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Plac e ná re klama

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
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Slovo starosty
Vážení rodiče!
Na titulní stránku tohoto čísla Zpravodaje jsme
záměrně vybrali fotografii z Dětského dne v naší
mateřské škole Jaruška, kdy děti ukazují všem řidičům, kterým směrem se má od mateřské školy odjíždět. Komunikace byla záměrně zjednosměrněna
pro zklidnění provozu u školky a umožnění snadnějšího a bezpečnějšího parkování právě rodičům. Je
s podivem, že zejména rodiče porušují toto dopravní
řešení a vyjíždějí (i couváním) ne zcela bezpečným
místem na hlavní silnici. Prosíme všechny řidiče

a hlavně rodiče o dodržování pravidel silničního
provozu, abychom i naše děti vychovávali
k dodržování těchto předpisů.
Závěrem bych rád všem, ale zejména hlavně
dětem, popřál krásné prázdniny, dobré počasí, bezproblémovou dovolenou a šťastný návrat domů.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Editorial
Páni! Tropické jaro se řítí
k létu a od vydání minulého
Zpravodaje jsem stěží stačila
vytřít, natož vytřídit šuplíky, jak
jsem plánovala. A co vy všichni,
naši milí čtenáři? Většina sazeniček se nakonec určitě ujala
a navzdory suchu vše roste jako
zběsilé – včetně plevele. Čuníci
se ze vsi stáhli do lesů, alergici
zažívají
kýchavé
chvilky,
návštěvníci místních lokálů se
usadili v jejich předzahrádkách,
na návsi vznikl nový dětský park
a mezi tím vším se některé z nás
projíždějí vesnicí v kočáře za
jásání davů a třepotání mávátek… Také jste to zaznamenali?
Bez obav! Žádná nová honorace
– stačí prima nápad a mít skvělé
kolegyňky v práci… Právě tak se
v Kunicích slaví významné životní jubileum nejmenované zaměstnankyně místní mateřské
školky. A kdyby přece jenom
nějaká ta honorace začala

vystrkovat růžky, tak už od dob
Čelakovského víme, že „i na
pány v krytém voze taky někdy
trhne, jednou se jim kolo zláme,
jindy vůz se zvrhne“. To se
ovšem vůbec nevztahuje na
holky z naší školky, to zmiňuji
proto, abyste nesmutnili, když se
právě vám zrovna nedaří nebo
když vám nějaký hajdalák zkazí
náladu – uvidíte, bude lépe.
Ostatně to tvrdí i moje kamarádka astroložka. Od začátku roku
byly hvězdné konstelace prachbídné. V červnu čekejme
vylepšení! Přečkali jsme těžké
úplňky, náročné novy i nějaké ty
dny bio 3, tak co nás ještě může
překvapit? Že by tak invaze
mimozemšťanů? Ani ta, myslím,
ne. Vzali bychom je na fotbal,
v Berchtoldu je pohostili telecím
řízkem a než by obrazili všechna
místní pohostinství, byli by
z nich mimokuničáci, mimovidovičáci, mimovšešímáci či mi-

molomničáci. Mimo bych však
ve svých slovních ekvilibristikách neměla být já. Proto
s radostí konstatuji a zároveň
chválím, že ani kultuře nezůstaly
Kunice v květnu nic dlužny. Píši
pochopitelně o KunFestu a říkám ó, ó, ó! Klaplo to organizátorům, muzika šlapala, účast
všech mladých (třeba moje) byla
hojná. K poslechu i tanci – není
to náhodou zastaralý výraz, že
ne – hrál skvělý Baumaxa,
Plexis, U. N. T. perlili, Garáž mi
zvedla náladu. Tak, to byl lokální
souhrn uplynulého.
Však co bylo, bylo, co nás čeká
vyjmenuji. Rozhodně červenec
a srpen – tedy DOVOLENÉ
a PRÁZDNINY. Jupí, hurá,
tramtadá! Konec lámání si hlav
jak se píše sirup nebo brzičko,
kolik je 2¯³ (1/8 – prosím pěkně)
a které že to jsou ty nezelené,
nekvetoucí (houby, vážení).
Také vlasy mohou teď děti

