Mikuláš přišel i do naší školy

Placená reklama

BONAVITA každý den,
cereálie s úsměvem.
     
PODNIKOVOU PRODEJNU S PEKÁRNOU.
Masarykova 660, Velké Popovice
Otevírací doba: Po-Pá: 6:00 - 17:00
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto roce se konaly komunální volby a v naší
obci většina zastupitelů obhájila své minulé
mandáty. To nám umožňuje pokračovat v práci na
rozvoji obce a hleat pro ni nová řešení. Naší prioritou určitě bude nadále budování základní školy
a snaha dokončit vodovodní a kanalizační sítě na
celém území obce. Také zajišťovat všechny ostatní
oblasti nejen v péči o obecní majetek a vzhled obce, ale
v péči o předškolní děti, seniory, sociálně slabé občany,
sportovní vyžití mládeže i kulturu v obci. Protože jsme
většinou ve svých funkcích několik období, je potřeba vaší
větší kontroly, abychom „nezkostnatěli“ .

Přivítáme větší účast občanů na práci zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce budou od
nového roku konány v učebně Základní školy, kde je
zajištěno důstojné prostředí pro jednání i dostatek
prostoru pro příchozí veřejnost. Vaše aktivity i vzájemná konfrontace názorů mohou napomoci k
utváření konstruktivních řešení při dalším rozvoji
obce.
Věřím, že se nám společným úsilím podaří nadále
zlepšovat celkově naší obec a přeji všem hodně zdraví,
štěstí a hlavně sil do nového roku. Užijte si v klidu
a pohodě vánoční svátky
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
Vítejte při čtení posledního
letošního vydání Zpravodaje, naši
milí čtenáři!
Dozvíte se, jak bylo, co se
podařilo a co se plánuje na rok
příští v našich vesnicích. Čtení je
to ve skrze optimistické a k optimismu je také důvod. Pěkně si
vykračujeme po nových chodnících, po kterých dojdeme do
svých oblíbených hospod, kulturně se povznést na zámek,
zkontrolovat dění na obecním
úřadě nebo prostě jen k sousedům. Za vsí máme krásný, po
letech obnovený rybník, sportovat
je kde a fotbalu fandíme na
luxusních hřištích… Na to
všechno nám po večerech svítí
veřejné osvětlení a příchod
vánočních svátků svou září nyní
zvěstují i adventní hvězdy na
našich obydlích. Proto jsme

všichni pěkně „osvícení“, jenom
zbývá, abychom si osvíceně i počínali.
Harmonogramy, kdy začít péct
cukroví a návody, jak uklízet
a kde nakupovat dárky nám do
hlav valí veškerá média. Jen málo
se jich však zmiňuje, jak si v čase
adventním „uklidit“ ve svých
duších. Jak? Nebojte se, nepřiložím další polínko úkolů do
vašich beztak vypjatých pracovních programů. Naopak. Radím
zpomalit, vydechnout, spočinout.
Dát si kafíčko i nohy na stůl
a třeba vzpomínat. Jak jsme se
těšili na Vánoce, když jsme byli
malí, jak i maminka občas připálila cukroví a jaký to byl šrumec, když nám hořel vánoční
stromeček, bouchnul papiňák či
chcípnul kapr. Prostě – bez romantiky a veselí by ty správné svátky nebyly.

Tak ať se nám letos zase vydaří.
Ať svatí Mikulášové s anděly
kráčí po našich chodnících v míru
s čerty. Ať vám i vašim blízkým
Ježíšek nadělí mír a klid do vašich
ustaraných hlav – alespoň na
chvíli. Prostě ať vůbec mír dál
zůstává s touto krajinou… Dál už
to pochopitelně znáte – „zloba,
závist, zášť, strach a svár ať už
pominou“ – alespoň na chvíli,
alespoň o Vánocích. To vám všem
v našich vesnicích ze srdce přeje
Vaše Kubicová.
A jak přivítat nový rok? Přece
zvesela. O švandu tu nikdy
nebývala nouze. Mimochodem –
tuhle znáte?
Ředitel velké společnosti potřeboval zavolat jednomu ze svých zaměstnanců ohledně naléhavé záležitosti. Vytočil jeho telefonní číslo domů
a ozval se mu dětský šepot: Haló?

