se s chutí pustily do práce a vybojovaly si
tak 1. místo.

Celou akci opět finančně podpořil
p. Tichý, za což mu patří velké
poděkování.
Mgr. Zdenek Dvořák

Vánoční besídka
Ve čtvrtek 19. 12. jsme si ve škole
vykouzlili vánoční atmosféru. Všichni jsme
se sešli v jedné třídě. Zpívali jsme koledy,
ochutnávali
cukroví
a
rozbalovali
u stromku vánoční dárky. Všem nám bylo
moc hezky.

Šárka Odvárková
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Tímto
chci
srdečně
poděkovat
sklářskému mistru Jiřímu Pačinkovi a jeho
týmu za vyjímečný dar, který svým
provedením
výborně
oživil
nově
zrekonstruovaný sál KD.

Mgr. Markéta Klimšová

Dar sklárny Pačinek Glass
jsme obdrželi po schválení investice
do
nosné
konstrukce
lustru
ZO
na zasedání č. 13 dne 07. 11. 2019.
Toto skvostné skleněné dílo vyžadovalo
speciální konstrukci, na kterou bylo
zavěšeno.

Velmi nás těší, že se jeho firma
prezentuje nejen ve světě, ale i zde v naší
obci a podílí se na již zavedené Májové
slavnosti plánované letos na 09. 05., ale
i na jiných akcích pořádaných obcí
Kunratice u Cvikova. Jsme za to moc rádi.
Děkujeme za skvělou spolupráci
a tak hodnotný dar!
Slavnostně jsme lustr poprvé rozsvítili
na Silvestra. Vězte, že toto umělecké dílo
má několikasettisícovou uměleckou tržní
cenu.
Ing. Josef Černý

Jsou to takové „rybky“ jednotlivě
zavěšené na zmíněné konstrukci v počtu
přes 110 ks a nasvětlené bodovými a LED
světly, která se dají kombinovat.

Přílohy LK lze stáhnout zde:
https://www.dropbox.com/s/blhz1my7
nbfrkte/KRAJ2001_tisk_191212.pdf?dl=
0
https://www.dropbox.com/s/om3z023cqcr7ni
n/KRAJ2002_tisk_200115.pdf?dl=0

Informace od Hasičů
Kunratice u Cvikova
Dovolte nám, abychom vás informovali
o činnosti SDH Kunratice u Cvikova.
Dne 14. ledna 2020 proběhla valná
hromada SDH Kunratice u Cvikova, která
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byla volební na dalších 5 let. Této valné
hromady se zúčastnili též významní hosté:
starosta obce Bc. Michal Iwanejko,
starosta OSH Česká Lípa pan Josef Krejf,
Mjr. Ing. Pavel Baláž za HZS LBK
a zástupci kolegů z Ruszowa vedené
velitelem Jánošem Drošem.

a vyslechnutí zpráv a zhodnocení činností
bylo provedeno ocenění členů a zástupců
různých organizací a úřadů.

Po přečtení zpráv končícího vedení SDH
a proslovu hostů bylo provedeno ocenění
nejaktivnějších členů, ale i za dlouholeté
členství v SDH.
Medaili za dlouholeté členství dostali:
pan Bezkočka Antonín za 63 let, pan
Kettner Václav za 46 let, pan Kvaček
Jaromír za 42 let.
Medaili řád starosty SDH: Marešová
Hana, Kettnerová Petra, Machačný Josef,
Iwanejko Michal, Mejzlik Lukáš, Kotyza
Josef a Jánoš Droš.
Medaili za zásluhy o rozvoj SDH: Haman
Petr, Mareš Jiří, Til Jaroslav a Greždo
Lukáš.
Dalším bodem byla volba nového vedení.

Jedním z oceněných byl i náš starosta
SDH Radek Kettner. Všem se nám moc
líbilo a těšíme se na další setkání.
Za SDH Til Jaroslav, jednatel SDH

Zvoleni byli tito členové: Starosta SDH
Kettner Radek, náměstek starosty Haman
Petr, hospodář Marešová Hana, jednatel
Til Jaroslav, revizor Kotyza Josef, člen
výboru Mareš Jiří, člen výboru Kvaček
Jaromír.
Složení výboru bylo zvoleno jednohlasně.
Toto jsou základní informace o dění
v SDH Kunratice u Cvikova. Další
informace o činnosti SDH vám budeme
přinášet průběžně po celý rok.
Za SDH Til Jaroslav, jednatel SDH

Výroční schůze SDH Ruszow
Dne 9. února 2020 jsme se zúčastnili na
pozvání našich polských kolegů z Ruszowa
jejich výroční schůze. Jeli jsme ve složení
Michal Iwanejko, Radek Kettner, Petr
Haman a Jaroslav Til. Po vřelém přivítání
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HLEDÁME ŠÉFREDAKTORA
KUNRATICKÉHO
ZPRAVODAJE
– bližší info na OÚ

Zdroj: Lars Leetaru

Jen na okraj k dění v této
zemi
Před pár lety mi muž, u nějž by
s ohledem na jeho věk bylo možno
předpokládat moudrost, přehled a nadhled
(říkejme mu pan Novák) poslal emailovou
zprávu, která v příloze obsahovala jakýsi
článek, který se zabýval tím, jak
strašlivými zločinci jsou představitelé české
pravice v čele s jedním arcilotrem, majícím
trvalý pobyt v Bechyni.
Na tu emailovou zásilku jsem reagoval
stručně, otázkou: „Pane Nováku, máte to
zapotřebí?!“ Odpověď přišla rychle: „Mám.
Snad ten pan Babiš konečně zatočí s tou
demokratickou zlodějinou“.
Nad tím jsem se hořce usmál, neb jsem
pamětníkem doby, kdy si ten, kdo měl
zatočit s demokratickou zlodějinou od
státu v podstatě půjčil Unipetrol, aby jej
po čase vrátil, nicméně po onen čas z něj
čerpal…
Nepochybuji o tom, že pan Novák
spolčení ANO v čele s tím, kdo měl zatočit

s demokratickou zlodějinou, volil. Voliči
ANO zdůvodňují svou volbu tím, že už mají
dost
kauz
z
minulosti,
oligarchů
a rozkrádání státních peněz tradičními
stranami. Udivující je potom to, že bývalí
voliči těchto stran volí oligarchu s ještě
větším počtem kauz. Letmým propočtem
voličů, pokud si odmyslíme mladé,
zjistíme, že Andreje Babiše volí ponejvíce
bývalí voliči TOP09, VV a ČSSD, popřípadě
KSČM. Tedy političtí turisté, tápající
naivkové a ukřivděné existence. Ti zhruba
stejní volí i Miloše Zemana, tedy druhého
z dua Čuk a Gek. Oba dva jsou bývalí
komunisté, komunisty obklopení, mnohdy
i ostrými hochy z StB, proto možná ty
sympatie davů. Svou volbu Čuka a Geka
potom
jejich
příznivci
omlouvají
klondajkem let minulých, rozkrádáním,
úplatkářstvím a strejčkováním. Jako
příklad této apokalypsy pak uvádějí
nejčastěji ODS a toho arcilotra Kalouska,
kterého překřtili na Kraďouska, ač mučivě
zoufale dodnes neví, co vlastně kde
ukradl. Tak aspoň ty padáky. Na ODS
a pravici celkově toho mají víc. Ovšem co
výstřel, to zpravidla zásah do vlastní
zadnice. ČSSD se většinou nezmiňuje
vůbec,
protože
jednak
v
dobách
zlatonosných ji sami volili a zuřivě hájili,
asi jako dnes Babiše, a potom by se
špatně zdůvodňovalo, proč Augiášův chlív
vymetá zrovna strana, která ho sama
nakydala. Už dost na tom, že pochybné
zbohatlíky z dob privatizace má eliminovat
ten největší z nich ČSSD, Babiš, ANO,
Zeman. Tohle si zapamatujte, bude se to
odteď opakovat vícekrát.
Padáky
opravdu
neobjednával,
nevybíral, nepřebíral a ani firmě nezadával
Kalousek. Stál za tím plk. Fabián,
ministerstvo obrany a státní zkušebna.
Korunové dluhopisy nikdo nevymyslel, ta
možnost tu byla vždy a zaokrouhlování
daně z výnosu na celé koruny dolů byla
úleva pro obyčejné lidi při nákupu státních

Stránka 7 z 12

dluhopisů v malých částkách. Za to že
zloděj krade, může zloděj sám a ti, kteří
ho omlouvají.
Klaus opravdu nevykradl důchodový
účet, on ho naopak založil a ODS k němu
prosadila zákon o tom, že peníze z něj
mohou být použity jen na výplatu
důchodů. Fotovoltaický a exekuční zákon
prosadila ČSSD navzdory odporu ODS.
Peníze převedené od nás do "daňových
rájů" jsou potom řádně zdaněné, na to
máme zákony. Pandury objednala vláda
ČSSD, Paroubek. ODS pak zakázku
pozastavila, napravila a osekala o čtvrtinu.
Dalík si svou žádost o úplatek odseděl. Ach
ano, pochybné privatizace bank, taková
zlodějina. Tak potom vězte, že všechny tři
naše banky (ČSOB, IPB, KB) privatizoval
Zeman, ČSSD. A taky Českou spořitelnu.
A MUS, podíl v OKD a Transgas. Gross,
ČSSD potom i Český Telecom. Oni vůbec
socani byli zdatnými privatizéry. Nejenže
většinu privatizací sami provedli, ale
vytvořili v r. 2005 i rekord ve výši přes 300
mld. privatizovaného majetku. Ach ty kleté
devadesátky a tma v nich. Například
takový Unipetrol. Privatizovaný Babišem,
ANO, z rukou Zemana, ČSSD, za třetinu
nabízené ceny a přes odpor privatizační
komise. Anebo Proferta, Babiš, ANO,
poslaná do likvidace řádně vytunelovaná
500 miliony na vrub IPB prodané následně
za 1kč. No nic, popojedem.
Není
kauza
jako
kauza.
Kauzy
z minulosti dělí příznivci Babiše na tři
druhy:
nevyšetřované
=
známka
nedotknutelnosti mocných, vyšetřované
a odložené = známka prohnilosti systému
a vyšetřované a odsouzené = důkaz
zlodějiny mocných. U kauz jejich oblíbence
potom
také
rozlišují
tři
varianty:
nevyšetřované = nic se nestalo a Andrej
dělá všechno správně,
vyšetřované
a odložené = účelovka proti Andrejovi se
nezdařila, protože dělá všechno správně

a vyšetřované a potrestané = Andrej
bojuje proti rozkrádání padni komu padni.
A. Babiš bojuje také proti klientelismu.
Dosazuje sice na všechna výnosná místa
své lidi z ANO, ale to jenom proto, že to
jsou odborníci. V minulém odstavci jsme si
dokázali, že proti divokému rozkrádání
a tunelům dnes bojují ti, kteří je ponejvíce
sami páchali. Ale co když příznivcům
Zemana a Babiše jde o současnost? Čert
vem minulost, ale teď, teď už buďme na
sebe hodní. No, nebudu zde opakovat
kauzy samotného premiéra, všichni je
známe. Má jich jak latrína much a za
desetinu z nich by jiný premiér zdrhal
kanály
pronásledovaný
rozzuřeným
davem. Třeba taková nahrávka, kde přímo
úkoluje novináře, koho a kdy mediálně
zlikvidovat. Vzpomínáte si ještě na tu zlou
dobu ODS a ČSSD kdy se odklánělo?
A chybí vám to? Zvu vás tedy na
procházku po ministerstvech. Odkazy
bohužel vynechám, zabraly by formát A4.
Máme jich 14. Počítejte se mnou:
Ministerstvo vnitra: zásah policie na
ministerstvu vnitra a ministerstvu obrany.
Ministr Metnar uvedl, že se nejednalo o
zásah v plném rozsahu, ale jen běžné
vyšetřovací úkony. Obsahem těchto jen
úkonů bylo: zakuklenci z Národní centrály
proti organizovanému zločinu zabavili řadu
dokumentů a PC v prostorách spadajících
pod ministerstvo obrany, Generální štáb
armády a Policejní prezídium v souvislosti
s
vyšetřováním
zadávání
veřejných
zakázek. Byla provedena řada domovních
prohlídek. ČT24, 27.3.2018.
Sněmovní bezpečnostní výbor vyzval
ministerstva vnitra a spravedlnosti, aby
jednala o opatřeních proti únikům ze
spisů. O únicích údajů do médií se opět
mluvilo v souvislosti s aktuálním případem
kolem
prvního
místopředsedy
ANO
Jaroslava Faltýnka, Zprávy Aktuálně,
21.3.2019.
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Ministerstvo
spravedlnosti:
ministra
spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO)
prošetřuje protikorupční policie kvůli
odpuštění milionových sankcí, Hlídací pes,
31,8,2015.
Ministerstvo
obrany:
Vyšetřování
vojenských nákupů radarů a vrtulníků se
dostává do obrátek. Ministryně obrany
Karla Šlechtová (za ANO) byla předvolána
vojenskou policií k výslechu. Novinky.cz
25.5.2018.
Metnar odvolal šéfa Vojenské policie
Kříže, nahradí ho Murček, O Vojenské
policii se v posledních měsících hovořilo
v souvislosti s vyšetřováním okolností
mnohamiliardových vojenských zakázek.
Euro.cz. 13.2.2019.
Ministerstvo financí: Babišův náměstek
Tomáš Vyhnánek jedné z úřednic MF –
Barboře Boschat – letos v lednu zadal, aby
mu zjistila stav vyšetřování dvou případů
v Evropském úřadu pro boj proti
podvodům OLAF. Na nestandardní postup
náměstka si stěžovali úředníci Ladislav
Janák a Martina Uhrinová, šéfka odboru
MF. Tohle musíte slyšet naživo. Ten kartáč
co dostala Uhrinová za to, že upozornila
náměstka Babiše Vyhnálka, že jeho zadání
je protiprávní. Zde:
https://neovlivni.cz/nahravka-jak-babisuvnamestek-zameta-pod-koberec-slideniurednice/.
Ministerstvo
školství:
Policisté
se
v rozsáhlé kauze rozdělování dotací
v tuzemském sportu začali zajímat
o dalšího vysoce postaveného politika.
Prošetřují, za jakých okolností loni
v květnu tehdejší ministryně školství
Kateřina Valachová (ČSSD) schválila
výjimku pro vyplacení 76 milionů korun
Českému olympijskému výboru. Seznam
zprávy.cz. 3.9.2018.
Ministerstvo pro místní rozvoj: Policie
obvinila
bývalého
manažera
státní

agentury CzechTourism Aleše Pangráce
kvůli smlouvám na propagaci. Policisté
v případu prověřují smlouvy v hodnotě 38
milionů korun. Část peněz se podle policie
vracela zpět k Pangrácovi. V kauze se
kriminalisté zajímali také o ministryni pro
místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO)
Zprávy Aktuálně, 27.9.2019.
Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Policie pitvá zakázky z dob exministryně
Marksové. V 21 případech létá víc než
miliarda.
Detektivové
začali
naplno
vyšetřovat mnohamiliardové utrácení za IT
systémy na ministerstvu práce a sociálních
věcí (MPSV) – v éře ministryně Michaely
Marksové z ČSSD. U některých smluv
existuje
například
podezření,
že
ministerstvo firmám zaplatilo o desítky
milionů víc, než jak zněla smlouva. Jindy si
zase objednalo práce za miliardy – ovšem
bez otevřené soutěže. Seznamzprávy.cz.
25.9.2019.
Ministerstvo životního prostředí: Po
Andreji Babišovi se vyšetřovatelé začali
zajímat také o jeho dlouholetého
spolupracovníka a současného ministra
životního prostředí Richarda Brabce, který
má v ANO stranickou legitimaci číslo dvě.
Přezkoumává, zda neporušil zákon, když
na konci roku 2014 jmenoval ředitelem
České inspekce životního prostředí Erika
Geusse. "Jde o možné trestné činy zneužití
pravomoci úřední osoby, pokud by se
prokázal úmysl nebo maření úkolu úřední
osoby z nedbalosti," Týden.cz. 16.1.2016.
Ministerstvo
průmyslu:
Navzdory
varování Evropské unie, že český premiér
Andrej Babiš je ve střetu zájmů a jeho
firmy tak ztrácí nárok na dotace
z
veřejných
rozpočtů,
ministerstvo
průmyslu holdingu Agrofert dál peníze
vyplácí. Dokument samotného úřadu
z loňského roku jasně stanoví, že
premiérovu holdingu měly být dotace
pozastaveny. Neovlivni.cz 8.7.2019.