Číslo 2/2012, vyšlo 22. června 2012. 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. září 2012.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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nabarvit pěkně ekologicky
kupříkladu na zeleno a dívky
k tomu doladit image vkusnými
černými nehtíky. Co není vhodné
do školy je přímo nezbytné pro
dobu prázdnin. Paní učitelky
(a sem tam i nějaký pan učitel)
sejmou masku „vyrovnaný
Budha v nirváně“ tak typickou
pro pozitivní, pedagogický přístup a budou zaslouženě relaxovat bez jakéhokoli pst, už dost,
tak se zklidněte. Páni rodičové si
naopak v průběhu léta mohou
ověřit, jak jejich úžasní potomci
úžasně vnímají, ještě úžasněji
reagují a úplně úžasně dokáží
navodit náš předinfarktový stav.
A to je, ani nemusíme ničemu
naučit. Všech se to pochopitelně
netýká. Spravedlnost na tomto
světě nepanuje a ohledně dětí
také ne. Někdo má doma milou,
šikovnou, pracovitou třeba holčičku a jinde mají třeba ušmudlané, uvřískané kluky, kteří
všechno poztrácí. Přesto – každý
chvilku tahá pilku. Holčička
může být až tak moc šikovná, že
se k roli maminky dopracuje již
v pátnácti. Naopak z chlapeckého šmudly se klidně vyklube
nositel Nobelovy ceny za jadernou fyziku. Tak hlavně ty své
budoucí
maminky,
vědce
a prezidenty o prázdninách hýčkejte a rozmazlujte. Oni to totiž
vůbec nemají jednoduché. Mají
vás – zaneprázdněné, uspěchané rodiče, velmi náročné školní
osnovy, pak ještě každý z nich asi
„padesát“ zájmových kroužků
a také spoustu nových „dývídýček“, které ještě neviděli...
Etymologický původ slova
prázdniny bude asi od slova
prázdno. Prázdno od úkolů,
povinností, časného vstávání -
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jistě. Tak úplně to nemusí platit
o prázdninovém programu. Ten
skýtá spoustu příležitostí vybavit
děti všemožnými zážitky mimo
učební plán. Že zrovna nezvládnete návštěvu Dominikánské
republiky a výlet do Paříže?
Nešilte! Už jste byli na Baštírně
opéct si buřtíky nebo si edukativně prohlédli Český Šternberk?
Pokud zvolíte hrad, přijměte
mou nápovědu. Při prohlídce se
budou dětí ptát, kdo seděl na
okně rytířského sálu. Byl to
Lábus, tedy Rumburak, tedy
vlastně havran, když tam byla
točena Arabela. I okolí našich
vesnic vyniká množstvím romantických míst – stačí se poradit s místními dospívajícími.
V tuzemských nápadech na volnočasové aktivity se meze nekladou. Neklaďte si je ani vy a vy,
mladí, se klaďte na meze obezřetně, ať nenastydnete.
V průběhu prázdnin ještě oslavíme Cyrila, Metoděje a Jana
Husa (oslavíme – upálení?, to
asi ne, takže vzpomeneme).
Maturantům zdůrazňuji, že tyto
pánové nepřijedou – pouze
budou mít svátek, a to vzhledem
k významu jejich osobností
dokonce státní. Proto, vážení
věřící, je co slavit, ať jste katolíci
nebo protestanti. A, vážení ate-

isté, je také co slavit, protože
bude čtvrtek, pátek pracovní
volno a pátek, jak známo, navazuje na víkend. Čtyři dny volna!
Slavme s mírou (lze i s Mírou
nebo s Pepíkem).
Co se týká mé minulé zmínky
o případné kontaktáži prezidentských kandidátů, doneslo se
mi bleskurychlou místní šuškandou, že je ani moc zvát nechceme. Takže je zvát nebudeme.
Už tedy zbývá jen se rozhodnout a rozhodnutí dodržet, že
letní pohodu si nikým kazit
nedáme. Větru ani dešti neporučíme, musíme tedy doufat, že
jsme si letní vedra nevybrali už
v květnu a že předpovídané přízemní mrazíky budou pouze
přechodným vrtoch počasí.
Hodně odpočívejte, hodně
pijte (můžete i nealko) a vždy se
hodně namažte (můžete i krémy
s ochranným faktorem). Načerpejte spoustu nových sil. Ať si
v září můžete přečíst mé další,
v y č e r p á v a j í c í informace.
Teplé, ale neúmorné léto, vlahý
vítr do vlasů, ale ne vichřice
s polomy, klidnou, ale ne nudnou dovolenou a vůbec krásné
léto vám všem přeje
Vaše Kubicová

Informace o dění v obci on-line!
Zaregistrujte svůj email na adrese
www.kunice.cz
a víte vše jako první.
Již vám neunikne vypnutí elektřiny,
odstávka přívodu vody či plynu
nebo významná kulturní akce v obci.
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Zastup ite lstvo ob c e Kunic e
20. zasedání, 2. dubna 2012

 K projednání změn v MHD nedošel žádný návrh,
informace o problémech při uzavírání nových smluv
s dopravci (Středočeský kraj dal výpovědi)
 Projednána a schválena uzávěrka hospodaření
firmy Služby Kunice
 Organizace vítání občánků – 13. 5. 2012 na zámku
Berchtold, příspěvek 500 Kč na dítě, zároveň Den
matek – příspěvek 1000 Kč
 Projednána spolupráce s firmami na území obce
a odsouhlaseno zaslání výzvy firmám na území obce
pro spolupráci na řešení problémů v obci
 Obecní úřad
- informace o revitalizaci parku v Kunicích
- informace o úpravě parčíku ve Všešímech
- příprava úklidu obce 28. 4. 2012
- možnost zpřístupnění lomu Chlum
- zahájení činnosti komise ŽP a Muzejního spolku
- informace o stavu na statku Chlum
 Veřejná diskuse
- omezení rychlosti na průjezdu obcí, kontroly Policie ČR
- dotazy na revitalizaci parku Kunice
- změny využití pozemku (Kluziště)
- poděkování za předání veřejného osvětlení
- upozornění na kameny v okolí cest
- letní omezení provozu MŠ
- návrh na uspořádání srazu „rodáků“

21. zasedání, 7. května 2012

 Spolupráce s organizacemi v obci, RKO spolupráce na dotacích, TJ na základě smlouvy, navíc využití
a údržba upravené plochy ve Vidovicích, Odborné
učiliště, pomoc při úklidu obce, kulturní akce v obci,
problémy u pronájmu tělocvičny
 Pojmenování ulic v obci, náklady pro obec asi
200 tis. Kč na tabule. Budou ještě jednou vyzváni
občané k vyjádření
 Obecní úřad
- informace o revitalizaci parku v Kunicích
- projednání petice podané p. Šteglem ke zveřejňování zápisů zastupitelstva obce na webu obce
- darovací smlouva na komunikaci od firmy COYLE
- informace o nesouhlasu silničního správního
orgánu (Městský úřad Říčany) o omezení
rychlosti v obci
- informace o situaci na farmě Chlum
- projednání s majitelem pozemku možnost otočení
autobusu l. č. 463 na farmě Chlum
 Veřejná diskuse
- žádost o finanční prostředky na úpravu hráze
rybníku v Dolní Lomnici
- žádost o opravu komunikace v DL k lomu

- informace o průběhu zápisu do MŠ
- připomínka k některým cenám v rozpočtu
revitalizace parku Kunice
- projednávání výjimek pro atypické domy
- žádost o informace o činnosti komise ŽP

22. zasedání, 4. června 2012

 Spolupráce se Středočeským krajem – byla zvolena nová hejtmanka, zlepšení v oblasti dopravy, odvolány výpovědi dopravcům, zůstávají problémy
s opravami komunikací
 Hospodaření v obecním lese – předpoklad
v letošním roce je vyrovnané hospodaření, popřípadě
minimální zisk, pokud ovšem nedojde k nějakým
kalamitám, zatím vytěženo 318 kubíků + 60 kubíků
prořezávky, zalesněno 1,05 ha.
 Rozvoj obce – dopravní infrastruktura a inženýrské
sítě. Prioritou je nadále chodník mezi centrem obce.
Zástupci obce projednají možnost opravy krajských
komunikací po ukončených objížďkách. Začínají se
realizovat vodovodní přípojky na novém regionálním
vodovodu ve Všešímech, hledají se dotační programy
na vodovod a kanalizaci Na Čihadle, projektuje se
kanalizace a vodovod v Dolní a Horní Lomnici,
máme stavební povolení na VO proti zámečku, běží
stavební řízení na VO mezi zámečkem a centrem
obce, projektuje se VO Na Terase.
 Obecní úřad
- Odsouhlaseno přistoupení obce Tehovec ke
sdružení obcí Region Jih
- Překážky na místních komunikacích (kameny,
stromy, keře ) – bude podána výzva k odstranění
- Informace o otevření parku v Kunicích
- Informace o změnách ve sdružení obcí Ladův kraj,
obec bude zastupovat pí Kamarádová
- Pojmenování ulic – ještě požádáme občany o vyjádření
- Výzva na pomoc při vybavení třídy pro prvňáčky
- Majetkové řešení rybníka ve Vidovicích
- Žádost o odkoupení obecního pozemku vDolní Lomnici
 Veřejná diskuse
- žádost o řešení kontejnerů u „samoobsluhy“
- rozpočet na park v Kunicích
- řešení kamerového systému u parku v Kunicích
- radar v obci
- dotaz na postup opravy hráze rybníka v Dolní
Lomnici
Ing. Jiří Šíma, starosta obce

Nové občanské průkazy
O vydání nového OP lze zažádat na jakémkoliv
úřadě s rozšířenou působností (např. u úřadoven
v Praze, kde jsou čekací doby v minutách, v Říčanech
v hodinách). Více informací na tel. 323 665 422. –jš–
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Ob e c ní úřad informuje
Pojmenování ulic v obci
Potřeba pojmenování ulic v naší obci narůstá spolu se
zvyšujícím se počtem stejných popisných či evidenčních
čísel, a to zejména v Kunicích a Vidovicích. Nyní je stejných více než 280. Čísla jsou přidělovaná postupně podle
kolaudace jednotlivých nemovitostí a nemají žádný orientační řád. Vyhledávání adres je tak velmi složité.
Z první ankety na webu obce vyplynulo, že většina
korespondentů by si pojmenování ulic v obci přála.
Obecní úřad zmapoval nutné náklady a nutnou následnou administrativu. Náklady na označení ulic cedulemi
odhadujeme v maximální míře (všechny části obce) na
200 tisíc Kč. Administrativní úkony pro občany jsou
zdarma (změny občanských průkazů, v evidenci vozidel
apod.), dále by všechny firmy (ale i osoby samostatně
činné) měly požádat o změny adresy ve všech svých
dokladech. Toto je sice náročný administrativní proces,
ale na druhou stranu, čím později k realizaci pojmenování ulic přistoupíme (a potřeba bude stále větší), tím to
bude ještě složitější.
Způsob výběru názvů ulic bude projednán až po definitivním rozhodnutí o pojmenování ulic, ale již dnes
předpokládáme v co největší míře využití stávajících
neúředních názvů, či zeměpisných nebo směrových
podkladů. Samozřejmě není nutné využít pojmenování
ulic ve všech částech obce (např. Horní Lomnice, Dolní
Lomnice a Všešímy), záleží na místních obyvatelích
a potřebě orientace v území místní části.
Zastupitelstvo obce přivítá každý váš názor (písemně,
e-mailem, ústně) k tomuto problému, abychom mohli
po prázdninách učinit definitivní rozhodnutí a případně
v rozpočtu na rok 2013 zajistit prostředky na realizaci.
Ing. Jiří Šíma, starosta obce Kunice

Vyzýváme všechny majitele nemovitostí, kteří na
místní komunikaci umístnili překážky bez povolení, aby
je odstranili. Chápeme, že byly ve většině případů umístěny s dobrým úmyslem, aby např. ochránily zeleň, kterou za obec udržují, nebo zabránily poškozování majetku vozidly. Jsou ale nebezpečné, nepovoleným způsobem omezují průjezdní profily, ztěžují průjezd hasičů,
někdy také narušují systém odvodu dešťových vod, nebo
jako stromy a keře zhoršují rozhledové poměry.
Zastupitelstvo obce se proto shodlo, že je třeba aktivněji
postupovat při jejich odstraňování. Z bezpečnostních
důvodů budou tolerovány překážky (např. ozdobné
kameny) ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od hrany
vozovky.
Ing. Jiří Šíma, starosta obce Kunice

Pomoc našim „prvňáčkům“
Naše obec má v letošním roce minimálně 22 „prvňáčků“. Jsme rádi, že obec Velké Popovice získala dotaci na
rozšíření základní školy, a tak budou moci být všechny
naše děti přijaty k plnění povinné školní docházky.
Obec Kunice by ráda ve spolupráci s rodiči a našimi
občany či firmami na území obce pomohla zajistit kompletní vybavení jedné třídy (kde budou naši žáci několik
let). Toto vybavení bude hrazeno obcí Kunice přímo pro
základní školu Velké Popovice a bude užíváno ve třídě
„našich prvňáčků“.
Děkujeme za případné poskytnutí finančního daru
naší obci, na který uzavřeme darovací smlouvu (odpočitatelná položka od základu daně) a tyto prostředky skutečně použijeme pro výše uvedené vybavení. Dary lze
poskytovat v hotovosti nebo převodem na darovací účet
35-4076970247/0100, více informací na obecním
úřadě.
Ing. Jiří Šíma, starosta obce Kunice

Překážky silničního provozu

Povinnost udržovat pozemek

Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání
4. 6. 2012 stížnosti občanů na překážky silničního provozu na místních komunikacích. Jde o různé kameny,
stromy, keře a jiné pevné překážky na místních komunikacích. Podle zákona o pozemních komunikacích smí
být pevná překážka umístěna na komunikaci jen na
povolení silničního správního úřadu, kterým je pro
všechny komunikace na území obce (vyjma dálnice
a silnic III. tříd – krajských) Obecní úřad Kunice. Ten
toto povolení může vydat jen se souhlasem vlastníka
komunikace (převážně obec Kunice) a Policie ČR.
Umístění nepovolené překážky je porušením zákona,
které může být postiženo pokutou až do výše 300 000
Kč, a navíc v případě nějaké nehody, např. při vyhýbání
vozidel najetím vozidla na kámen, bude odpovědnost za
škodu na tom, kdo překážku na místní komunikaci umístnil.

Ze sdělení odboru životního prostředí MěÚ Říčany vybíráme:
Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů - konkrétně § 3 odst. (1) písm. a)
(zákona) fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje,
vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné
produkty nebo jiné předměty a vlastník pozemku nebo
objektu nebo osoba, která je využívá z jiného právního
důvodu, jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt
a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby
nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo
k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví
lidí nebo zvířat.
Za neplnění povinností, které vyplývají z výše jmenovaného zákona lze uložit sankce u fyzických osob do
30 000 Kč, u právnických osob až do výše 500 000 Kč.
–jš–
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Historie
Bylo nás šest aneb „Dědo vyprávěj!“ – část 3.
(Vyprávění o tom, jak prožívali klukovská léta dnešní kuničtí sedmdesátníci)
Zábava a hry – nůše nápadů
Není účelem těchto stránek dopodrobna vylíčit všechny naše klukovské
příhody, klukoviny, ba někdy
i lotroviny, ale vzpomenout na některé
z nich. Doufáme, že zajímavé. Pro nás
tehdy zábavné a hlavně po těch desítkách let snad i úsměvné. Tedy pusťme
se do toho.
Bez nadsázky se dá říci, že v prvé
řadě pro naše hry skýtala nejlepší možnosti okolní příroda. Mnoho času jsme
trávili v lese, kde ke slovu přišel hlavně
již dříve zmíněný prak. Představovali
jsme si sebe jako zálesáky, lovce zvěře –
stopaře. Loveckou vášeň v nás dokázala vzbudit veverka, která se nám náhodou připletla do cesty a zvědavě na nás
pokukovala shůry, z koruny vzrostlých
smrků. Byla vždy ale rychlejší a chytře
se schovala. A tak se nám cílem stávaly
šišky na stromech nebo navlečené plechovky na větvích. Někdy znenadání
a zejména hlučně vyskočil zajíc
z pelechu a hádejte, kdo se víc lekl?
Hlavně nám tyto výpravy přinášely
různá dobrodružství z objevení tajů
lesa nebo pozorování lesní zvře, ptáků,
hledání nor divokých králíků, zakuklených veverčích hnízd, či zaječích pelíšků. Někdy vzácně jsme objevili i hnízdo
lesní sovy. Takovým lesním rájem nám
byla třeba dnešní Hůra, dříve Německá
Hůra a ještě dříve Česká Hůra.
Tady se musíme zmínit o rybníku ve
Žlábkách na úpatí Hůry, námi jedno-

duše zvaného Žlábečák. Bylo to oblíbené místo našich letních radovánek
a zimního sportovního vyžití. Ale
nutno přiznat i alotrií, jako např. našeho sportovního rybářského umění, pytlačení „načerno“, které velmi zhusta
končívalo divokým úprkem. Bez úlovku, se srdcem až v hrdle, nebo spíše
v kalhotách.
O Žlábečáku se zmíníme ještě
později a poněkud obšírněji. Obdobně
vám ještě povyprávíme, jaké radovánky nám skýtala Hůra v zimě.
Na lesní toulky jsme často též vyráželi vyzbrojeni lukem a šípy - tedy jako
indiáni. Obvykle to bylo v období tzv.
„indiánského léta“, tj. v časném podzimu, kdy většinou vrcholí dozrávání
v přírodě. Po „indiánsku“ a v naprosté
tichosti jsme sledovali život v přírodě,
živili se jejími plody a užívali si „babí
léto“. Proměnu v indiány jsme dokonali opeřenou čelenkou a poma-lovanými
tvářemi. To se nejedna panímáma
nestačila divit jak to, že ty její slepice už
pelichají a dokonce i ten kohout nějak
začal ztrácet peří.
Jedna z nejhezčích vzpomínek se asi
váže k našemu táboření u potoka
V olších, poblíž lomu. To jsme ještě
bohužel nevěděli, že se z toho potoka
později stane Zlatý potok. Asi by se
z nás kromě lovců, zálesáků a indiánů
také stali zlatokopové. Mnohdy naše
táboření V olších trvalo celý den.
A tomu bylo nutno přizpůsobit naše

Stavba mostu u Kunic 1946
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chování. Tam přišlo, nyní bez zábran
a strachu ke slovu i naše rybářské náčiní. A abychom si vytvořili opravdu
tábornickou atmosféru, postavili jsme
si z větví jakousi chýši a před ní ohniště.
Naše úlovky drobných rybek jsme si
pak opékali a s chutí pojídali. K tomu
jsme si uvařili na ohništi ve starém
ešusu čaj z přírodních bylin, jehličí
malinového listí a mateřídoušky. I to
jsme přežili – zkrátka táborníci. Po
skončení našeho pobytu bylo vše dopodrobna uklizeno, zamaskováno; nezbyla po nás ani stopa. Odměnou za naše
ohleduplné chování nám zřejmě byla
návštěva překrásného ledňáčka, který si –
možná po našem vzoru – rozhodl vybudovat v potočním břehu svoje hnízdo.
Jestlipak tam ještě létá jeho potomstvo?
Ale posuňme se po proudu potoka o
kus dále. Nikoliv však v čase. V místech
dnešního vysokého dálničního náspu
byla původně zahájena stavba mostu.
A to bylo něco pro kluky. Na základech
mostu jsme objevili mezi vyčnívajícími
pruty armatury olověné pláty a nápad
neměl daleko k provedení. Ono nám
totiž zrovna docházelo střelivo do praků
(křemenné kamínky) a tak posloužily
nasekané kousky olověných plátů.
Spravila jedna odvážná, v našich očích
až „nebezpečná“ výprava na opuštěné,
nehlídané staveniště. Vyzbrojeni kladivy a maj-zlíky jsme se připlížili
s bušícím srdcem na lov olova. Ani již
nevíme, jak jsme ten strach přežili. Ale
kousky olověných plátů putovaly
snámi domů kdalšímu zpracování. No,
nakonec se most stejně nestavěl.
Postavena byla pouze jeho betonová
konstrukce, která byla později nahrazena dnešním náspem. Doufám, že tato
naše klukovina, možná i lumpárna
nevzbudí obecné pohoršení. Klukovské
nápady bývají všelijaké, ale nikdy nebyly prováděny se zlým úmyslem.
Zmínka o staveništi dálničního
mostu vzbudila i další vzpomínku.
V oné popisované době byly totiž
v předstihu zahájeny resp. provedeny
hrubé, zemní úpravy budoucí trasy dál-
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nice některých jejích úseků. Zejména
ty, jež se zařezávaly do terénu. Jeden
takový byl i poblíž naší vesnice, nad
Kunicemi, někde mezi dnešním 15tým
až 17tým dálničním kilometrem.
Opuštěné staveniště, spíše všelijak
romanticky rozeklané skalní rozsedliny, povětšinou již opět zčásti zarostlé,
bylo pro nás vším, co jsme si mohli
přát. Budovali jsme si opevnění, či
bunkry z kamenů a těch bylo dostatek.
V nich jsme pak stavěli ohniště, spíše
jakési pece, kde bylo možné dokonce si
něco uvařit nebo upéct. A tu byl další
nápad na světě.

Stavba mostu u Kunic 1946
Kdosi totiž přinesl zvěst, že četl
v Rodokapsu (ty jsme tehdy hltali)
o zálesácích, kteří si pekli uloveného
divokého krocana i s peřím, obaleného
do jílu. Po upečení se sloupne jíl
i s peřím a je připravena chutná pečínka. Tak proč to nezkusit! Pece jsme
měli, jíl také, jen sehnat nějakého toho
pernatce. Zastřelit vrabce – to ne, to
nám ho bylo líto a pro 6 hladovců by to
bylo, jak se říkává, jako „malina volovi“. Vyřešeno! Ovšem dodnes nevíme,
která hospodyně se večer nedopočítala
svých kuřat. No a jak náš vrcholný
kuchařský pokus dopadl? Ani se
neptejte! Všechno by šlo, až na maličkost. V tom Rodokapsu se nikde
nepsalo, že je třeba předem toho ptáka
vykuchat!! A bylo po chuti a po zálesáckém receptu. Jak rádi jsme se
s pokorou vrátili k mámině kuchyni.
Mezi tím, co jsme v mezidobí pozastavené stavby dálnice kuchařili, bylo
rozhodnuto, že se zmíněný most přece
jen postaví. A postavil. Ale pouze nosná
železobetonová konstrukce včetně
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mostovky. Bez návaznosti na silniční
těleso. A zase konec. Dál nic. (nikoliv
„dálnice“). No, ale to pro nás byla
pozvánka: „Vyzkoušejte mne, zkuste se
po mně projet na kole, dokážete to?“
Kdo by odolal. Z jedné strany, od
Mirošovic, se dalo totiž poněkud složitě, ale bez rizika na most vylézt.
Znamenalo to překonat výšku asi 2,5
až 3 metry. Ale jak, bez žebříku?
Pomocí zčásti okleštěného smrčku
z vedlejšího lesa, který nahradil žebřík,
se to zdařilo. Šlo tam dokonce vytáhnout i kolo. A již jsme se proháněli po
dálnici. Vlastně jsme byli jejími prvními neoficiálními zkušebními jezdci.
Vše ovšem probíhalo v naprostém utajení. Ono by to asi našim rodičům
nebylo moc po chuti. My se tomu dnes
vůbec nedivíme. Vždyť to byla od nás
opět lumpárna. Ale musíme se alespoň
trochu obhájit – všichni jsme věděli,
kde jsou hranice našich možností
a nikdo se nesnažil je překonat.
Kolo, tedy jízdní kolo! To se pro nás
stalo cílenou metou, ale též s trochou
nadsázky životní nezbytností. Trochu
jsme totiž povyrostli a z Kunické obecné školy jsme postoupili do střední ve
Velkých Popovicích. To pak se kolo
stalo naším každodenním dopravním
prostředkem na cesty do školy. Ale
nejen tam. Avšak to je již jiná kapitola.
Vraťme se však ještě k těm našim
mladším klukovským letům. Ne vždy se

naše zábavy nesly v poměrně nevinném
duchu. Tato léta jsme prožívali těsně po
válce, kdy bylo možno kolem cest asilnic
nalézt odhozenou munici ustupující
německé armády. To jsme nemohli
nechat bez povšimnutí. Do ohýnku na
louce jsme hodili několik nábojů a hurá
za kopec, skrčit se a čekat. Prásk, prásk!
Z ohýnku létaly kusy ohořelých dřev
a popel. Pyrotechnické pokusy byly velkým lákadlem snad pro každou klukovskou generaci.
Dalo by se popisovat mnoho dalších
„nápadů z té naší klukovské nůše“,
třeba hra „na četníky a zloděje“, při
které posloužily pistole na gumičky
nebo bezinkové bouchačky. Nebo naše
podzimní návštěvy stohů balíkované
slámy na poli, které přímo lákaly
k náročné „přestavbě“ s různými chodbami, jeskyněmi a prolézačkami, což
mnohdy končívalo rozvalinami celého
stohu. Pak nebylo divu, že jsme velice
často za svištění biče hospodáře lámali
rekordy v úprku jako o život. A přivítání
doma? Dokážete si představit co se na
vás nachytá ze slámy osin? Jak to asi
mohlo dopadnout? Ano, přesně tak,
jak si myslíte.
A protože se vám, děti, blíží prázdniny, tak si je hezky a ve zdraví užijte
a moc by nás potěšilo, když třeba o
některých svých zážitcích napíšete do
příštího Zpravodaje.
Vaši Pavel, Vláďa a Vojta

Stavba mostu u Kunic 1946 výztuž
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Zprávy ze školky
Obrovské týpí od pana Špačka na zahradě školky prozrazuje téma oslav dne dětí „INDIÁNSKÝ DEN“.

Hry i soutěže prověřily znalosti dětí a přiblížily jim
kulturu a život indiánů. Hledání pokladu završilo soutěžní dopoledne. Děti měly z dobrot a dárků obrovskou

radost. Byly odměnou nejen za statečné soutěžení, ale
i za celoroční práci ve školce, která vyvrcholila krásným
vystoupením pro maminky a babičky na zámku
Berchtold i přivítáním nových občánků. To vše nenechá
nikoho na pochybách, že si děti odměnu opravdu
zaslouží.
Oslavu dětského dne děti zakončily malováním šipek
na silnici u školky označujících směr odjezdu od školky
z jednosměrné ulice. Důvodem akce je opakované porušování předpisů ze strany rodičů i prarodičů, kteří tak
svým dětem dávají špatný příklad.

Rozloučení s předškoláky
V pátek 22. června 2012 v 15.30 se uskuteční rozloučení s předškoláky a závěrečné posezení s rodiči při opékání špekáčků.

Ahoj školko
Poslední týden v červnu se společně rozloučíme
Pondělí 25. 6. 2012 –JÍZDÁRNA
Úterý 26. 6. 2012 – DRAVCI
Středa 27. 6. 2012 –NAUČNÁ STEZKA
Čtvrtek 28. 6. 2012 – VANDR
Pátek 29. 6. 2012 – BUBNOVÁNÍ
Děkujeme všem rodičům, sponzorům a přátelům
školy, kteří nám celý školní rok pomáhali.
Přejeme vám všem krásné prázdniny.
Ivana Pěkná,
ředitelka a celý kolektiv školky

Provoz o prázdninách:
od 9. července do 26. srpna 2012
bude mateřská škola

UZAVŘENA.
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Oslava Dne dětí v mateřské škole
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Úprava parku v Kunicích

Voda z fontánky je pitná
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Parčík Všešímy

Nově upravené okolí vodní nádrže Na Kopánku
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Plac e ná re klama

P3RFEKTNĚ NA MÍRU

POTŘEBUJETE NOVOU VÝROBNÍ HALU NEBO SKLADOVÉ PROSTORY?
CO NABÍZÍME
Možnost výstavby na míru v 8 nových budovách v rámci 3 našich parků (přibližně 200,000 m2)
Greenfield pozemky ve 14 lokalitách v České republice a na Slovensku
Okamžité zahájení výstavby – pozemky ve stávajících P3 parcích již se stavebním povolením

P3 AKTIVNÍ LOKALITY V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU
Existující P3 park
POINTPARK
PRAGUE D8

MLADÁ
BOLESLAV HRADEC
KRÁLOVÉ
Praha

POINTPARK
PLZEŇ PRAGUE D1

Greenfield pozemek

PARDUBICE
OSTRAVA

KOLÍN

OLOMOUC
BRNO
POINTPARK
BRATISLAVA

POINTPARK ŽILINA
TRENČÍN

PREŠOV
KOŠICE

MARTIN
ZVOLEN

TRNAVA
Bratislava

POINTPARK PRAGUE D8

POINTPARK PRAGUE D1

POINTPARK BRATISLAVA
8

D8

D1
7

3

1
2

4

5

WORKSHOP S P3 SPECIALISTY
Akvizice | Právní servis | Financování | Výstavba | Správa
REZERVUJTE SI MÍSTO A ČAS:

Daniel Kubizňák +420 724 570 999 | Naďa Kováčiková +421 905 400 488

WWW.POINTPARKPROPERTIES.COM
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Nezatracujme staré odrůdy ovocných stromů
a nevzdávejme se pěstování vlastního ovoce a zeleniny
Mnozí mladší majitelé zahrad, kteří je převzali do své péče, nebo je
koupili, se pustili do jejich rekonstrukce, aby je přizpůsobili svým představám o jejich funkcích. Budují zejména atraktivní jezírka, bazény
a odpočinková místa k posezení s členy rodiny a svými přáteli
u grilování apod. Nic proti tomu. Je to charakteristický jev současnosti. Užitková část zahrady stále méně plní funkci výroby vlastního ovoce
a zeleniny, neboť je v širokém sortimentu nabízeno v četné obchodní
síti. Jsme však zároveň svědky necitlivého přístupu k těmto proměnám. Porážejí se staré ovocné stromy, protože zabírají hodně místa,
jsou nahrazovány keři a stromy okrasnými a to převážně jehličnany.
S listnáči je prý hodně práce s jejich údržbou a hrabáním listí. Vzniká
problém, co pak s ním. Obyčejně končí někde na černé skládce, nejčastěji v popelnici, místo toho, aby bylo kompostováno a následně
používáno k přihnojování záhonů, keřů, stromů a trávníků. A to podle
staré a osvědčené zásady, že vše co zahrádka dá, má být zkonzumováno a zbytky rostlin, větví apod. zpracovány a navráceny zpět do půdy.
Dnes k tomu máme vhodnou techniku v podobě drtičů zahradního
odpadu. Odvážet zahradní odpad včetně trávy, je velký zahrádkářský
hřích. Jak víme, hřešit se nemá. Protože nevědomost hříchu nečiní,
budiž jim odpuštěno.
Myslím si, že není správné úplně se zbavovat užitkových částí
zahrad. Po vykácení starých vysokokmenných ovocných stromů, které
stínily, případně překážely vpřestavbách chat či budování rekreačních
domů nebo objektů k trvalému bydlení, by měla následovat i výsadba
ovocných dřevin na méně vzrůstných podnožích, které se dají udržovat v přiměřené výši, umožňující údržbu i sklizeň bez žebříků, prakticky ze země. Vhodných tvarů aodrůd pro naši klimatickou oblast je bezpočet. Nejpřijatelnější je štíhlé vřeteno, které jsem podrobněji popsal
ve svém posledním příspěvku do Zpravodaje. Odrůdy je možné si
vybrat podle své chuti , zároveň odolné proti houbovým chorobám
a pěstovat je skutečně biologicky i bez chemické ochrany. Pokud jde o
zeleninové záhony, lze zredukovat jejich prostor i sortiment. