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Oprava silnice
do Všeším
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Dětské kočárky
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Elektrické skútry
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Slovo starost y

aletní křesla

Dostáváte další číslo obecního Zpravodaje, který
již má novou redaktorku - paní JUDr. Miluši
Kubicovou.
Paní Mgr. Draha Mašková vzhledem ke svým
pracovním aktivitám ukončila s obcí spolupráci na
vydávání Zpravodaje. Proto bych rád osobně paní
Maškové poděkoval za minimálně rok dobré spolupráce a vytvoření nové podoby Zpravodaje, na které
se výrazně podílela. Také jí do budoucna přeji osobní i pracovní pohodu s nadějí, že na náš Zpravodaj
nezapomene a alespoň občas podpoří naší tiskovinu
svým příspěvkem.
V říjnu to bude již pět let od poslední kolaudace –
jedné z mnoha dílčích kolaudací staveb vodovodu
a kanalizace v naší obci. Proto jsme se rozhodli, věno-

vat prostřední barevnou dvoustránku fotografiím
z realizace těchto staveb jako připomenutí, jak to
v obci v průběhu prací vypadalo.
Musím také připomenout, že bez těchto staveb by
nebyl možný další rozvoj obce, nebylo by
Sportcentrum, Hotel zámek Berchtold, mnoho
nových rodinných domů, nové podnikatelské aktivity, ale také kontroverzní haly na sjezdu z dálnice.
Za těchto pět let vzrostl počet zde přihlášených obyvatel o více než 50 %, roste i počet nově kolaudovaných nemovitostí a to vše zabezpečuje růst příjmů
obce, která se postupně „vyhrabává“ z dluhů
a zároveň zlepšuje svou celkovou infrastrukturu.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Editorial

stavce na WC

tské kočárky

ktrické skútry

TŘEBY

ha.cz, www.dmapraha.cz

Letní úpal je pryč a mrazy ještě
v nedohlednu. Znamení Panny,
která vyniká smyslem pro povinnost a nadcházející Váhy se svou
potřebou krásy nahrávají posledním zahradnickým pracem i úklidu příbytků. Příroda pomalu
vykazuje první změny k blížícímu
se barevnému podzimu.
Pravidelné střídání ročních
období, měsíců, astrologických
znamení i změn v přírodě jsou
pevné jistoty třeba ve srovnání se
stabilitou světových měn…
Děti se navrátily z prázdnin,
letně ztichlá mateřská školka
ožila hlásky chlapečků a holčiček, autobusové zastávky se
zaplnily hloučky školáků. Co
říkáte? Neměli bychom jezdit

vesnicí opatrněji? S ohledem na
pěší to bude rozhodně bezpečnější a pro nás – řidiče výhodnější. Neustále frekventovanější silniční kontroly v naší vsi můžeme
pak absolvovat se stoickým klidem.
Svátek patrona českého státu svatého Václava nám přinese
další volný den navíc. Proto bude
určitě příležitost k oslavám. Pan
Růžička se totiž jmenuje stejně
jako český kníže a na „zámečku“
se respektují a udržují tradice!
Nejen tady se však můžeme družit a pobavit. Všímáte si jak pestrý společenský život klokotá
v obcích, kterými se náš Zpravodaj zabývá? Já – přímo úměrně věku – se tvářím, že si z probí-

hajících akcí pečlivě vybírám.
Pravda je však taková, že už
prostě nestíhám. Vždyť i ti o generaci mladší bývají pěkně unavení (zvlášť po víkendu) z víru
místních společenských událostí
ale i z příprav na ně. Je nezbytné
neustále balit nějaké dárečky,
chystat kostýmy, sledovat, kde
hrají Bambule a monitorovat
kdo, kdy zvítězil v kterém turnaji… …ale i kdo s kým právě
nemluví, kdo komu parkuje před
vjezdem a proč, sakra, jejich slimáci lezou ke mně na zahrádku.
Je to u nás prostě stejné jako
všude na světě, jak si to tu „porychtujeme, tak to budeme mít“.
Podmínky máme, myslím, optimální. Překrásnou krajinu, blíz-

Číslo 2/2011, vyšlo 24. června 2011. Zdarma. Zpravodaj obcí je evidován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14875,
zákon č. 46/2000 Sb. Vydává Obecní úřad Kunice. Odpovědná redaktorka: JUDr. Miluše Kubicová. Vaše příspěvky a reakce prosím zasílejte na
e-mail: faltova@kunice.cz, případně je můžete zanést na Obecní úřad. Nevyžádané texty a podklady se nevracejí. Redakce děkuje za
pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři.
Inzerce: Ing. Michaela Faltová, e-mail: faltova@kunice.cz. Grafická úprava a tisk: Miroslav Kříž, tel. 602 356 669.

Termín uzávěrky příštího čísla je 2. prosince 2011.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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kost centra metropole, vlídné
obecní úředníky, laskavé paní
učitelky, milého pana faráře,
skvělé fotbalisty, vstřícné hostinské, šikovné prodavače potravin,
autobusovou linku a příšernou
D1. Ta je ale spravedlivě příšerná a neprůjezdná i třeba pro sousedy z Mirošovic.
Jak je nám všem asi jasné, přes
veškeré vymoženosti demokracie a při nejlepší vůli můžeme
chod státu ovlivňovat jen tak trochu. Ale své představy, nápady
a aktivity můžeme realizovat
v Kunicích, Vidovicích, Všešímech i Dolní a Horní Lomnici –
jak každý z nás chce a umí.
Nenechme si „blbými náladami“

Stránka 4

a dépéháčky otrávit atmosféru,
kterou této lokalitě nelze upřít.
Ladovský genius loci zde není
dán pouze geograficky. Většina
z vás se tu narodila, my další –
chataři jsme se asimilovali a vy –
z nových domků zde uvidíte
vyrůstat své děti. Když to sečteme, zapijeme popovickým pivem a připočítáme mimořádné
zimní sněhové podmínky (skoro
jako v Aspenu), máme dobrý
základ pro vytvoření klidného
ostrůvku v dnešním chaosu
světa. Jó – a ten ohlašovaný
konec – tedy konec světa – já
osobně míním
přežít asi
u Fousků – jestli nepůjdu na
Faru nebo k Hubertovi.

Tak vám přeji, abyste se sem
domů vraceli ze své práce a ze
svých cest stejně rádi jako já.
Také přeji pěkné 28. září, strašidelný a veselý Halloween, důstojný 28. říjen …a také mnoho
dalších dobrých dní. Hlavně již
žádná výročí jako je to 11. září.
Zbytek vám dopovím před
vánočními svátky.
P.S.: V rámci zkvalitnění sousedských vztahů zvažte, zda by
se výrazně nezlepšily, kdyby si
každý z nás podepsal své slimáky. Dohady o jejich přesunu
místními zahradami by byly rozhodně jednodušší.
JUDr. Miluše Kubicová

Zastupitelst vo obce Kunice
11. zasedání, 27. června 2011
 Projednána a schválena uzávěrka hospodaření obecního s.r.o. Služby Kunice. Hospodaření firmy v roce
2010 skončilo ztrátou ve výši 43 725,06 Kč
 Změna nájemní smlouvy na provozování vodovodu
Kunice – Sdružení obcí Region Jih, jako dosavadní
provozovatel vodovodu, založil s firmou Energie stavební a báňská nové s.r.o. na provozování regionálního a obecních vodovodů ( 50 % Region a 50 %
Energie) – odsouhlaseno
 Informace o údržbě veřejné zelené – viz dále ve
Zpravodaji
 Změna kronikářky a redaktorky Zpravodaje
 Informace o dotačních programech

12. zasedání, 1. srpna 2011
 Kontrola plnění rozpočtu obce – příjmy plněny, výdaje upraveny podle návrhu
 Informace o dotačních programech na 2. pololetí
(závislost na řešení dluhu ke Středočeskému kraji)
 Příprava MŠ na školní rok 2011-12 – MŠ připravena,
všechny místa obsazena, zahájení provozu 22. srpna
2011
 Odsouhlaseno odkoupení pozemku u požární nádrže
na Kopánku
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 Oprava komunikace Všešímy-Božkov – hledá se spoluúčast Energie, města Mnichovice – nutno zajistit
do zimy
 Projektová dokumentace na přestavbu Obecního
úřadu – projektant musí snížit cenu
 Dětská hřiště park Kunice a Všešímy– na příští zastupitelstvo předložit projednaný a upravený návrh
 Informace o finanční výpomoci Ministerstva financí
na krytí závazku ke Středočeskému kraji
 Informace o soudních řízeních s firmou Unives
a Vodos
 Schváleny dary pozemků pod obecními komunikacemi a věcná břemena na sítě v obecních komunikacích

13. zasedání, 5. září 2011
 Vyhodnocení likvidace odpadů na území obce
 Návrhy na změnu územního plánu obce – z došlých
návrhů nebyl žádný schválen
 Informace o finanční výpomoci MF ČR – do týdne by
měla obec obdržet finanční výpomoc
 Odsouhlaseno složení herních prvků na dětských
hřištích Kunice a Všešímy
 Informace o opravě komunikace Všešímy–Božkov
 Informace o úpravě plochy „Pečovatelák“
Ing. Jiří Šíma, starosta obce
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O becní úřad informuje
Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
20.–30. září 2011. V případě, že majitel nebude zastižen, pracovníci provozovatele zanechají ve schránce
odečtový lístek.
Nahlášení stavu vodoměru – možnosti:
1. Vyplnit odečtový lístek a ten zanést na OÚ Kunice
nebo zaslat na adresu: náměstí Emila Kolbena 460,
251 63 Strančice
2. Ohlásit stav vodoměru telefonicky na telefonní číslo
323 607 782 (možno i na záznamník) nebo zaslat
v SMS na tel. 722 201 235

OBECNÍ ÚŘAD KUNICE
Kunice 92, 251 63 Strančice, tel. 323 665 422
fax 323 665 463, e-mail ou@kunice.cz
internet www.kunice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí 8–12 hod., 15–18 hod.
středa
8–12 hod., 15–18 hod.

Vedení obce
Ing. Jiří Šíma, starosta
tel. 602 170 276, e-mail sima@kunice.cz
Ing. Jindřich Konopáč, místostarosta
tel. 323 664 191, e-mail konopac@kunice.cz
Správce kanalizace a ČOV, uzavírání všech smluv
(vodoměry, stočné, poplatky za připojení)
Ing. Michaela Faltová
tel. 323 664 162, e-mail faltova@kunice.cz
Finanční a účetní záležitosti obce,
vybírání poplatků, ověřování listin a podpisů,
smlouvy o pronájmu hrobového místa,
povolování provozování výherních hracích přístrojů,
sociální služby důchodcům
Jana Šmejkalová
tel. 323 665 422, e-mail smejkalova@kunice.cz
Podatelna Obecního úřadu, přihlašování do obce,
evidence obyvatel, evidence poplatků ze psů,
povolování kácení stromů, hlášení závad veřejného
osvětlení, prodej známek na svoz TKO,
hlášení závad v odvozu domovního odpadu

ČÍSLA ÚČTŮ
Pro platby poplatků ze psů a poplatků za zhodnocení
pozemku používejte č. ú. 6720201/0100
Pro platby za odvoz TKO (popelnice) a stočné
používejte č. ú. 43-2050660217/0100
Pro dary obci používejte č. ú. 35-4076970247/0100

3. Ohlásit stav na e-mail: sorj.provoz@seznam.cz,
nutno uvést:
- jméno a příjmení
- obec (Kunice nebo Vidovice)
- číslo popisné nebo evidenční
- stav vodoměru
–jk–

Kanalizace – stočné (č. účtu)
Stočné za 2. pololetí 2011 je splatné nejpozději do
konce listopadu 2011. Cena pro rok 2011 je stejná jako
loni, tj. 110 Kč/měsíc/osoba. Číslo účtu pro platbu stočného je 43-2050660217/0100 nebo můžete platit
v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách.–jk–

Velkoobjemové kontejnery
Ve Všešímech (u rybníčku) a Dolní Lomnici
(u Zemanů) bude velkoobjemový kontejner přistaven
5. listopadu 2011. V Kunicích (vedle obecního úřadu)
bude velkoobjemový kontejner přistaven 1. října
a 5. listopadu 2011.
–jš–

Bioodpady

 květen až listopad: každou středu
 prosinec: 14. 12.

–jš–

Separovaný odpad – termíny
 Svoz plastu v pondělí každý týden
 Svoz papíru ve středu každý týden
 Svoz skla v pátek každý sudý týden

–jš–

Očkování psů proti vzteklině
Oznamujeme majitelům psů, že očkování psů proti
vzteklině proběhne v pondělí 3. října 2011.
 v Kunicích (před OÚ)
15.00–15.30 hod.
 v Dol.Lomnici (u Zemanů)
15.45–16.00 hod.
 ve Všešímech (u rybníčku)
16.15–16.30 hod.
Poplatek za očkování je 90 Kč za každého psa.
Za chování psa zodpovídá jeho majitel. Problematický
pes musí mít náhubek!
–jš–

Změna provozovatele vodovodu
Vážení odběratelé,
od 1. července 2011 došlo ke změně provozovatele
vodovodu pro veřejnou potřebu ve vaší obci. Původní
provozovatel - Svazek obcí Region Jih - pokračuje dále
ve své činnosti pod hlavičkou společnosti I.T.V. CZ,
s.r.o., tedy se stejnými lidmi, kontakty, ve stejných prostorách zákaznického centra ve Strančicích. V průběhu
října vám bude doručena smlouva na dodávku vody, ve
které se mění pouze hlavička na straně dodavatele,
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ostatní náležitosti zůstávají nezměněny. Cena vody se
nemění.
Prosíme o podepsání a vrácení jednoho vyhotovení
smlouvy na adresu sídla kanceláře ve Strančicích nebo
na obecní úřad.
Děkujeme za spolupráci.
I.T.V. CZ, s.r.o.,
nám. Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice

Poděkování za šetření vodou
Vážení zákazníci,
letošní mimořádně dlouhá odstávka vodovodního přivaděče ze Želivky, který zásobuje i váš obecní vodovod,
je šťastně za námi. Chtěli bychom poděkovat za spolupráci všem ukázněným odběratelům, kteří vyslyšeli naši
výzvu na šetření vodou. S vaší pomocí jsme tuto situaci
zvládli bez omezení základních potřeb všech odběratelů
na celém spravovaném území.
Přejeme vám hezký zbytek léta.
I.T.V. CZ, s.r.o.,
provozovatel vodovodu v obci

O rozpočtu obce
O efektivitě vynaložených obecních prostředků zde
i v přilehlých obcích koluje řada dezinpretací. Obecní rozpočet tak, jak je schvalován a prezentován je zřejmě pro
naše občany nedostatečně „průhledný“. Tato optická
netransparentnost může být způsobena tím, že je rozdělen do jednotlivých – úředně stanovených – položek.
Z těchto důvodů bude v našem Zpravodaji pravidelně prezentován výklad některých položek rozpočtu obce.
Zároveň velmi přivítáme vaše případné dotazy i návrhy
na vysvětlení položek rozpočtu.
V tomto čísle Zpravodaje bychom chtěli blíže vysvětlit
paragraf 3745 „Zeleň“, kde je na údržbu a služby celkem
300 + 300 tis. Kč. Představa většiny lidí, že pouze za
sekání veřejné zeleně utratíme 600 tis. Kč, je mylná.
Položky pod tímto paragrafem však obsahují:
 prořezání a vyvázání starých lip na návsi obce
a v Dolní Lomnici (práce odbornou firmou, včetně
vysokozdvižné plošiny či horolezeckých prací, úpravy dopravního režimu) – přes 80 tis. Kč
 výstavbu nových dětských hřišť v parku v Kunicích
a na návsi ve Všešímech (asi 200 tis. Kč)
 výsadbu či přesazování nových stromů (náves
Všešímy, parčík u „Pečovateláku“, alej u ČOV –
komunikace proti zámečku)
 zatravnění nových ploch (upravená plocha u „Pečovateláku – 10 000 m2 )
 zajišťování průjezdných profilů na obecních komunikacích (Všešímy, Učiliště, Pardálov atd.)
 údržba zeleně v okolí místních komunikací (stoky)
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Je dokonce reálné, že uvedené rozpočtové prostředky
nepostačí pokrýt úhradu za úpravy obecní vegetace. Ta
totiž měla v letošním létě mimořádně příznivé podmínky. Mezi aktivitami, které budou hrazeny ze základních
položek našeho rozpočtu, preferujeme údržbu
a zvětšování ploch veřejné zeleně. Podněty, návrhy,
nápady, ale i pomoc při jejím rozšiřování velmi přivítáme.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Oprava silnice
z Velkých Popovic k dálnici
Na základě sdělení obce Velké Popovice upozorňujeme občany, že na přelomu září a října 2011 budou započaty práce na rekonstrukci a částečném rozšíření komunikace II/107 (jedná se o úsek komunikace od dálnice
D1 až po křižovatku s Masarykovou ulicí v obci Velké
Popovice). Po celou dobu rekonstrukce budou objízdné
trasy vedeny pro osobní a autobusovou dopravu přes
obec Velké Popovice směr Kunice, pro nákladní dopravu
směr Jesenice – dálniční okruh. Pro naše občany to bude
znamenat zvýšení provozu na komunikaci procházející
obcí. Akce potrvá do jara 2012.
Bližší informace budou uveřejněny na stránkách
www.velkepopovice.cz
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Sběr nebezpečných odpadů
Mobilní sběrna nebezpečných odpadů přijede
v sobotu 5. listopadu 2011. Sběrné místo: Kunice
u obecního úřadu od 8,30 do 9,45 hod., Všešímy na
návsi od 10,00 do 10,45 hod., Dolní Lomnice
„u Zemanů“ od 11,00 do 11,45 hod.
Můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
 Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích
prostředků atd., sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry, oleje motorové, převodové a hydraulické, brzdové
kapaliny,
 Pesticidy, herbicidy, spotřební chemikálie
 Použitá elektrozařízení, baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut i motocyklů, zářivky a výbojky,
 Léky nevyužívané nebo s prošlou zárukou.
Informace, dotazy, připomínky:
 Vyhláška č. 2/2008 a 2/2010, o nakládání s komunálním odpadem,
 Obecní úřad Kunice, telefon 323 665 422,
www.kunice.cz
 www.jaktridit.cz – informace o třídění a recyklaci
odpadů
–jší–
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Povedlo se…
Oprava silnice na Božkov
Konečně se podařilo zajistit opravu místní komunikace Všešímy-Božkov. I když tuto cestu využívá velmi
malé procento obyvatel naší obce, bylo nutné její havarijní stav odstranit. Jistě zejména obyvatelé Všeším
mohou mít námitky, že komunikace mohla být opravena v celé délce, ale takové náklady nejsou v možnostech
letošního rozpočtu obce. Podařilo se ve spolupráci
s firmou Energie – stavební a báňská, a.s., městem
Mnichovice a příspěvkem místních občanů nalézt přijatelnou formu opravy. Komunikace i před realizací
vodovodu byla příležitostně podle možností opravována, ale vyspravování jednotlivých výtluků bylo řešením
pouze krátkodobým. Věříme, že položení nového živičného povrchu v celé šíři vydrží delší období a budeme
se snažit v rozpočtu obce najít prostředky na opravu
i zbývajících, zatím ne zcela poškozených částí.

uvedení do původního stavu bude oplocen a osázen travou, aby mohla být zajištěna jeho údržba, popř. i jeho
prozatímní využití. Ve východní části pozemku je
v souladu s platným územním plánem obce zpracováván projekt na parčík a je požádáno o dotaci na realizaci stromů v tomto parčíku. Můžeme si jenom přát, aby
tato část obecního pozemku sloužila zejména tamním
vidovickým obyvatelům s malými dětmi, pro které jsou
prostory v okolí Sportcentra či Kunic již moc vzdálené.

Nové autobusové zastávky
Jelikož firma Benti z Benešova (investor zástavby
u hřbitova) nedodržela svůj původní slib spolupráce
s výstavbou autobusových zastávek, zahájili jsme
výstavbu těchto zastávek naší firmou Služby Kunice
a počítáme s pomocí místních obyvatel. Předpokládáme zprovoznění těchto zastávek nejpozději s novou
úpravou jízdních řádů v prosinci letošního roku.
Důvodem tohoto zpoždění je také skutečnost, že na
budoucí zastávce ve směru na Všešímy bude ještě
pokládáno kabelové vedení.

Odvodnění cesty
Na lesní cestě od všešímské komunikace na Pardálov
jsme zajistili „odvodnění“ stále podmáčeného úseku
a věříme, že se nám do zimy podaří také vyspravit výtluky na této cestě. Na dalším úseku cesty směrem
k internátu učiliště budeme uplatňovat reklamaci na
propadlou vozovku po výstavbě regionálního vodovodu.

Parčík ve Vidovicích
Ve spolupráci s investorem skladového areálu
v Kunicích, firmou DMA Praha, se nám podařilo zajistit úpravu pozemku p. č. 584/61 ve Vidovicích, kde po
neúspěšné investici zůstala skrytá ornice a vybrané
základy pro dům s pečovatelskou službou. Prostor po

Oprava křížku v Horní Lomnici
V měsíci září bude provedena oprava křížku
Ing. Jiří Šíma,
a zvoničky v Horní Lomnici.
starosta obce
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Ze života odborného učiliště
Dva měsíce prázdnin žákům Odborného učiliště
Kunice skončily a znovu se ozval školní zvonek, který
přivítal jak žáky prvních ročníků v oborech cukrářské
práce, kuchařské práce, květinářské a floristické práce
a prodavačské práce, tak i žáky 2. a 3. ročníků.
Stalo se již tradicí, že školní rok zahajujeme uspořádáním teambuildingového programu pro žáky 1. ročníků tentokrát pod názvem „Hledání osobnosti“.
Program se letos konal ve dnech 31. 8.–3. 9. 2011 a byl
veden formou zážitkového programu. Jeho převážná
část proběhla v rekreačním středisku Poddubí na
Sázavě. Během kurzu probíhaly zážitkové, sebepoznávací a komunikační hry a aktivity. Jejich cílem bylo hledání vlastní role ve skupině, vytváření a upevňování vzájemných vztahů mezi žáky, ale i mezi žáky a pedagogy,
rozvíjení komunikačních dovedností a schopností
týmové spolupráce. Zkrátka se pedagogové snažili
žákům usnadnit „krok do neznáma“.

 prosinec 2011 – Vánoční trhy
 prosinec 2011 – vánoční program pro obyvatele Domu seniorů Pyšely a Senior domu Marta Říčany
 prosinec 2011 – projektové vyučování s vánoční tématikou

Zároveň chceme všechny občany Kunic opětovně
pozvat k podzimní návštěvě Naučné stezky a poznávacího záhonu, které jsme vybudovali a zpřístupnili
veřejnosti v objektu učiliště ve Všešímech. Zájemci je
mohou shlédnout ve všední dny po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 323 640 081-2 (paní Doležalová,
Čermáková, Kopejková).
Těšíme se na setkání s vámi
Ing. Lenka Hanzlová,
ředitelka učiliště

Zprávy ze školky

O měsíc později, v souladu s učebními osnovami,
proběhne turistický kurz pro žáky 2. ročníků. Stejně
jako v minulých letech plánujeme pro realizaci kurzu
využít vhodné přírodní podmínky, turistické trasy
a kulturní památky v okolí učiliště, zejména pak materiály z projektu „Ladův kraj“ a „Ringhofferova stezka“.
A co připravujeme v nejbližší době …
 září 2011 – účast na soutěži floristů „Chodský kvítek“ v Horšovském Týně
 podzim 2011 – úprava zeleně v parku zámku Berchtold
 říjen 2011 – prodej dušičkové vazby
 říjen–listopad 2011 – prezentace vzdělávací nabídky na Přehlídkách škol v Kolíně, Mladé Boleslavi,
Kutné Hoře, Nymburku, Mělníku, Kladně, Benešově
a v Rakovníku
 listopad 2011 – účast na soutěži floristů „Soběslavská růže“
 listopad 2011 – tématické vyučování k Mezinárodnímu dni nekouření
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V novém školním roce 2011/2012 je kapacita školky
(70 dětí) zcela naplněna. Z celkového počtu je 27 dětí
předškolních a ostatní ve věku od 3 do 5 let.
Děti ve školce mohou navštěvovat tyto zájmové
kroužky: angličtinu, flétnu, tanečky, tenis, plavání.
Informace o MŠ a veškeré její plánované akce najdete
na našich stránkách: www.kunice.cz/skolka.
Ivana Pěkná, ředitelka
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Historie
Jak protektorátní kontrola v Kunicích do hnoje spadla
Během války za protektorátu bylo
české hospodářství okupanty přísně
kontrolováno. Jak průmyslová výroba, tak zejména hospodaření zemědělců. Téměř všechny věci denní
potřeby byly na příděl na lístky.
Zvláště potravin byl nedostatek.
Zemědělci byli obtěžováni častými
kontrolami. Jak plní dodávky státu,
jak dodržují osevní postupy, zda
mají předepsaný počet zvířat.
Počítala se i každá slepice.
Nedostatky byly přísně trestány.
Kontrola byla převážně 2–3 členná.
Protektorátní četníci jeden až dva
a jeden německý „struban či jakýsi
fürer“. Někdy přišel jen jeden
německý a jeden český četník.
Taková dvoučlenná kontrola přišla
jednou i do Kunic. Byl to vrchní
strážmistr z Mnichovic a německý
důstojník. Ale co důstojník, manekýn přišel. Přesně padnoucí uniforma, holinky se leskly jako zrcadlo,
načesaný a navoněný. Oba Češi
vypadali ošuntěle vedle něj. Němec
nejdříve prošmejdil starostovo stavení a pak mu přikázal, aby je vedl
po vsi. Starosta Barták, tehdy ještě
mladý člověk a pro každou legraci si
pomyslel poněkud škodolibě:
„Počkej, frajere, dovedu tě někam,
kde tě přejde slídit po staveních.
Budeš mít strach, že chytneš blechy.“ Toto si starosta pomyslel
a hned také uskutečnil. Vedl je rov-

nou k Librovům. Libra byl hospodář, řeklo by se „na baterky“, jeho
hospodářské výsledky nebyly až tak
špatné, ale rodina to byla značně
nepořádná. Do stavení se dostali
snadno, tenkrát se ve dne na vesnici
nezamykalo a pes tam nebyl. Jak jen
vstoupili do dvora, Němec začal řvát
„švajneraj“. Nebylo divu, vprostřed
dvora byla rozbitá lavice, pod ní
děravé, rezavé hrnce a kastroly. Kus
dál ležela chcíplá slepice. Němec
poslal starostu pro hospodáře. Ten
našel pana Libru i s paní v kuchyni
a přísně jim nařídil, aby se dobře
schovali na půdě a nevycházeli,
i kdyby je on sám volal. Slíbil, že pro
ně přijde, až bude čistý vzduch. Pak
se vrátil a řekl ostatním, že hospodáři nejsou doma, že budou asi někde
na poli. Důstojník se proto rozhodl,
že sám si prohlédne stáje. Hrnul se
do chléva, druzí dva zůstali jen ve
dveřích. Oni věděli své. Po několika
krocích manekýn po jednom kravinci uklouzl a do druhého spadl. Když
se se strašlivým klením zvedal, spadl
podruhé. Pak se konečně vyhrabal
ven, trochu se umyl ve vodě pro slepice a šel hledat hospodáře sám.
Našel jen jejich starého dědečka,
hluchého jako poleno. Ten po dlouhém dohadování konečně pochopil
oč jde a řekl, že mladí jsou asi někde
na poli. Starosta se pak jen uctivě
zeptal, jestli si pán přeje pokračovat

po vsi v kontrole. Pán si nepřál.
V Kunicích už nechtěl vidět nikoho
a nic. Odjel se strážmistrem do
Mnichovic na četnickou stanici.
Když pak přišli četníci na pravidelnou pochůzku, vyčítali starostovi:
„No, vy jste nám dali! Vy Kuničáci!
My byli kvůli vám v nebezpečí, že
nás vzteklý esesák postřílí.“ Museli
jsme mu hřát vodu na umytí a on
pořád strašlivě klel. Kdo se při tom
již nemohl udržet smíchy, běžel na
WC. Ostatní Němce uklidňovali
a vyhrožovali, jak to těm Kuničákům spočítají. Němec byl ale chytrý,
domyslel si, proč pořád běhají na
záchod a bylo mu jasné, že v Kunicích se nikomu nic nestane. Před
odchodem je „postavil do latě“,
seřval je a vyčetl jim, že jsou stejná
pakáž jako ti v Kunicích. (To věděli
i bez něj). Potom odjel ještě celý
mokrý. Všichni si oddechli a nejvíce
vrchní strážmistr, který celou dobu
trnul strachy, aby se některý jeho
podřízený nezačal smát. Smát se
rozezlenému Němci do očí – to by pak
přestala legrace. Tento kontrolor do
konce války a protektorátu do Kunic
ani do Mnichovic už nepřišel. Jen
paní starostové bylo divné, proč má
její muž rty rozkousané do krve. Že to
bylo od smíchu jí prozradil až později.
To je celá historka a ručím za to,
že pravdivá.
Růžena Drahošová(Bartáková)

Telefonní seznam
HLÁŠENÍ ZÁVAD:
Poruchy plynu
1239
Poruchy el. vedení
840 850 860
Poruchy veř. osvětlení 800 101 109

OÚ Velké Popovice 323 665 230
Stavební úřad V. Popovice 323 665 805
Pošta Velké Popovice 323 665 101
Lékárna V. Popovice 323 665 220
Knihovna V. Popovice 323 665 215

ÚŘADY:
Pošta Mnichovice
323 640 812
Policie ČR, Nová Hospoda
323 672 400
Městský úřad Říčany 323 618 111
Finanční úřad Říčany 323 606 490
OÚ Strančice
323 641 120-1
Pošta Strančice
323 640 912
Lékárna Strančice
323 627 305

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ:
Lékařská pohotovost pro dospělé
Praha-Krč, Fakultní Thomayerova
nemocnice
261 082 520
Lékařská pohotovost pro děti
Praha-Krč, Fakultní Thomayerova
nemocnice
261 083 783
Stomatologická pohot. služba
Praha 1, Palackého 5 224 946 981

Dětská zubní pohotovost Praha 1,
Klimentská 20
775 785 222
MUDr. Jarmila Hoftová,
dětská lékařka 323 665 136
MUDr. Petr Kalábek,
lékař pro dospělé 323 640 743
MUDr. David Müller,
lékař pro dospělé 323 665 123
MUDr. Soňa Sinkulová,
zubní lékařka 323 665 060
Veterinární pohotovost:
Vet. nem. Český Brod 321 622 460
Veterinární ordinace
Velké Popovice
602 378 478
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
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 Alternativní poradna, Asociační terapie,
Energetické čištění prostoru
Mgr. Romana Milotová, Vidovice 114,
608 968 794, www.VykroceniDoZivota.cz
 Zahradnické práce:
Michal Novotný, DiS., Dolní Lomnice 23,
737 140 863
 Vysokorychlostní připojení k internetu:
www.sxg.cz, tel. 800 900 400
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 Montáže, opravy, revize hromosvodů
a rizikové kácení stromů:
Petr Kulíšek – Stormservis, Vidovice 091,
775 636 799, stormservis@seznam.cz
 Kosmetika, masáže:
AP studio – Alena Pancová, Kunice 179
(Na Kopánku), 737 143 326, www.ap-studio.cz
 Odborné učiliště Kunice přijme topiče
pro objekt Všešímy na zkrácený úvazek,
nástup v říjnu 2011. Tel. 323 665 483,
e-mail: uciliste@oukunice.cz
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PNEUSERVIS

Velké Popovice

ASISTENČNÍ SLUŽBA

Internet

pro zákazníky zdarma

Asistenční služba
O NÁS

převoz aut, lodí a rozměrného nákladu
Máte málo času a potřebujete opravit
své auto nebo pneu?
Blahopřejeme - jste na správné adrese.
Celý vývoj firmy je podřízen snaze
vyhovět co nejlépe přáním Vás,
zákazníků a nejdůležitějším kritériem
pro nás je Vaše spokojenost.

BRNO
PRAHA

Ringhofferova 419
Velké Popovice
251 69

EXIT 15
VELKÉ POPOVICE

Je jedno, jestli jde o zákazníka velkého nebo
jednotlivého soukromého řidiče.
Vždy se snažíme poskytnout to nejlepší,
čeho jsme schopni.

AUTOSERVIS

www.pneu-cafe.cz

JSME PLÁTCI DPH

NEVYHOVUJE VÁM PRACOVNÍ DOBA?

Firmám nabízíme možnost
platby na fakturu.

Zavolejte nám: +420 774 607 321

Akceptujeme platební karty!

.... a domluvíme termín dle Vaší potřeby i mimo pracovní dobu

Napište nám: info@pneu-cafe.cz

AUTO DIAGNOSTIKA VOZŮ AUDI, VW, ŠKODA, SEAT
PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ, DIAGNOSTIKA ZÁVAD
KLIMATIZACÍ A JEJICH DESINFEKCE

Další služby autoservisu
Provádíme servis osobních a dodávkových vozů všech značek
Výměny veškerých dílů a kapalin
Jarní – zimní prohlídky vozidel
Montáže autodoplňků
Opravy elektroinstalace
Přípravy pro STK a emise
Prodej náhradních dílů všech značek včetně autokosmetiky

Služby pneuservisu
Prodej pneumatik, duší a disků
Uskladnění pneumatik nebo kompletů
Opravy pneumatik, duší a disků

Nyní u nás můžete zakoupit pneumatiky a disky za internetové ceny.
Pro každého zákazníka káva zdarma.
Při zakoupení pneumatik nebo disků dárek od kosmetiky SONAX.
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Restaurace
U Fousků
Kunice Vidovice 12

Steak mania
steak 2+1 zdarma

3 steaky z hovězí svíčkové 200g
3 steaky z vepřové panenky 200g

320,-

3 steaky z roštěné 200g

200,220,-

mix grill 600g

250,-

8. 9. - 30.9. 2011
rezervace 776084850

každý večer od 18h

U Fousků
naše steaky jsou připravovány pouze z chlazeného masa

vysokorychlostní
připojení 2 - 12Mbit*
* dle lokality a použité technologie

spojíme Vás se světem!

www.sxg.cz
800 900 400
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