Stránka 9 z 12

Ministerstvo
zdravotnictví:
Národní
centrála proti organizovanému zločinu
(NCOZ) spustila rozsáhlý zásah na několika
místech v Česku. Prohlídky probíhají i ve
zdravotnických zařízeních, a to například
v
Nemocnici
Na
Bulovce.
Ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO)
serveru iROZHLAS.cz řekl, že kriminalisté
zadrželi
jejího
ředitele.
irozhlas.cz
28.6.2018.
Ministerstvo kultury: Nejvyšší kontrolní
úřad podal dvě trestní oznámení
v souvislosti s kontrolou na ministerstvu
kultury, která se týkala udílení dotací.
V
nich
byly
podle
kontrolorů
netransparentně rozdělovány desítky až
stovky
milionů
korun.
irozhlas.cz
28.11.2019.
Nejvyšší kontrolní úřad zjistil v účetní
závěrce ministerstva kultury za rok 2018
chyby za 2,7 miliardy korun. idnes.cz.
25.11.2019.
Ministerstvo dopravy: Ministr dopravy
Dan Ťok (za ANO) odmítl, že by policejní
zásahy z minulého týdne ohledně
dálničního mýta souvisely s činností
ministerstva dopravy. V případu figuruje
i předseda poslanců vládního hnutí ANO
Jaroslav Faltýnek. Policie kvůli ovlivňování
zakázek
zasahovala
před
týdnem
na
několika
místech,
mimo
jiné
na antimonopolním úřadu, v sídle firmy
Kapsch a u Faltýnka v bytě. Týden.cz.
14.3.2019.
Vladimír Kremlík (za ANO) bude po svém
odvolání z vlády působit na ministerstvu
dopravy jako náměstek. Babiš se v pondělí
rozhodl vyměnit Kremlíka kvůli IT zakázce
za 401 milionů korun, která byla podle
opozice i premiéra předražená, a navíc
na ni nebyla vypsána veřejná soutěž.
irozhlas.cz. 23.1.2019.
Ministerstvo zemědělství: V budově
ministerstva zemědělství od dnešního rána

zasahují policisté z Národní centrály pro
odhalování organizovaného zločinu. Razie
se podle ministra Miroslava Tomana
(ČSSD) týká i státního podniku Lesy ČR.
domaci.ihned.cz. 25.4.2019.
Ministerstvo zahraničí: tak zde poprvé
jsem žádnou babu rozkrádačku nenašel. Je
to ospalý odbor a nic se tam neděje.
Naposledy za vlády Zemana, ČSSD. To byl
jinej cvrkot. Miliardy tam lítaly jak Gripeny
nad Švédskem a generální sekretář Srba
(ČSSD) si právě objednával vraždu
novinářky Slonkové. Vyšetřování korupce
na ministerstvu zahraničních věcí (MZV)
při
zadávání
veřejných
zakázek
na
rekonstrukce
budov
českých
velvyslanectví
v
zahraničí
narazilo
na složitý propletenec firem, které měly
podle policistů sloužit jako pračka
špinavých peněz získaných z úplatků.
novinky.cz 29.11.2003.
A nakonec bonbónek pro hodný děti
a poctivé čtenáře:
Pražský Hrad: Státní zástupce ale
neshledal setkání hradního kancléře se
soudci jako trestné. Počínání kancléře však
označil za nestandardní a za vhodný
nepovažuje ani postup soudců. irozhlas.cz
24.6.2017.
Když policie před dvěma lety začala
rozplétat zakázky spojené s prezidentskou
kanceláří, jedním z podezřelých byl podle
zjištění Neovlivni.cz přímo kancléř Vratislav
Mynář. Nyní jedna část vyšetřování končí
a Mynář nakonec z ničeho obviněný nebyl.
Kde přesně skončila část peněz, o které
měly být podle policejní verze zakázky
nadhodnocené, ale detektivové dodnes
nezjistili. Neovlivni.cz 27.8.2019.
Policie ukončila prověřování údajného
útoku na počítač prezidenta Miloše
Zemana, kam hackeři podle hlavy státu
nahráli dětskou pornografii. Ovčáček
v reakci na zprávy médií na twitteru uvedl,

Stránka 10 z 12

že se nezpochybnitelně jednalo o útok
hackerů. „Pan prezident v žádném případě
na PC neklikl na závadový obsah.
Lidovky.cz 3.4.2017.
Jiří Ovčáček ještě v pondělí v poledne
tvrdil, že šlo nezpochybnitelně o práci
hackerů, tak později odpoledne pro server
Aktuálně.cz přiznal, že Miloš Zeman si na
server, na němž bylo porno, klikl sám.
„Pan
prezident
jako
každý
večer
vyhledával články na téma Miloš Zeman.
Echo24, 3.4.2017.
Tak co na to říkáte? To je jinej level než
jen nějaké nezdaněné kabelčičky, anebo
chlápci v autě sledující s kým se mucká
Nečasová, není-liž pravda? A pamatujte,
Babišova pravda a Zemanova láska musejí
zvítězit nad Kalouskem a ODS.
Nezřídka se v tom skrývá také
nepřiznaný pocit, že oni sami měli být
„šikovnější“ a také si nakrást. Podle hesla,
všechny peníze, které jsem neukradl já,
jsou špinavé. Tato skupina lidí také nevěří,
že je možné zbohatnout poctivě. Nejen já,
ale řada mých přátel si láme hlavu, kdo
jsou vlastně voliči ANO. Jako bychom
nemohli pochopit, že může někdo s IQ nad
100 vybrat z obálky zrovna tento hlasovací
lístek.
Pokusím se identifikovat hlavní skupiny
a jejich motivace. Zklamaný – to je člověk,
jenž vkládal do polistopadového vývoje
příliš idealizovaná očekávání, která se
nenaplnila. Vycházel přitom z nereálné
představy, že se vedení státu ujmou
andělé, kteří nevyužijí popřevratového
zmatku k obohacení. Případně to neudělají
sami, ale umožní to jiným. Je přitom
jedno, jestli z toho něco měli, nebo byli jen
neschopní.
Umožnili
krádež
století
a Zklamaný občan jim to nemůže odpustit.
Nezřídka se v tom skrývá také nepřiznaný
pocit, že oni sami měli být „šikovnější“
a také si nakrást. Podle hesla, všechny

peníze, které jsem neukradl já, jsou
špinavé. Tato skupina lidí také nevěří, že
je možné zbohatnout bez zločinného
jednání. V čemž má minimálně u té
nejbohatší vrstvy pravdu. Nevím už, kdo to
v Americe řekl, že za každým velkým
majetkem se skrývá zločin. Nejen
v Americe. Překvapivé je, že Zklamaný
dává hlas jednomu z těch, kteří se právě
nestyděli a na té loupeži století
participovali. Nejabsurdnější je jeho víra,
že ten, kdo má dost, již nepotřebuje krást.
Kdy bude mít dost? Nikdy. Vždycky bude
chtít víc!
Zhrzený – to je člověk, který měl za
minulého režimu určité postavení a tím
nemyslím pouze funkce, ale i status.
Z toho vyplývaly v té době také
nadprůměrné příjmy. Změnou poměrů se
přihodilo to, že o toto postavení ve
společnosti přišel, a přestože se mu nežije
špatně, již nepatří ke smetánce. Sem
bychom mohli zařadit například zelináře,
řezníky, číšníky, ale i preferovaná
zaměstnání, jako byli horníci a podobně.
Vědomě nejmenuji vexláky, protože ti se
včas zorientovali a zamířili velmi vysoko.
Zhrzený se nebyl schopen (ať už díky
věku, nebo z jiných důvodů) včas
rekvalifikovat, a tak už není ve svém
okruhu jedničkou. Zhrzený se závistí
sleduje dění kolem sebe. Věří tomu, že
ANO znovu nastolí rovnováhu podle jeho
představ.
Jednoduchý – to je člověk, který
potřebuje jasné a jednoduché instrukce.
Ať už v práci, v manželství nebo v politice.
Říká se tomu instruktivní vedení, kterým
byste přemýšlivějšího pracovníka urazili,
ale Jednoduchý to takhle má rád. Zároveň
si potřebuje svého nadřízeného vážit
a případně jej i obdivovat. To pro tyto typy
ukazuje Putin svaly při jízdě na koni do půl
těla, a přitom, když holýma rukama
přemůže medvěda. Jednoduchý je přesně
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ten model, který vyhovuje každému
diktátorovi, jenž si hraje na mesiáše. Ať už
se jmenoval Adolf, Voloďa či Andrej. Do
této skupiny patřil i Mečiar, kterého
slovenští Jednodušší obdivovali. Také to
trochu připomíná predestinaci z novely
Konec civilizace /Brave New World/: „Jsem
gama. Jsem hrdý na to, že jsem gama.
Poslouchám bez odmluv alfu a betu.“
Pragmatik – to je naopak inteligentní
člověk, který však naprosto odmítá, že by
mělo v politice existovat něco jako morálka
či etika. Citát z takového Pragmatika:
„Rusko si Krymem zabralo kus cizího státu,
porušilo tak všechny uzavřené smlouvy
a mezinárodní právo. Avšak udělat to
mohlo, protože vědělo, že si to může
dovolit, nikdo nebude schopen mu v tom
zabránit.“ Ano, a jak říká náš vrchní
dement je to „fait accompli“. Pragmatik
obdivuje ostatní pragmatiky, že si dokážou
vytvořit situaci, kdy mohou beztrestně
konat téměř cokoli. Pro ně je velkouzenář
leader non plus ultra.
Mlčící většinovec – to je člověk, který na
přímou otázku odpoví, že vlastně není
koho volit. Vždyť kradou všichni a Motýle
je alespoň schopný. Je to podobné, jako
když si v Praze s odstupem času říkáme,
že Bém vlastně nebyl špatný primátor.
Sice mizely miliardy a on se mazlil
s kmotry, ale aspoň se stavělo. Metro,
Blanka. Možná už by dnes stál i okruh
a rychlodráha na letiště. Na druhou přímou
otázku odpoví: „A máš někoho jiného,
koho bych mohl volit?“
Odpovídám taktéž otázkou: „Necháš
svou malou dceru chodit do třídy, kterou
vede pedofilní učitel, jen proto, že zrovna
nemají jiného kantora?“ Pedofila je třeba
od dětí izolovat. A to okamžitě!
Zamilovaná – to je osoba, (nejen)
ženského pohlaví, které se AB líbí a je do
něj tak trochu zabouchnutá. Jakkoli se to

může ostatním zdát neuvěřitelné, i to je
možné. Vzpomeňte si na obdivovatelky
vrahů a kriminálníků. Sexuální přitažlivost
predátorů není ničím novým. Ženy
si podvědomě vybírají ty nejsilnější
jedince, tak to je v přírodě zařízené.
Opravdu chudí – to jsou lidé, kteří se
většinou ne vlastní vinou ocitli ve finanční
tísni a je jim houby platné, že vláda
publikuje průměrný plat kolem třiceti tisíc.
Neumějí si spočítat, že aby se na tento
průměr vyvážil jeden ředitel s platem
kolem 130.000, může pobírat dalších pět
nebožáků maximálně 10.000 korun. Když
ta čísla zdvojnásobíme, tak na jednoho
manažera s platem 230.000 připadá deset
(sic!) lidí, kteří nemají ani na nájem.
Samoživitelky,
důchodci,
rozvedené
s dětmi, nemocní a postižení, topící se
stébla chytají a je jim jedno, že jim ho
podává miliardář, který jimi pohrdá a mluví
o nich v soukromí jako o sockách.
Možná existují ještě další živočišné
druhy, které jsem zatím neidentifikoval,
také to není práce pro amatéra. Kde jsou
všichni ti sociologové, kteří by takovou
studii měli zpracovat pro demokratické
strany? Proč ještě na tyto skupiny voličů
nebyla sepsána strategie, která by se je
pokusila od ANO odlákat? Spoléhají se
snad naši liberálové na Boží zázrak? To
bych tak ještě chápal u KDÚ, ale co ti
ostatní?

JUDr. Tomáš Malý

DĚTSKÝ
KARNEVAL
je naplánován
na sobotu
22. 02. 20
od 16 hodin
na sálu KD
v Kunraticích
u Cvikova.
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Usnesení č. 15 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 09. 01. 2020 v zasedací místnosti KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 15 paní Milenu Mocovou a Ing. Jana Petrů.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

2. doplnění programu jednání ZO č. 15 o uvedené body 1 - 2.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 3. program jednání ZO č. 15 včetně jeho doplnění.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

4. prodloužení nájemní smlouvy
na byt
v č. p. 411 o jeden
rok, tj. od 14. 02. 2020 do 13. 02. 2021 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku
k nájemní smlouvě.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 5. podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotačního titulu 117D8210H podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a pověřuje starostu obce přípravou
podkladů.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: 6. odkoupení části pozemku p. č. 28/1 v k. ú. Kunratice u Cvikova
o výměře 73 m2 dle GP 746-140/2019 od
druh pozemku zahrada, za částku 3 650 Kč a pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 1 (Moc.)
7. odprodej hasičského přívěsného vozíku na hasičskou techniku
4 000 Kč a pověřuje starostu obce provedením prodeje.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

za částku

8. podání žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje – 2.1. Program obnovy
venkova, DT 4 – na rekonstrukci veřejného osvětlení směr Lindava.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 14 / 2019.
2. informace o výdajích za měsíc prosinec.
3. přijaté RO č. 12
………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
Starosta obce
1/ 1

PLÁNOVANÉ AKCE
PRO ROK 2020
22. 02. 20

DĚTSKÝ KARNEVAL

13. 03. 20

ŠIBŘINKY

10. 04. 20

JARNÍ ZÁBAVA

30. 04. 20

ČARODĚJNICE

09. 05. 20

MÁJOVÁ SLAVNOST

06/2020

DĚTSKÝ DEN

27. 06. 20

TRIATLON

27. 06. 20

KOTLÍKOVÝ GULÁŠ

08 / 2020

LOUČENÍ S LÉTEM

05. 09. 20

SOUTĚŽ HASIČŮ

25. 09. 20

SETKÁNÍ SENIORŮ

10 / 2020

HALLOWEEN

28. 11. 20

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

12 / 20

VÁNOČNÍ DÍLNA

31. 12. 20

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

Některé termíny budou včas upřesněny.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č. 31 Provodín
• 12,30 Provodín /u OÚ/
• 13,30 Mimoň /tržnička na náměstí v rohu/
• 14h Brniště /na návsi/
• 15h Cvikov /na náměstí – za samoobsluhou/
• 15,30 Kunratice /u hasičské zbrojnice/
• 16h Jablonné v Podještědí /u vlak. nádraží/
• 16,30 Rynoltice /na parkovišti – před samoobsluhou/
• 17 Křižany /u OÚ/
• 17,30 Osečná /na náměstí/

Prodej 13.3.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci

stáří: 12-18týd. cena: 140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč

Prodej 15.5.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Kuřice Vlaška a kuřice Modrá
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Holokrčky
Kalimera /selské brojlerové kuře/
Brojlerová kuřata
Perličky

stáří: 12-18týd. cena: 140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
1-3týd.
90-100,-Kč
1-3týd.
90-100,-Kč
1-3týd.
160-170,-Kč
6-10týd.
270-350,-Kč
1-3týd.
70-90,-Kč
1-3týd.
70-90,-Kč
1-7dní
25,-Kč
1-6týd.
100-150,-Kč

Prodej 31.7.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé
Brojlerová kuřata
Perličky

stáří: 12-18týd. cena: 140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
1-3týd.
90-100,-Kč
1-3týd.
160-170,-Kč
1-7dní
25,-Kč
1-6týd.
100-150,-Kč

Prodej 20.10.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci

stáří: 12-18týd. cena: 140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč

Výkrmové směsi ke každému druhu drůbeže
10kg balení
190,-Kč
Nutrimix - vitam. a minerál. přípravek pro drůbež
60,-Kč
Combisol SE – komplex vit. E a selenu, vhodný pro výkrmovou drůbež
110,-Kč
Forticoat NL – komplex organických kyselin
110,-Kč
prevence množení patogenních mikroorganismů, např. kokcidie
zlepšuje zažívání a trávení

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ A NA OBJEDNÁVKU!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz

Další AKCE na jednotlivé prodeje a NOVINKY sledujte též na www.prodej-drubeze.cz
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