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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v úvodu bych rád připomenul rozhodnutí Zastupitelstva obce Kunice o pojmenování ulic v naší obci.
Zatím došlo velmi malé množství návrhů na názvy
ulic, a proto Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodloužení termínu na podání návrhů na pojmenování
ulic do 31. března 2013. Velmi uvítáme váš aktivnější
přístup k této problematice.
Dobrou zprávou pro naše nové školáky je, že po
vzájemném jednání obec Velké Popovice požádala o
navýšení kapacity Základní školy. Všichni naši
přihlášení „prvňáčci“ budou po administrativním
vyřízení žádosti ze strany Středočeského krajského
úřadu přijati k plnění školní docházky. Naše obce
zároveň zřídily společnou komisi, která připravuje
další postup pro řešení kapacity školy v dalších
letech.

Obec Kunice se zapojí do akce „Čistý Ladův kraj“
vyhlášené sdružením obcí Ladův kraj. Tato akce
proběhne v sobotu 13. dubna 2013 a my přivítáme
vaši účast. Sraz aktivních občanů bude v 8 hodin
u Obecního úřadu. Jednotlivé akce budou ještě podle
aktuálních podmínek upřesněny a informace najdete
na vývěskách a na webových stránkách obce.
Významnou aktivitou (zejména z hlediska příjmů
obce) bylo zahájení výstavby poloviny haly D v Logistickém areálu 19. února 2013. Nový nájemce, firma
Yusen Logistic, se do těchto prostor má nastěhovat
v srpnu tohoto roku.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál klidné
a hlavně veselé prožití Velikonočních svátků.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
Jakpak se vám dařilo v uplynulých třech měsících, naši milý
čtenáři? Společně jsme přečkali
expanzi chřipkových onemocnění, to, že Zemi těsně minul
asteroid 2014 DA14, volbu
a inauguraci nového pana prezidenta, přívaly sněhu i zdražení
povinného ručení. Ve Vatikánu
proběhlo konkláve, na kterém
115 kardinálů zvolilo nového papeže a Velikonoce pro věřící, ale
i nevěřící, jsou tady co by dup.
Před nimi však ještě přijde jaro.
To kalendářní zcela určitě v přesném termínu. Kdy to očekávané,
radostné s hřejivým sluníčkem
a prvními zelenými lístečky se
musíme nechat překvapit. Český

hydrometeorologický ústav totiž
od března omezí své dlouhodobé
předpovědi počasí. Místo nich
nám „opatrnější“ formou bude
předkládat předpovědi pouze
takové, za které prý může ručit.
No – ať tak, či jinak, ať si leje,
nebo hřeje, navzdory prognózám, jarní práce si odbýt musíme. A jarní nálada? Ta už, i když
také s ohledem na počasí, závisí
především na tom, jak si jí naprogramujeme. Jak si to pod čepicí
v hlavě porovnáme. Každý rovná
po svém. Při sázení mrkvičky,
u pátého piva, na jarní procházce, po ránu, před spaním. Proto
tedy intenzivně rovnejte a rovnejte, až budete zcela vyrovnaní.

Já vím. Teoretická doporučení si
tak často nabíjí ústa při střetu
s realitou a vy přece máte tolik
starostí, trápení, problémů…
To jo, to ano, to my všichni. Tedy
alespoň vězte, že ráno bývá
moudřejší večera, sluneční
paprsky často vzpruží uondanou
psychiku a problémy? Někdy mívají i tendenci řešit se samy. Se
sluncem v duši se pak můžemem
lépe starat o to, abychom neměli
starosti.
Vesnicí se nám po chodnících
pěkně vyšlapuje (chválí všichni),
v přilehlých uličkách už to tak
bezpečené není (nadávají ti, kteří
tam bydlí). Zřejmě v rámci hesla
„izapolotemjetomoje“ někteří

Číslo 1/2013, vyšlo 20. března 2013. 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 5. června 2013.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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z nás „opečovávají“ travnaté
pruhy podél veřejných cest.
Trávu na nich sekají i hrabou –
správně, a pak na ní navalí balvany, ke kterým zatlučou kůly
(případně vysadí stromky). Ekologická ochrana venkovní zeleně
je tím dokonána. Že balvany
v zimě zakrývá sníh a kolemjedoucí si o ně poškodí auta, je
zřejmě podle některých z nás
vina těch nepozorných řidičů,
kteří tam, sakra, varovné kůly
nevidí. Že si někteří cyklističtí
začátečníci mohou o balvany
rozřískat hlavičky, také není
zohledněno. A že to vypadá dost

hnusně je asi „pořádkumilovným
tvůrcům“ zmíněných šíleností
fuk. Ale dost lamentací. Ono to
tak nezůstane, každý patálie
přestane a potom my se budeme
smát. (Správně. Parafrázuji Wericha).
Jestli vás už dopředu brní hlava
z toho, jak na Velikonoční pondělí
uslyšíte šedesátkrát Hody, hody,
doprovody, dejte vejce malovaný…
zkuste změnu. Naučit můžete
něco jiného třeba právě vaše
vlastní koledníčky.
Začátek je stejný:
„Hody, hody, doprovody,
ale pak:

Keltský telegraf
Bílý kámen - sobota 23. března, 20.00 hod.
Bílý kámen (456 m n. m.), český menhir, od
něhož je možné při dobré viditelnosti spatřit Blaník,
Říp, Trosky, Bezděz, Házenburk, ale i Sněžku
a Ještěd, se již po čtvrté stane součástí trasy tzv.
Keltského telegrafu.
Vlastimil Hela a Jiří Kuchař a s nimi i celá redakce
časopisu Regenerace se před třemi lety pokusili
zrekonstruovat unikátní způsob, kterým se mezi
sebou dorozumívaly keltské kmeny po celé Evropě.
Kořeny keltské kultury leží na konci druhého tisíciletí před Kristem. Není pochyb, že i na našem
území Keltové žili, vždyť podle keltského kmene
Bójů dostaly české země latinský název Boiohaemum. Po Keltech se zachovaly i další zeměpisné
názvy, např. názvy řek Labe (Albh, Albis – bílá
řeka), Vltava (Vultava – divoká řeka), Ohře (Aga,
Agara – řeka, která má rychlý tok), Jizera (Isarabystrá řeka) nebo hory Říp (Rif).
Keltové byli vystaveni neustále bezprostřednímu
ohrožení. U tak rozsáhlého osídlení kmenů nebylo
ani divu. Vedle druidů (kněží) měl ve společnosti
důležitou úlohu tzv. ,,čert“. Jeho hlavní starostí byl
signální oheň. Za každého počasí, v kteroukoli
roční dobu musel být schopen zapálit hranici,
kterou na vrcholu hory připravil a střežil. Vyslat
smluvený signál bylo často pro keltskou společnost
otázkou života a smrti.
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dejte medu, žádné vody,
nechci vody, dejte medu,
jinak od vás neodejdu.
A nakonec, tetičko,
dejte pěkný vajíčko.“
Hezké, krátké a hlavně trochu
jiné, co říkáte?
Přeji vám dobrý nadcházející
čas. Tedy klidné jaro a aby se vám
dařilo příslovečnou jarní únavu
zahánět odpočinkem, dobrou
náladou a třeba i těmi vitamíny.
V létě nashledanou
vaše Kubicová

Stalo se již tradicí, že o první jarní sobotě (v době
jarní rovnodennosti) vyšle ,,čert“ (redaktor či
spolupracovník Regenerace) z hory Velká Javořina
na moravsko-slovenské hranici přesně ve 20.00 hod.
světelný signál, který postupně přijímají ostatní
„čerti“ na dalších kopcích a šíří jej tak na trasách
směřujících na západ naší republiky. V prvním
ročníku bylo propojeno 20 kopců počínaje Velkou
Javořinou a konče děčínským Sněžníkem. Bílý
kámen, který se považuje za dávné centrum keltské
kultury u nás, zaujímal stanoviště přibližně
uprostřed. V minulém roce už bylo pospojeno
osmdesát míst. Přibyly trasy v jižních a západních
Čechách a na severní Moravě, což dokazuje, že
Keltský telegraf se dále rozrůstá.
Vzhledem k tomu, že počasí na kopcích bývá koncem března poměrně chladné a větrné, je na místě
se dobře obléknout, vybavit se baterkou nebo
čelovkou a jestli chcete, můžete být v sobotu
23. března ve 20.00 hod. na Bílém kameni, také při
tom.
Alena Pancová
(čerpáno z měsíčníku Regenerace)

Zápis dětí do MŠ Kunice
na školní rok 2013/2014 se koná

16. dubna 2013
od 16:30 do 18:00 hod. v MŠ Kunice

Zastupitelstvo obce Kunice
29. zasedání, 7. ledna 2013
n Projednán a schválen plán práce na rok 2013
n Dotační programy:

– Rekonstrukce rybníka Ve Žlábkách
– Chodníky – z centra k zastávkám
U Dálnice – běží stavební řízení
– Zeleň nad novou opěrnou zdí (proti
„Fouskům“) bude podáno v únoru
– Rekonstrukce komunikace k Odbornému
učilišti ve Všešímech – podáno
– Připraveny tři nové úseky veřejného osvětlení
– Běží vodoprávní řízení na kanalizaci
a vodovod v Dolní a Horní Lomnici
n Schváleno pojmenování ulic v obci a harmonogram realizace
n Obecní úřad
– Informace o Obecním plese
– Informace o přípravě srazu rodáků
– Převody pozemků od Pozemkového fondu
a Vojenské ubytovací a stavební správy
– Souhlas s využitím pozemku pro stavbu
ČOV v Dolní Lomnici
– Rozhodnutí o pořízení územní studie plochy
č. 7 územního plánu obce
– Příprava Informativního zasedání v restauraci Na Faře 4. února 2013
n Veřejná diskuse.
– diskuze o připravovaném informativním
zasedání 4. února v restauraci Na Faře

30. zasedání, 4. února 2013
n Údržba a rozvoj zeleně na území obce, infor-

n
n
n

n

mace o projektu veřejné zeleně nad opěrnou zdí,
prostředky na údržbu veřejné zeleně, řešení nátoku do nádrže Na Kopánku
Informace o stavu na základních a mateřských
školách před zápisy
Harmonogram pojmenování ulic v obci – informace pro veřejné zasedání
Obecní úřad
– Změna stanov Ladova kraje
– Informace o výsledku voleb prezidenta
– Územní studie plochy č. 7 – vzato na vědomí
Veřejná diskuse:
– dotaz k určení ulice (název) u rohových parcel
lze na OÚ dohodnout, do které ulice bude
dům zaevidován

Infozasedání, 4. února 2013
– restaurace Na Faře
n Informace o stavu na základních a mateřských

školách před zápisy
n Informace o výstavbě v Dolní Lomnici – Abidea

a připravovaný projekt na pozemku bývalého
statku „Žežulárna“ – podali zástupci investora,
projektanta a dodavatele stavby
n Harmonogram pojmenování ulic v obci – informace o přijatých zásadách a dopadech na
občany
n Veřejná diskuse: k výstavbě v Dolní Lomnici

31. zasedání, 4. března 2013
n Projednána a schválena uzávěrka hospodaření

obce Kunice za rok 2012
n Zhodnocení provozu kanalizace a čistírny

odpadních vod a další rozvoj kanalizační sítě,
probíhá příprava výstavby ČOV v Dolní a Horní
Lomnici, odsouhlaseno zadání vypracování projektové dokumentace pro kanalizační a vodovodní síť ve Všešímech
n Návrhy na pojmenování ulic v obci – prodloužen
termín do 31. března 2013
n Obecní úřad:
– Informace o zimní službě, až na drobné
výjimky zimní údržba komunikací bez
problémů
– Smlouva o budoucím převedení vybudovaných komunikací a sítí od firmy Abidea
– Bezúplatný převod pozemku pod komunikací
od ŘSD
– Informace o průběhu jednání s obcí Velké
Popovice o zajištění školní docházky pro naše
děti
– Informace o zamítnutí žádosti firmy Abidea
o pokácení některých dubů (podle dendrologického posudku) – odsouhlaseno pokácení pouze čtyř nezdravých dubů podle námi
zadaného posudku
n Veřejná diskuse:
– Dotazy k zeleni, k vedení informativního
zasedání, k nepovolenému kácení dubů
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice
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Obecní úřad informuje
Termíny svozu bioodpadu v roce 2013:
březen: 6. 3., 20. 3.
duben: 3. 4., 17. 4.
květen až listopad: každou středu
prosinec: 11.12.
Cena celoroční známky na svoz bioodpadu je
1400 Kč (nádoba 240 l) a 1150 Kč (nádoba 120 l).

OBECNÍ ÚŘAD KUNICE
Kunice 92, 251 63 Strančice, tel.: 323 665 422,
323 665 463, e-mail: ou@kunice.cz
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, odvoz TKO (popelnice)
a poplatků za zhodnocení pozemku používejte
č. ú. 6720201/0100
Pro platby za stočné používejte č. ú.
43-2050660217/0100
Pro dary obci používejte č. ú.
35-4076970247/0100
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Pro jednorázovou likvidaci bioodpadu (např.
ošetření živého plotu) lze objednat velký kontejner
na bioodpad (1100 l), kde jeden svoz tohoto kontejneru stojí 350 Kč.
* Do nádoby patří: např. listí, tráva, plevel,
zbytky rostlin, dřevné štěpky ze stromů a keřů,
piliny, hobliny, ovoce, zbytky zeleniny, spadané
ovoce, kávová sedlina, skořápky od vajec.
* Do nádoby nepatří: např. zbytky jídel, jedlé
oleje, maso, kosti, uhynulé zvířectvo, znečištěné
piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady.
–jš–

Velkoobjemový kontejner
bude přistaven v sobotu 6. dubna 2013 a dále
pak každou první sobotu v měsíci vedle budovy
OÚ v Kunicích.
Ve Všešímech a Dolní Lomnici bude velkoobjemový kontejner přistaven v sobotu 1. června. –jš–

Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
20. – 31. března 2013. 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: I.T.V. CZ, s.r.o.,
Náměstí Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice
2. Ohlásit stav vodoměru telefonicky na tel. číslo
323 607 782 (možno i na záznamník) nebo
zaslat v SMS na tel. 722 201 235
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.
Cena vodného pro rok 2013 je 38,50 Kč/m3. –jk–

Kanalizace – stočné
Zastupitelstvo obce Kunice odsouhlasilo
cenu stočného pro občany na rok 2013 ve výši
120 Kč/měsíc/osoba.
Číslo bankovního účtu pro platbu stočného je
43-2050660217/0100 nebo můžete platit v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
Splatnost stočného za 1. pololetí je 30. dubna
2013.
–jk–

Poplatek ze psů
je splatný do 31. března 2013. Můžete jej uhradit hotově v úředních hodinách na OÚ Kunice nebo
převodem na číslo účtu obce 6720201/0100.
Sazba poplatku za prvního psa je 300 Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele je
450 Kč.
Sazba poplatku za prvního psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu, je 100 Kč.
Sazba za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu, je 200 Kč.
–mf–

Kalendář
obcí
na rok 2013
Doprodáváme
kalendář našich obcí
ve formátu A3 za 40
Kč.
K zakoupení na
obecním úřadu v Kunicích v úředních hodinách.
–mf–

Svoz nebezpečného odpadu
Mobilní sběrna nebezpečných odpadů přijede
v sobotu 1. června 2013.
Sběrné místo:
n Kunice, u Obecního úřadu od 8,30 do 9,45 hod.
n Všešímy, na návsi od 10,00 do 10,45 hod.
n Dolní Lomnice, „U Zemanů“ od 11,00 do 11,45 hod.
V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů
můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných
odpadů:
n Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů,
čistících prostředků atd.,
n Upotřebené oleje: motorové, převodové
a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,

n Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,
n Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky

k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
n Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny,

louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.
Následující použité výrobky můžete kromě mobilního sběru také v některých případech bezplatně
odevzdat tam, kde jste je zakoupili:
n Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky,
pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky,
videa apod.,
n Baterie a monočlánky,
n Akumulátory z osobních aut a motocyklů,
n Zářivky a výbojky,
n Léky nevyužívané nebo s prošlou zárukou.
Informace, dotazy, připomínky:
n Vyhláška č. 2/2008, č. 2/2010, č. 4/2011, 1/2012
a 3/2012 o nakládání s komunálním odpadem,
n Obecní úřad Kunice, telefon 323 665 422,
www.kunice.cz,
n www.jaktridit.cz – informace o třídění a recyklaci odpadů.
–jš–

Velikonoční trhy
Odborné učiliště Kunice vás srdečně zve na
velikonoční trhy, které se konají v pátek 22. března
2013 v tělocvičně v Kunicích (14,00–17,00 hod.).
V rámci trhů Vám nabídneme výrobky žáků:
– rozmanitou velikonoční výzdobu
– velikonoční pečivo (mazance a beránky)
– cukrářské výrobky
– dále keramiku
– proutěné zboží
– dřevěné hračky
– a jiné drobné dárky
Těšíme se na vaši milou návštěvu.
–ouk–

Poděkování
Děkujeme všem vlastníkům nemovitostí, kteří
nám pomohli se zimním úklidem na novém chodníku.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce
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Historie
Bylo nás šest aneb „Dědo vyprávěj!“ – část 6. (1. díl)
(Vyprávění o tom, jak prožívali klukovská léta dnešní kuničtí sedmdesátníci)
Lidé kolem nás – vážně i nevážně
Vzpomínky, historie, by bez svých tvůrců – lidí –
ani historií být nemohly. Vždyť v prvé řadě právě oni
tuto historii tvoří. Jsou to živí lidé – sousedé, významné osobnosti i typické postavy či postavičky,
kteří všichni dohromady psali jednotlivé stránky
života – historii místa. Nebylo tomu jinak ani v naší
obci. Jací tedy byli, čím nás zaujali? Jak jsme je
viděli? Pokusíme se vám některé z nich přiblížit.
Nehodláme ani kritizovat, ani pomlouvat, ani
pochlebovat nebo hodnotit. K tomu nejsme
oprávněni. Zejména proto, že tito lidé již vesměs
mezi námi nejsou a současně proto, že dětské oči se
na vše dívají bezelstně, bez předsudků a důvěřivě.
Prosíme čtenáře pouze o laskavé porozumění,
pokud se v našem vyprávění vyskytnou přezdívky
některých našich sousedů. Nikdy to nikdo nebral
hanlivě. Spíše to mělo nádech jisté dobrosrdečnosti.
A tak to také skutečně bylo.
Do popředí vzpomínek vystupují zejména vážené
a významné osobnosti té doby, jako v úvodu našeho
vyprávění již zmíněný pan řídící učitel Dvořák,
který mimo jiné formoval naše čisté duše a rovnal
charaktery.

Z vyprávění našich rodičů nelze pak
nepřipomenout i osobnost doktora Oldřicha, zakladatele obecní kroniky Kunic (viz stránky Zpravodaje
– autor Ing. Šíma).
Svým způsobem je
třeba označit za významnou osobnost i Vojtu Jíchu – obětavého
organizátora a propagátora Sokola v obci.
V reálu pak i neúnavného
cvičitele
a hlavního pořadatele
všech sokolských slavností.
Ke všem uznávaným občanům Kunic
patřil též v oné poválečné době i vedoucí
místní pobočky KamVojta Jícha
peličky pan Jan Šplíchal. Je mu jistě právem připisován značný podíl na
rozvoji této žádoucí finanční služby občanům,
zejména v období poválečné obnovy a rozvoje,

Kampelička, dnes obecní úřad
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hlavně zemědělství. O tomto váženém občanovi
(též známém ovocnáři) se proslýchá dnes již zapomenutá i jedna příhoda s úsměvným podtextem.
Při jedné z cest do Prahy, jak jinak než vlakem ze
Strančic, vyčkával pan Šplíchal s ostatními příjezdu
vlaku. Jakmile přijel, jal se hledat vhodné kupé. Rád
by nekuřácké. Po ránu bývalo vždy značně obsazeno, jezdilo se do zaměstnání. Rozhodl se tedy,
tento poněkud roztržitý cestující vystoupit (nešlo
přímo přecházet) a přejít venkem do vedlejšího
vagonu hledat dále. Ovšem „chyba lávky“. Výpravčí
považoval tohoto cestujícího za posledního vystupujícího opozdilce a dal znamení k odjezdu. Na
nástupišti zůstal osamoceně překvapený pan
Šplíchal. Inu nestává se v životě často situace, kdy
ujede vlak cestujícím přesto, že již do něj nastoupili.
Alespoň takto nebo velmi podobně se ona
příhoda později s pousmáním i porozuměním
tradovala. Snad to tak bylo, věřte nebo nevěřte, ale
říká se to.
Z oblasti sportovního života se sluší zmínit osobnost jednoho výjimečného sportovce (již byla o něm
řeč) – Tondy Zimy – jak mu všichni říkali. Byl to
talent na všechny sporty, především však na hokej
a fotbal. Ale předcházela ho i pověst obětavého
občana, zvláště pokud se to týkalo sportovního
klubu obce. Příklad jeden za všechny! Bylo žádoucí,
udělat nové hokejové hřiště na louce pod vsí. Bez
váhání si Tonda sedl do kabiny buldozeru
a vyhloubil přírodní kluziště, o něž se pak v zimě
i osobně staral. A obdobně, tentokrát s traktorem,
se později zúčastnil i výstavby fotbalového hřiště ve
Žlábkách (předchůdce dnešní H+H Arény). O jeho
vlivu na klukovský sportovní potěr již byla řeč. Snad
neprozradím žádné tajemství, když napíši že
aktivně sportoval do svých bezmála padesáti let. Za
zmínku stojí jistě i jeho aktivní účast v místním
ochotnickém divadelním spolku. A to vše při
běžných denních pracovních povinnostech na poli
a jinde.
Mezi vážené a dá se říci neohrožené osobnosti je
možné bez váhání zařadit i tehdejšího prvorepublikového starostu Antonína Bartáka, jehož znásobené volební období přesáhlo až do doby
protektorátu. V oné velice rizikové době mnohokrát
prokázal odvahu vůči německým protektorátním
úřadům ve prospěch svých spoluobčanů. Jeden
příklad lze popsat stručně takto. Známá a již

zdomácnělá chatařka – paní Králová – byla tehdy
častým cílem návštěv a výslechů gestapa pro
činnost a následnou emigraci svého manžela. Ani
pobyt mimo Prahu zde v Kunicích ji nezbavil těchto

Tonda Zima
nepříjemných návštěv. Tudíž ani ve Žlábkách na
chatě se „černých havranů“ nezbavila. Když jednou
opět k takové návštěvě mělo dojít a gestapáci požádali starostu o vysvětlení cesty za „Frau Kralova“,
tak jim starosta bez rozpaků cestu vysvětlil až
nápadně podrobně. Úmyslně podrobně. To ovšem
ti dva nepostřehli. Netušili, co se za tou ochotou
skrývá. Starosta jim totiž úmyslně popsal tak složitou, náročnou a oklikami protkanou a především
hlavně dlouhou cestu, že mohl sám, zadem,
zkratkou přes humna doběhnout do Žlábek a paní
Miladu včas varovat. I tací byli v těch kritických
dobách někteří občané naší vesnice. Bez bázně
a s odvahou pomáhali lidem okolo sebe. A mnohdy
šlo o hodně, někdy, tak říkajíc, až o život.
Že „nepadá jablko daleko od stromu“ se pokusím
potvrdit i další krátkou, leč jasně vypovídající
příhodou. Malou příhodou, která však mohla
skončit velkým malérem. Vojtík Bartáků – syn
tehdejšího starosty zahájil svůj vzdělávací cyklus
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tak jako i my ostatní spolužáci ve školním roce
1944/1945. Tedy ještě ve válce, kdy i v první třídě
zněla němčina.
Koncem války v roce 1944 jezdily po vesnicích
kontroly gestapa a v součinnosti s úředníky okresu
prováděly prohlídky u zemědělců, jestli řádně
odvádějí předepsané dodávky potravin pro nacistická vojska. Taková kontrola se ohlásila u starosty obce, kde se nejdříve kontrolovaly předepsané
dodávky administrativně. Poté následovaly
prohlídky v zemědělských usedlostech, kde by se
mohly zjistit eventuelní nesrovnalosti. Kunický
starosta na to měl svůj způsob, jak takové problémy
předem likvidovat. Starostová uvařila výborný
oběd, kontroloři se k prasknutí nacpali a pak už se
jim do terénu nechtělo. Po jednom takovém obědě
si vzpomněl přítomný úředník z okresu, že by jim
syn starosty, malý Vojta, který se tam ochomýtal,
mohl zarecitovat nějakou básničku, kterou se naučil
ve škole. Vojta neváhal a spustil: „Nad Německem
sova houká, že z vítězství hovno kouká“. Dál už se
nedostal, otec ho okřikl, ať si jde hrát ven. Zaplať
pánbůh, bylo štěstí, že přítomný gestapák byl
Němec jako poleno a česky nerozuměl.
My, Vojtovi kamarádi, také víme a rádi vám
prozradíme, kdo byl v Kunicích první a samozřejmě
i nejmenší traktorista. To bylo tak. Starosta Antonín
Barták, pokrokový hospodář, zakoupil v roce 1944
traktor, který začal ve vsi jezdit jako první
zemědělský všestranný pomocník tohoto druhu.
Byl české výroby se zajímavým názvem „Pluto“.

Avšak během krátké doby přibyl název Svoboda Pluto, je asi zřejmé proč. No a my jsme mu se
samozřejmostí říkali „Svoboďák“. A také se
samozřejmostí devítiletých kluků jsme ho považovali nejen na práci, ale i pro naší zábavu.
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Samozřejmě ho řídil Vojta, tedy první dětský traktorista ve vsi, starostův syn. Protože tento řidič nedosáhl na pedály, musel řídit vestoje. Hlavně ovšem
při řazení, k překonání odporu spojky si musel
stoupnout oběma nohama a tudíž celou svou
„muší“ vahou na spojkový pedál. Pak přeřadit
rychlost. Byla to krkolomná cirkusová produkce,
ale jeli jsme. Když říkám „jeli jsme“, tak Vláďa a já,
pyšní spolujezdci, sedící na blatnících a Vojta
hrdinně vestoje, jako na kapitánském můstku. To
vše se, zvláště na počátku, odehrávalo u starostů na
dvoře. Za zavřenými vraty. Ale pouze do té doby,
dokud to nezjistil Vojtův otec a nepoužil řeč biče,
nebo násady vidlí. A ještě dovětek. Jakmile Vojta
bezpečně dosáhl nohama na pedály, tak již jezdil
„profesionálně“. Na pole, na louky i pro ostatní
hospodářské potřeby. A netrvalo to dlouho po
oněch začátcích. Možná, že proto rostl tehdy
„úmyslně“ rychle.
(pokračování příště)
Březen 2013

Vaši Pavel Chobotský
Vojta Barták
Vláďa Barták

Pěškobusem křížem krážem
Jestliže jste se s pojmem „pěškobus“ dosud nesetkali, rád vám
prozradím, že toto přibližovadlo
patří do kategorie dopravních
prostředků a pomáhá člověku při
překonávání potřebné vzdálenosti.
Je to samohyb, který se dostává do
pohybu vlastní silou pomocí dolních
končetin. V krizových situacích je
možno použít i horní končetiny. Pak
má záběr nikoliv na čtyři kola, ale na
všechny své čtyři údy. Lapidárně
řečeno, člověk se pohybuje pěšmo.
V životě jsem vystřídal různá
přibližovadla: jednokolová, dvoukolová i čtyřkolová, jednostopá i dvoustopá. Nejdéle používaným, zejména
v posledních letech, zůstává můj
pěškobus. Má řadu předností.
Nemám potíže s nastartováním - baterii mám stále dobitou, protože mě
žena živí podle zásad makrobiotiky.
Navíc nemusím hlídat termíny technických prohlídek, kontrol emisí, či
mé zdravotní způsobilosti řídit motorové vozidlo a jsem tudíž při své
sklerose v pohodě. V neposlední
řadě spočívá výhodnost pěškobusu
v tom, že nemusím kupovat pohonnou směs, jejíž cena stoupá do
výšin, kam ani důchodce s průměrným důchodem nedosáhne
a tak alespoň ušetří na potřebné léky
a případnou výměnu vhodné obuvi.
Je pravda, že takové cestování je
méně pohodlné, ale na druhé straně
má své přednosti, které člověk ocení
až v pozdějším věku. Díky menší
rychlosti stačím postřehnout věci,
které jsem za rychlé jízdy ani
nezaregistroval. Mohu se zastavit
kde chci, aniž bych riskoval pokutu
za nerespektování dopravních značek. Pozorně si prohlédnu to, co mě
upoutá a zajímá - např. se pokochám kvetoucím plevelem, nebo diviznou v místech, kde by to člověk
ani nečekal. Rostou a kvetou na stejném místě, aniž by člověk o ně
pečoval. Pěškobus mohu také použí-

vat ve všech ročních obdobích a to i
v lokalitách, kam bych se jiným dopravním prostředkem vůbec nedostal, dokonce alespoň dvakrát v
roce se tak dostanu i do lesa na
houby. Jistě ne poslední výhoda
používání pěškobusu je v tom, že
pohyb na čerstvém vzduchu
prospívá lidskému zdraví a udržuje
mne stále v uspokojující fyzické
kondici.
Díky svému pěškobusu jsem zaznamenal a uvítal nové uspořádání
parku u Obecního úřadu, vybudování chodníku pro chodce podél
hlavní silnice s vyznačenými
přechody
včetně
veřejného
osvětlení, jakož i rekonstrukci
opěrné zdi naproti restaurace
„U Fousků“. To vše přispělo
k bezpečnosti chodců. Uznání zaslouží i dodržení termínu dokončení
těchto akcí. Byl to nepochybně
velký zásah do obecní pokladny, ale
stal se opravdovým vánočním
dárkem občanům obce, který si zaslouží poděkování.
Procházeje se zahrádkářskými osadami musím konstatovat i skutečnosti, se kterými se nemůžeme
chlubit. Na mnoha zahradách jsou
vidět neočesaná jablka na stromech,
případně opadaná a znehodnocená
na zemi. Sebral jsem si několik
plodů odrůdy Ontario, abych si na
nich pochutnal v době jejich
konzumní zralosti, tj. v dubnukvětnu, až mi dojdou vlastní zásoby.
Od majitelů těchto zahrad je to však
velký nevděk, kterého si jablka jako
zdroj vitaminů nezaslouží. Zahrady
plné neshrabaného listí jsou také
nevábné, tlející listí hyzdí každou
zahradu a je zdrojem infekce. Listí
patří do kompostu i s padanými
jablky, kde se promění v kvalitní
humus, nezbytný pro výživu rostlin
a stromů. Většinou, bohužel, i v centrální části obce vidím ovocné
stromy v žalostném stavu, a to jak

u starých, tak i nových výsadeb. Je
vidět zanedbaný výchovný, udržovací i zmlazovací řez. Koruny
stromů, případně zákrsky a jiné
tvary jsou přehuštěné, chybí jim
světlo, sluníčko jimi těžko proniká.
Důsledkem toho je fotosyntéza nedokonalá, ovoce je pak drobné,
nevybarvené a bez specifické chuti
dané odrůdy. Plody jsou poškozené
houbovými chorobami.
Popsaný stav našich zahrad je
i důsledkem malého zájmu našich
potomků. Nás, starší generaci
zahrádkářů, vedly k pěstování ovoce
a zeleniny i ekonomické důvody. Co
jsme si sami nevypěstovali, to jsme
neměli. Mladší generace má dnes
jiné priority. Raději kupuje ovoce
a zeleninu v supermarketech a volný
čas věnuje jiným atraktivnějším
koníčkům. Musím však přiznat, že
na daném stavu máme podíl i my
dříve narození, protože jsme jim
nestačili předat své zkušenosti.
Věřím, že i při respektování zálib
našich potomků najdeme nové
formy, jak je získat pro činnost
zdraví tolik prospěšnou, jakou
zahrádkaření je. První kroky
k nápravě jsme již udělali. Místní organizace Českého zahrádkářského
svazu věří, že Smlouva o spolupráci
s Obecním úřadem a majitelem
zámku Berchtold, kterou jsme
v loňském roce uzavřeli, k tomu
přispěje. My, zahrádkářští veteráni,
rádi poradíme a předáme své dlouholeté zkušenosti. Myslím, že kdo
dočetl mé poznatky z jízdy
pěškobusem, se alespoň trochu zamyslí nad popsanou realitou a přispěje k žádoucímu zlepšení.
Doufám, že při další jízdě
pěškobusem budu mít příznivější
poznatky.
Břetislav Bednář,
zahrádkář Vidovice

11

12

Placená reklama
ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Realitní kancelář MENTIS, výhodný prodej
a koupě domů, bytů, pozemků,
V Jámě 1, Praha 1, tel. 731 150 990,
www.mentis.cz
n Zahradnické práce:
Michal Novotný, DiS., Dolní Lomnice 23,
tel. 737 140 863
n Montáže, opravy, revize hromosvodů
a rizikové kácení stromů:
Petr Kulíšek – Stormservis, Vidovice 091,
tel. 775 636 799, stormservis@seznam.cz
n Kosmetika, masáže:
AP studio – Alena Pancová,
Kunice 179 (Na Kopánku), tel. 737 143 326,
www.ap-studio.cz
n Visage Studio ve Strančicích přijme na ŽL
pedikérku, částečná klientela zajištěna,
více info na tel. 777 579 371
n Projektová a inženýrská činnost pozemních
staveb RD - návrhy, rekonstrukce, interiéry
Ing. Dana Podskalníková, Kunice 203,
tel. 724 035 905, dana.podskalnikova@seznam.cz
ČE
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UVTblesk bezdrátové připojení s neomezeným přenosem dat, vhodné především pro domácnosti
UVTproﬁ firemní tarify, vyhrazené připojení s garantovanou dostupností a nadstandardním servisem
UVTbyt
tarify speciálně určené pro připojení domácností v bytových domech

UVTﬁber
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Nabízíme zafinancování rozvodů ve Vašem bytovém domě. Kontaktujte nás pro bližší informace.
optické tarify, extra rychlé připojení optickým kabelem (to nejlepší, co lze dnes nabídnout),
optické linky až do domu (bytu), dostupné ve vybraných lokalitách

KONTAKT

od 360,-Kč měsíčně
od 900,-Kč měsíčně
od 250,-Kč měsíčně
od 480,-Kč měsíčně


UVTtel Nabídka služeb IP Telefonie. Chcete přestat být závislý na paušálech O2?! PLAŤTE JEN TO, CO PROVOLÁTE!
Přidělení klasického telefonního čísla, které bude dostupné ze všech pevných i mobilních sítí. Velmi výhodné ceny volání!

CENÍK Měsíční paušál za telefonní číslo
CENY VOLÁNÍ za minutu
Pevná sít' ČR od 7 - 18 hod. všední dny
Pevná sít' ČR od 18 - 7 hod. všední dny + víkendy a svátky
Mobilní sít' ČR
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Ve Kovář zdec, Ládví, L 11, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Hluboč osty, Písnice, Popovičky,
, Borová L
ibeň, Modletice, Ohrobec, Okrouhlo, Osnice, Pětih
lké o v i c e
y, Zaječice , VIDOVICE
t
s
o
Popo , Ba r oc h
h
ti
ě
P
,
A
ER N E T U
ov, Ř
vice
KUNICE
bož, PYŠELK
K IN T
, LŠTĚNÍ,
, Poříčí nad Sá ehenice, Ládeves, Babice, Dařny,
zavou, Všechromy, Radlík, Říča VYSOKÁ LHOTA
OJENÍ

36 Kč

AKTIVACE ZDARMA / CENÍK TELEFONŮ:

1,2 Kč/min
0,6 Kč/min
3,0 Kč/min

Interbell IB-136 telefon s displejem a náhlavní soupravou
Siemens DEST Gigaset C470 IP přenosný telefon
Gateway pro připojení 2 analogových telefonů

1 650 Kč
1 950 Kč
1 250 Kč

UVTtelevize Společnost ÚVT nabízí nově uživatelům ve vybraných lokalitách možnost přístupu k televiznímu vysílání prostřednictvím technologie IPTV

- kabelová televize nové generace. Digitální televize IPTV poskytuje digitální kvalitu obrazu i zvuku, bez jakéhokoliv šumu nebo zrnění a bez nutnosti instalace anténního
připojení. V nabídce více jak 80 programů a mnoho doplňkových služeb.
Cena od 166,-Kč měsíčně
www.uvt.cz

email: internet@uvt.cz

tel.: 296 397 496

Ceny včetně DPH
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Za 6 týdnů hrubá stavba 200 m2 domu
ve dvou patrech od 900 000 Kč

ACTIVE
ACTIVE

FUTURE HOUSE
H

BYDLENÍ
D
VE ST YLU FENG SHUI - PŘIROZENÝ ZPŮSOB
B ŽIV
VOTA
POSTTAV TE SI S NÁMI ZA PŘIJATELNOU CENU AKTIVNÍ DŮM A ŠETŘTE ZA ENERGIE
DŮM BUDOUCNOSTI JIŽ DNES
Dům obsahuje progresivní technologie v souladu
ENG SHUI“
SHUI“..
s „FENG
Konstrukce domu je tvořena masivním dřevěným skeletem
z lepených dřevěných prvků s tesařskými spoji vysoustruženými
na CNC stroji kombinovaný se speciální cihelnou membránou
a střešními vazníky prohnutými ve tvaru Fibonacciho spirály.
Dům je vybaven tepelným čerpadlem vzduch/voda a může být
upraven na nízko nákladový klimatizační systém.
Energetická roční bilance může být vyšší než 0+

Dům koncepčně tvoří effekt
e „biorezonance“ pro Váš
zdravější a delší život.
*Principy použité v technologických roz vo
odech korespondují s kategorií „přřá
átelskký vůči uživateli“ zahrnují mimo jiné monitorování
á příchozích a odchozích enerrg
gií s vyyhodnocením na denní bázi.

Activefuturehouse, SE
el.: +420 602 825 541, inf
o@active-fh.com
Bránická
Bránická 213/53, 147 00, P
Praha
raha 4, Br
Bráník,
áník, CZECH REPUBLIC, ttel.:
info@active-fh.com
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AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

Velké Popovice

ASISTENČNÍ SLUŽBA

Autoservis
Vaše vozidlo k nám nemusíte vozit, dojedeme si pro něj k Vám domů nebo do firmy a půjčíme Vám náhradní vůz.
Provádíme servis osobních a dodávkových vozů všech značek
Výměny veškerých dílů a kapalin
Montáže autodoplňků
Opravy elektroinstalace
Zajišťujeme STK a emise včetně přípravy
Prodej náhradních dílů všech značek a autokosmetiky

Auto - Diagnostika
Diagnostika vozidel pro vozy všech značek od roku 2000 do současnosti
Diagnostiku a kontrolu řídících jednotek vozidel provádíme na nejmodernějším zařízení od společnosti WUERTH
Provedeme na vašem automobilu například tyto diagnostické úkony:
vyčtení a nalezení závady řídících jednotek motoru, ABS, airbagů, a ostatních řídících jednotek ve vozidle
komunikace s řídícími jednotkami
čtení paměti závady, mazání chyb
testy akčních členů
nulování servisních intervalů atd.
základní nastavení, kódování a jiné

Autoskloservis
Výměny autoskel, skla pro všechny značky.
Z připojištění čelního skla Vám sklo vyměníme dle podmínek vaší pojistné smlouvy (dle spoluúčasti sjednané mezi Vámi a vaší
pojišťovnou, pokud je pojistná událost plně likvidní fakturujeme rovnou pojišťovně).

Klimaservis
Provádíme plnění klimatizací, čištění, desinfekci, výměnu kabinových filtrů, opravy nefunkčních klimatizací, pravidelnou údržbu
plně funkčních klimatizací
Pro správnou údržbu používáme nejmodernější klima přístroj Valeo

Pneuservis
Přezouváme a vyvažujeme kola a pneumatiky do velikosti 14x24“ včetně RFT
Prodej Pneumatik, Disků AL i plechových, a duší
Opravy pneumatik, disků i duší
Uskladnění pneumatik nebo kompletních kol

Další služby
Odtahy vozidel do celkové váhy vozidla 2410 kg
Náhradní vozidlo
Při servisu půjčení zdarma
Autolakovna - zprostředkujeme Vám nalakování nebo opravu havarovaného vozidla
Geometrie - zprostředkujeme Vám geometrii náprav na laserovém přístroji

BRNO
PRAHA

Ringhofferova 419
Velké Popovice
251 69

EXIT 15
VELKÉ POPOVICE

AUTOSERVIS

www.pneu-cafe.cz

NEVYHOVUJE VÁM PRACOVNÍ DOBA?
Zavolejte nám: +420 774 607 321
Napište nám: info@pneu-cafe.cz
.... a domluvíme termín dle Vaší potřeby i mimo pracovní dobu

JSME PLÁTCI DPH
Firmám nabízíme možnost
platby na fakturu.
Akceptujeme platební karty!
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VÝROBA POSUVNÝCH
DVEŘÍ – LEVNĚ

PŘEDĚLY
MÍSTNOSTÍ
BONUS – dorazové
kartáčky ZDARMA

dodáváme hotové dveře,
proﬁly jako stavebnici, odběr
proﬁlů v celých délkách

GATO s.r.o.
tel.: 777 202 183, 323 654 022
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