Číslo 4/2014, vyšlo 12. prosince 2014. 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 4. března 2015.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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Ředitel se zeptal: Je tatínek
doma?
Je, zašeptal dětský hlas.
Mohl bych s ním mluvit? zeptal
se muž.
K jeho překvapení malý hlas
zašeptal: Ne.
Je tam maminka?
Ano.
Můžu s ní mluvit?
Ne.
Je tam ještě někdo? zeptal se
ředitel dítěte.
Ano, zašeptalo dítě, policajt.

Divíc se, co by policajt mohl
dělat v domě jeho zaměstnance,
zeptal se ředitel:
Můžu mluvit s tím policajtem?
Ne, nemá čas, zašeptalo dítě.
Co dělá, že nemá čas?
Mluví s mámou, tátou a hasičem, přišla šeptavá odpověď.
Se vzrůstajícími obavami a slyšíc ze sluchátka něco, co znělo
jako vrtulník, se ředitel znovu
zeptal: Co je to za zvuk?
Helikoptéra, odpověděl šeptající hlas.

Co se to tam sakra děje? zeptal
se polekaný ředitel.
Dítě odpovědělo bázlivým šepotem: Právě přistála helikoptéra
pátracího týmu.
Ředitel se nyní zeptal opravdu
polekán: Proč tam jsou?
Stále ještě šeptající mladý hlas
odpověděl s tlumeným chichotem:
HLEDAJÍ MĚ!
Mějte se vánočně, moji milí
a drže si nohy v teple, ať se opět
ve zdraví sejdeme u příštího čísla
Zpravodaje.
K.

Zastupitelstvo obce Kunice

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva
konané v pondělí 3. listopadu 2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Kunicích
n Přítomni: Alfery Petr; Hašek Vladimír; Hirsch

n Volební a mandátová komise schválila způsob

Pavel, Ing.; Chramostová Blanka, Mgr.; Jakešová
Patricia, Ing.; Juránek Luboš; Kamarádová
Daniela, Ing.; Konopáč Jindřich, Ing.; Pěkná
Ivana; Růžička Václav, JUDr.; Šíma Jiří, Ing.
Zasedání zahájil Ing. Šíma uvítáním všech
přítomných a konstatováním, že se dostavilo 11
z 11 zvolených členů zastupitelstva. Přítomni
byli 2 občané
Schválení programu zasedání
Schválení mandátové, volební a návrhové
komise ustavujícího zasedání:
Mgr. Chramostová, pí Pěkná a Ing. Hirsch
Schválení zapisovatele: Ing. Faltová
Schválení ověřovatelů zápisu:
p. Alfery a Ing. Jakešová
Mandátová komise provedla kontrolu mandátů
a zjistila tiskovou chybu v adrese na osvědčení
JUDr. Václava Růžičky, platnost jeho mandátu
i mandátu všech členů zastupitelstva byla
potvrzena. Usnesení 1-2-14
Paní Faltová přečetla „Slib zastupitelů“,
všichni zastupitelé jednotlivě slovem „SLIBUJI“
a svým podpisem slib stvrdili. Bylo přítomno
všech 11 členů zastupitelstva
Schválení volebního řádu podle předloženého
návrhu. Usnesení č. 1-1-14

volby starosty a místostarosty obce tajnou volbou a volbu finančního a kontrolního výboru
zastupitelstva obce volbou společnou a veřejnou. Usnesení č.1-3-14
Při volbě starosty a místostarosty bylo
odevzdáno 11 platných obálek
Volební komise oznámila, že starostou obce Kunice byl zvolen Ing. Jiří Šíma, místostarostou
obce Kunice byl zvolen Ing. Jindřich Konopáč
Volební a návrhová komise navrhuje ke
schválení Finanční výbor zastupitelstva obce
Kunice v tomto složení: předseda - Ing. Pavel
Hirsch, členové - Petr Alfery, Luboš Juránek
Volební a návrhová komise navrhuje ke
schválení Kontrolní výbor zastupitelstva obce
Kunice v tomto složení: předseda – Ing. Patricia Jakešová, členové – JUDr. Václav Růžička,
Ing. Daniela Kamarádová. Výbory byly řádně
zvoleny. Usnesení č. 1-4-14
Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce,
jehož návrh všichni zastupitelé obdrželi 7 dní předem.
Jednací řád byl schválen. Usnesení č. 1-5-14
Veřejnou diskuzi zahájil Ing. Šíma poděkováním členům zastupitelstva obce Kunice za
důvěru a přáním dobré spolupráce
Ing. Michaela Faltová, zapisovatelka

n
n

n
n
n

n

n

4

n
n

n

n

n

n

51. zasedání, 6. října 2014

n Veřejná diskuse

– návrh na jednání s místním farářem o opravě
hřbitovní zdi
– návrh na jednání s firmou Abidea o udržování
pozemků (sekání) a zajištění likvidace nánosů
bahna a zabránění dalšího přínosu bahna
– požádat opakovaně ŘSD o měření hluku
z dálnice
– dotaz na nerozšiřování zastavitelnosti obce

n Zhodnocení práce zastupitelstva v letech

2010-2014
n Projednání návrhů na změny MHD – připravit
zavedení školního autobusu Dolní Lomnice –
Kunice pro další školní rok, připravit realizaci
otočky autobusu na návsi v Dolní Lomnici
n Obecní úřad
– informace o přípravě voleb
– nájemní smlouva s firmou O2 – prostory
v hasičárně v Kunicích pro zlepšení datové
sítě v obci
– návrhy na bezúplatné převody pozemků z majetku ČR-Státní pozemkový úřad
n Veřejná diskuse
– žádost o řešení prašnosti komunikace k lomu
v Dolní Lomnici
– upozornění na křížek v zahradě u „Černovy
vily” v Dolní Lomnici
– žádost o doplnění veřejného osvětlení v ulici
Na Hrázi
– žádost o odvodnění v ulici Na Hrázi (na
konci)
– žádost o vyspravení nájezdu u obchodu
č.p. 24 (komunikace kraje)

3. zasedání, 1. prosince 2014
n Projednána příprava návrhu plánu práce Za-

stupitelstva obce na rok 2015
n Projednání a schválení cen vodného 2015
n

n

n

n

2. zasedání, 3. listopadu 2014
n Projednán návrh plánu práce Zastupitelstva

obce na rok 2015
n Projednání a schválení cen stočného na rok

2015 – schváleny ceny ve výši roku 2014
n Projednání a schválení cen za likvidaci
a odvoz TKO na rok 2015 - schváleny ceny ve
výši roku 2014
n Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015 – návrh rozpočtu včetně připomínek projedná
Finanční výbor a tento návrh bude vyvěšen na
úřední desce obce
n Obecní úřad

– návrh na odkoupení části pozemku pod vodojemem Bartošky od Úřadu pro zastupování
státu - schváleno
– volba zástupce obce ve sdružení obcí Ladův
kraj a Region Jih – schválen starosta obce

n

– schválena cena ve výši 41,00 Kč/m3
Projednání a schválení rozpočtu na rok
2015 – schválen návrh rozpočtu na rok 2015
a schváleny navržené úpravy rozpočtu na rok
2014
Projednána a schválena změna názvu
Mateřské školy Kunice na Mateřská škola
Jaruška
Projednána a schválena změna názvu
Základní školy a mateřské školy Kunice na Základní škola Kunice
Obecní úřad
– informace o jednání se Státním pozemkovým
úřadem o převodu pozemků
– informace o jednání o převodu budovy školy
– poděkování panu Pavlu Špačkovi
Veřejná diskuse
– Dotazy k převodu budovy školy v Kunicích
– Diskuze k práci Pavla Špačka za 24 let v zastupitelstvu obce
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice
Přijměte pozvání na

vánoční koncert
v podání Musicy Pragensis
vyslechnete díla předních barokních mistrů

27. prosince od 14.00
v kostele Svaté Máří Magdalény
v Kunicích
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Obecní úřad informuje

OBECNÍ ÚŘAD KUNICE

Náměstí Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice
2. Ohlásit stav vodoměru telefonicky na číslo
323 607 782 (možno i na záznamník) nebo zaslat v SMS na tel.: 722 201 235
3. Ohlásit stav na e-mail: provoz@itvcz.eu
nutno uvést: - jméno a příjmení, část obce
(Kunice, Vidovice, Všešímy)
- číslo popisné nebo evidenční
- stav vodoměru
Cena vodného pro rok 2014 je 39,50 Kč/m3.
–jk–

Na Návsi 92, 251 63 Kunice, tel.: 323 665 463,
323 664 162, e-mail: ou@kunice.cz
www.kunice.cz

Stočné

Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
15.–30. prosince 2014. 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 (možno vhodit do černé schránky na budově
OÚ) nebo zaslat na adresu: I.T.V. CZ, s.r.o.,

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. 602 286 685, e-mail konopac@kunice.cz
Správce kanalizace a ČOV, uzavírání všech
smluv (stočné, poplatky za připojení)
Ing. Michaela Faltová
tel. 775 075 048, 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. 602 178 308, 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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Cena stočného pro rok 2014 je 120 Kč/měsíc/osoba. Splatnost stočného za 2. pololetí byla
30. 11. 2014. Číslo bankovního účtu pro platbu
stočného je 43-2050660217/0100 nebo můžete
platit v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách. Cena stočného pro rok 2015 zůstává
stejná.
–jk–

Web obce www.kunice.cz
Pokud chcete dostávat veškeré novinky do mailu
(včetně plánovaného vypnutí proudu), zaregistrujte
se na našich stránkách k jejich odběru. Stačí vyplnit
kolonku „Informace e-mailem“ na titulní stránce.
–mf–

Bio odpad v roce 2015
Ceny bio odpadu pro rok 2015 zůstávají stejné
240 l – 1400 Kč, 120 l – 1150 Kč, jednorázový
svoz 1100 l – 350 Kč.
Svoz bioodpadu bude i v roce 2015 probíhat
vždy ve středu, a to v následujících termínech:
4. a 18. března, 1., 15. a 29. dubna, od
6. května do 25. listopadu každý týden a poslední
svoz 9. prosince.
–jš–

Chodníky a jejich údržba
Obec si je vědoma, že podle platných předpisů má
povinnost starat se o údržbu chodníků. Vzhledem
k jejich délce a počtu nových autobusových zastávek
je tato činnost časově náročná. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří nám minulou zimu pomohli
a i nadále přivítáme každou pomoc občanů při
údržbě chodníků a přilehlých komunikací. –jší–

Ceny za svoz TKO pro rok 2015
zůstávají stejné
Zastupitelstvo obce Kunice na svém řádném
zasedání v pondělí 3. listopadu 2014 schválilo
usnesením č. 2-1-14 přílohu č. 2 k Obecně závazné
vyhlášce č. 2/2008 o poplatku za komunální odpad
pro rok 2015.
Viz. příloha č. 2 OZV.
Poplatek byl schválen ve stejné výši jako v roce
2014.
Známky pro svoz odpadu z roku 2014 platí až

do konce ledna 2015. Prodej nových známek
bude zahájen 5. ledna 2015.
–jší–

Upozornění pro majitele vozidel
Žádáme majitele vozidel, aby neparkovali na
veřejných komunikacích. Znemožňují tím průjezd
auta provádějícího zimní údržbu.
–jk–

Hroby - poplatek
Upozorňujeme majitele hrobů v Kunicích, že je
potřeba v průběhu roku 2015 zaplatit poplatek za
pronájem hrobového místa.
–jk–

Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2008 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a o poplatku za komunální odpad pro rok 2015
Sazba poplatku pro uživatele systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v obce Kunice pro rok 2015 činí:
Pro nemovitosti užívané k trvalému bydlení:
Pro období od 1. 1. do 31. 12.
a) 2 300 Kč na sběrnou nádobu o objemu 120 l určenou k shromažďování směsného
komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za týden
b) 1 900 Kč na sběrnou nádobu o objemu 120 l určenou k shromažďování směsného
komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za 14 dní
c) 2 150 Kč na sběrnou nádobu o objemu 80 l určenou k shromažďování směsného
komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x týdně
d) 1 600 Kč na sběrnou nádobu o objemu 80 l určenou k shromažďování směsného
komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za 14 dní
e) 4 400 Kč na sběrnou nádobu o objemu 240 l určenou k shromažďování směsného
komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za týden

Pro nemovitosti užívané k rekreaci:
Pro období od 1. 4. do 31. 10.
f)

1 550 Kč na sběrnou nádobu o objemu 120 l určenou k shromažďování směsného
komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za týden

g) 1 300 Kč na sběrnou nádobu o objemu 120 l určenou k shromažďování směsného
komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za 14 dní
h) 1 450 Kč na sběrnou nádobu o objemu 80 l určenou k shromažďování směsného
komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x týdně
i)

1 150 Kč na sběrnou nádobu o objemu 80 l určenou k shromažďování směsného
komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za 14 dní

j)

105 Kč na jeden typizovaný plastový pytel s logem pověřené osoby určený
ke shromažďování směsného komunálního odpadu.

Cena za svoz biologického odpadu
Celkem za rok 34 svozů dle harmonogramu:
k) 1 150 Kč za sběrnou nádobu 120 l určenou k shromažďování biologického odpadu
l) 1 400 Kč za sběrnou nádobu 240 l určenou k shromažďování biologického odpadu
m)
350 Kč za jednorázový svoz nádoby 1100 l určenou k shromažďování biologického
odpadu
Schváleno zastupitelstvem obce Kunice dne 3. 11. 2014 usnesením č. 2-1-14
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Historie
Z kroniky dr. Františka Oldřicha
Vánoce
O Štědrém dnu je po celý den půst
snad ve všech Kunických chalupách.
Mnohý pantáta kuřák ani nekouří
– aby uviděl večer „zlaté prasátko“.
V ten den se pije skoro jen „Kafe“
– dětem se slibuje a zrcátkem ukazuje
zlaté prasátko (odraz světla zrcátkem
na stěnu). Proč ale by se měly děti
postit, aby večer viděli jen to
prasátko, to jsme nemohli dětským
už rozumem pochopiti. Dárků se
mnoho ani neslibuje, ani nedává.
Stromeček vánoční zde donedávna
nebyl zvykem; nyní už skoro
v každém domku. Bývala sotva
nějaká svíčička rozžata – zato vážnost
se jevila na všech obličejích .
Před večeří modlí se otec rodiny
příslušné modlitby ze starých knížek,
druzí domácí poslouchají. Po
modlitbě přinese hospodyně na stůl
mísu „oukropu“ (česnečka), z něhož
každý něco pojí. Potom přijde na řadu
hodně mastný „Kuba“ (hubník), po
něm lívance mazané povidly, sypané
tvarohem a polité smetanou. Ryba
často chybí, není-li někde nablízku
lovení ryb. Každý se nají dosyta i tak.
Za večeře chodíval slouha (pastýř
obecní) a troubil pod okny na trubku,
za čež mu hospodyně naložila do
nůše několik lívanců, nebo i mouky
do pytlíka, pak křížaly, suché hrušky
a jablka. Dnes už nechodí, protože
žádného obecního pastýře není.

Placená reklama
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Posledním byl Smetana (a Matěj Štička), kdysi jako „pražátko“ (z nalezince)
vychovaný ve statku u Dědičů (č. 1).
Po večeři přinesla hospodyně košík
ovoce a podělila všechny. Oříšků
nebývalo mnoho – kupovaly se, málo
kde měli svoje. Zazpívalo se „Narodil
se Kristus Pán“, pokuřovalo se a vzpomínalo na uplynulá léta. Děvčata
zatím donesla kravám „štědrého
večera“, po kousku chleba, psovi kus
lívance, zahradě kousek vánočky,
studně oříšek, čeledín zase koním.
Vánočku slušně velkou dostává
čeládka obyč. až na Boží Hod (donese
ji pak svým rodičům). Někde se hraje
v karty doma o oříšky, nebo se jde do
hospody, kde hraje v karty všechno
v ten den. Kolem 11. hodiny noční vychází z chalup hodně lidí jdoucích na
„půlnoční“ do Velkých Popovic. Tam
bývá vždy pěkně „hraná mše“ i zpívaná. Starší chodí na půlnoční
z nábožnosti, mladší už hodně pro
veselou cestu tam i domů. Je to
zvláštní, jak působí na člověka ta
nekonečná za noci pláň sněhová při
kmitání světel v dáli i blízko, při hlaholu zvonů a dumavém zvuku varhan
„Narodil se“. Mládež ovšem je-li
pohromadě baví se vesele po svém –
přejme jí toho–
Na Boží Hod mnohý hospodář,
než jde do kostela, nabodne na plot
několik kytic obilí, aby také ptáčkové
se v ten den zaradovali. V kostele

v ten den bývá
zase slavná hraná
mše, při níž účinkují obyčejní hudebníci z povolání
i rolníci. Z Kunických hrávají
na „Kcháře“ rolník Jos. Oldřich
a krejčí Jos. Pokorný.
O koledě (na den Sv. Štěpána)
chodí už od časného rána koledníci.
Každou chvíli zaslechne se v síni
čerstvé i udýchané říkání = Koleda
koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně,
nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na
ledu, psi se na mně sběhly, koledu mi
snědly, já sem říkal tu, tu, tu, oni přeci
jedly; Pochválen buď P.J.Kr.=
Hospodyně dá každému tomu
zmrzlému koledníčkovi kus housky,
ba i nějaký krejcar. Též i jiné říkání
kolední někteří chlapci dovedou.
V ten den obyčejně „vandruje“ také
čeládka a i když zůstane na staré
službě, přece jde domů (má-li kam)
a donese svým vánočku. O Koledě
také, nebo už o Štědrém večeru, pokoušejí děvčata budoucnost – házejí
pantoflem ke dveřím, zdali se vdají, či
ne (padne-li špičkou ke dveřím, vdá
se), třesou stromem, ozve-li se kde
pes (leč v Kunicích se ozývá psů hned
nejméně pět). Také někde „ulejvají
volovo“ a usuzují, co se jim ulilo. Že
by chodila děvčata dívati se do vody –
to zde neznámo. Není zde řádného
rybníka ani.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Zápis do 1. ročníku
v ZŠ Kunice
Zápis do první třídy na školní rok 2015/2016
proběhne ve dnech

21. – 22. ledna 2015
od 13:00 do 17:30 hod.
K zápisu je třeba přinést:
rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce dítěte
Kontakty:
blanka.chramostova@zskunice.cz,
tel. 724 040 211, www.zskunice.cz
Na všechny nové prvňáčky se moc těšíme
Krásné Vánoce a úspěšný nový rok Vám všem
z celého srdce přeje Blanka Chramostová

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015
Vám přejí
děti a zaměstnanci mateřské školy Kunice

Kuničtí zahrádkáři
Na zářijovém Dnu otevřených
dveří, který se konal v zahradách
zámku Berchtold, si místní
zahrádkáři připomněli 50. výročí
založení své organizace Českého
zahrádkářského svazu. Vlastní
aktivitou ve spolupráci s představiteli obce a později i s majitelem zámku se podařilo
vytvořit základní podmínky pro
činnost rozsáhlé komunity
zahrádkářů a chatařů. A to jak
současných členů a příznivců,
tak i našich mladších následovníků. Mohli jsme se pochlubit
vybudovanou vzorovou výsadbou ovocných dřevin a užitných
rostlin – peckovin, jádrovin,
vinné révy, drobného ovoce, zeleniny, bylinek a tradiční venkovské květeny. Nachází se v jižní
části zahrady pod zámeckou
mateřskou školičkou. Zde se
budeme scházet při praktických
ukázkách, instruktážích a be-

sedách, na kterých budeme zájemce seznamovat nejenom
s novými odrůdami ovoce a zeleniny, které v našich klimatických podmínkách můžeme
s úspěchem pěstovat, ale i s novými metodami a technologiemi
jejich pěstování. Při těchto akcích
je možno získat potřebné znalosti
i praktické zkušenosti.
Přijďte se podívat a popovídat
si o problémech ekologického
pěstování ovoce, zeleniny a bylin,
na které se zaměřujeme. Radu
a pomoc poskytneme všem
zájemcům, kteří o to budou stát.
V sezóně je možnost k tomu
využít zahrádkářské úterky
v době od 17 do 18 hodin, kdy
budou přítomni zkušení zahrádkáři, případně je možno
využít naší schránky u propagační tabule u výsadby. V tom
případě uveďte svůj dotaz, ale
také své jméno s adresou nebo

jiným kontaktem (tel. č. nebo
e-mail).
Škoda, že nám nepřálo počasí.
Patroni jednotlivých částí výsadby však stačili podat potřebné
informace a zodpověděli dotazy
přítomných. Ti, kteří přečkali
deštík, mohli ochutnat likér
z černého bezu, který připravila
př. Košařová. Byl opravdu
výtečný.
Příští rok přijďte pobejt,
popovídat si o problémech
zahrádkaření a tím obohatit své
zkušenosti. Kromě pěstování
ovoce, zeleniny a užitných rostlin
se snažíme pěstovat i dobré
sousedské vztahy, včetně osobních kontaktů s trvale zde žijícími
občany.
Břetislav Bednář,
zahrádkář z Vidovic
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TJ Kunice – ráj pro mládež

Tento fotbalový oddíl, který
výrazně pomohl z obce Kunice udělat
známé a zajímavé místo pro trvalé
bydlení, změnil svoje priority a znovu
dosahuje velkých úspěchů s mládeží.
Tělovýchovná jednota, lidé kolem ní,

členové a sdružení RKO stojí za
velmi úspěšným rozvojem obce Kunice v posledních osmi letech.
V sezóně 2014/2015 se i radikálně
změnila strategie oddílu naší obce TJ
Kunice. Byla odhlášena III. liga ČFL
a mužstvo „A” bylo přihlášeno do
krajské soutěže I.A třídy. V tomto
mužstvu s nízkým věkovým
průměrem hraje 90 % našich
odchovanců. Hlavní priorita celého
oddílu, který má 10 mužstev, 230
aktivních členů z toho 150 členů do
věku 18 let jsou děti od 5 let
(přípravky, žáci) po dorostence do
18 let. Na odborném základě
stanoveném Marcelem Ličkou se
dnes organizační tým vedený
Pavlem Kusým a vedoucí Lucií
Schwabovou stará celkem o 70
dětí, z nichž 30 nejmladších
předškolních dětí v letošní sezóně
začíná, dalších 20 dětí ročníku
2007-9 hraje za mladší přípravku

a 20 dětí nastupuje v kategorii
starších přípravek.
Naše přípravky zaznamenaly
v podzimní sezóně vynikající
úspěch!

Tým TJ Kunice A – mladší přípravky
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V podzimní sezóně tým TJ Kunice
A mladší přípravky dosáhl 27x
vítězství, 2x remízu a 1x prohru
a s celkovým skóre 236 vstřelených
branek oproti 48 obdržených se
jasně umístil na 1. místě tabulky
(http://www.ofspv-turnaje.eu/mladsipripravky/podzim/skupina-d/).
Hráči Marek Záboj, Petr Kabelka,
Honza Mudřík sbírali pravidelně
ocenění za nejlepší hráče nebo
střelce turnajů. Stejně zajímavé
a vynikající je celkové umístění týmu
TJ Kunice B mladší přípravky,
který ve stejné soutěži obsadil
celkově 3. místo. Za tento tým již
nastupují hráči narození i v roce
2009, 2008 (věku 5 a 6 let) např.
Nikola Novák, Vojta Ištok, Jakub
Kusý, Jan Růžička a jsou pro nás
zárukou, že i minimálně další dvě
sezóny budeme hrát v mladších
přípravkách velmi kvalitní fotbal.
Týmy TJ Kunice A a B starší
přípravky odehrály v neděli 23. 11.

2014 své poslední mistrovské turnaje. I zde TJ Kunice slavila úspěch.
Tým TJ Kunice A starší přípravky
dosáhl 24x vítězství, 3x remízu a 3x
prohru a s celkovým počtem 213
vstřelených branek oproti 34 obdrženým se nakonec umístil na
2. místě tabulky (http://www.ofspvturnaje.eu/starsi-pripravky/podzim/skupina-e/).
Nutno podotknout, že velká
většina kluků z A mužstva jsou
ročníky 2005 a mladší a často bojovali se staršími soupeři. Hráči
Vojtěch Novák, Vojtěch Dudek, Dominik Schwab, Petr Kubice, Aleš
Kocman, Matyáš Turinský byli
nesporně oporou celému týmu.
Tým TJ Kunice B starší
přípravky se v průběhu sezóny
viditelně zlepšoval. Rádi bychom
jmenovali hráče Filipa Pilaře,
Ondřeje Chramostu, Dana Moravce,
Tomáše Nováka, Jakuba Kmenta,
Patrika Sauera, Ondřeje Žižku, kteří

byli oporou všem nováčkům a díky
kterým mužstvo fungovalo skvěle
jako tým.
Poděkování patří všem trenérům
a funkcionářům TJ Kunice, zejména
pak trenérům přípravek: Romanovi
Chramostovi, Karlovi Hanzaliusovi,
Hynkovi Talpovi, Rostislavovi
Ištokovi, Marcelovi Ličkovi, Štěpánovi Kmentovi, Pavlovi Mudříkovi,
Honzovi Píbilovi a také celému
realizačnímu týmu: Lucii Krásné,
trenérům dalších kategorií a rodičům,
kteří nám pomáhají s organizací
turnajů, jako rozhodčí nebo třeba
pečením a občerstvením pro děti.
Děkujeme také sponzorům,
ochotným rodičům a OÚ Kunice za
pomoc a podporu. Věříme, že nás
dále podpoříte, protože význam
sportu pro děti a mládež je z řady
důvodů nenahraditelný.
Luděk Rublič,
sportovní ředitel TJ Kunice

Tým TJ Kunice A – starší přípravky
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Kunické nejmladší volejbalistky vítězí
v prvním kole krajského přeboru
Na první turnaj krajského
přeboru v minivolejbale kunické
nejmladší volejbalistky jely bojovat do Příbrami. V Příbrami
má dobrý volejbal tradici, navíc
v této kategorii i mnoha dalších,
vybojovala Příbram loni mistrovský titul, proto jsme na turnaj
vyráželi s respektem. Děvčata
byla ovšem dobře připravená,
navíc kunické Áčko již za sebou
mělo loňské zkušenosti včetně
účasti na mistrovství ČR v minivolejbale. Přesto byli všichni
velmi překvapeni, zejména naši
soupeři, když naše talentovaná
děvčata Ester Kuklová a Žaneta
Foxová prošla turnajem bez jediné porážky a celý turnaj
vyhrála!
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Pochválit musíme i ostatní kunické volejbalistky, všechny
odehrály velmi dobrý turnaj, aktivně
se zapojily i začátečnice, které
odehrály svůj první turnaj za vydatné pomoci zkušenějších hráček.
V konkurenci 19 týmů zvučných
jmen – vedle Příbrami se zúčastnily
i Benátky nad Jizerou, Kladno,
Komárov a Roztoky – se všechny
naše týmy umístily velmi dobře.
Celkové pořadí:
1. TJ Kunice A
2. Baník Příbram A
3. VK Karbo Benátky n. Jiz. A
4. Baník Příbram C
5. TJ Kunice D
8. TJ Kunice B
11. TJ Kunice C
Monika Fischerová

Placená reklama
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AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

Velké Popovice

ASISTENČNÍ SLUŽBA

NOVINKA: MYTÍ KOL V AUTOMATICKÉ MYČCE
ROVNÁNÍ DISKŮ NA HYDRAULICKÉ STOLICI
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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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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,
K Remízku 179, Kunice,
tel. 737 143 326, www.ap-studio.cz
n Projektová a inženýrská činnost pozemních
staveb RD - návrhy, rekonstrukce, interiéry
Ing. Dana Podskalníková, Kunice 203,
tel. 724 035 905, dana.podskalnikova@seznam.cz
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9LUWXiOQtUHDOLWQtNDQFHOiĜ
MHXQLNiWQtPSURMHNWHPVSROHþQRVWL
ComSTAR Prague , NWHUiSĤVREt
QDþHVNpPUHDOLWQtPWUKXMLåPQRKROHW
0QRKDOHWp]NXãHQRVWL]QDORVWWUKX
NRQNXUHQþQtKRSURVWĜHGtD PRåQRVWt
GČODMt] ComSTAR Prague jednoho
z QHMVSROHKOLYČMãtFKSDUWQHUĤSURNDåGpKR
NGRKOHGiQRYêGRPRYPtVWRSURRGSRþLQHN
QHERLQYHVWLþQt]iPČU
9LUWXiOQtUHDOLWQtNDQFHOiĜ QDEt]tãLURNê
YêEČUQHPRYLWRVWtYãHFKNDWHJRULtSRG
ÄMHGQRXVWĜHFKRX³= tepla domova
QHERNDQFHOiĜHXPRåĖXMH VYêP]iND]QtNĤP
SRKRGOQČYLUWXiOQČQDYãWtYLW nemovitosti
SRFHOpýHVNpUHSXEOLFH.

-DQ3tELO± MHGQDWHOVSROHþQRVWL
Tel.: 777
253 993
.cz
jan.pibil@
virtualniirealitnikancel

www.virtualnirealitnikancelar.cz

UVT
blesk A

10 Mbps/2Mbp
ps

350,-

Kč
za měs

UVT
blesk A+

20 Mbps/5Mbps

480,-

Cena instalace
u všech tarifů 1440,-

Připojjeníí k iin
int
nternetu
ve vaší obci
INFOLINKA
A 840 100 406

TELEFON
INTERNET IZE
V
TELE

Kč
za měsíc

VT
b esk A++

30 Mbps/10Mbps

720,-

Kč
za měsíc

internet.uvtt.cz
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10% SLEVA

NA VŠECHNY POMŮCKY V NAŠÍ VZORKOVÉ PRODEJNĚ

Hole a berle

Chodítka

Toaletní křesla

Sedačky do vany

Sedačky do sprchy

Nástavce na WC

Polohovací lůžka

Domácí péče

Dětské kočárky

Mechanické vozíky

Elektrické vozíky

Elektrické skútry

VZORKOVÁ PRODEJNA
U Dálnice 207, 251 63 Kunice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz, www.dmapraha.cz

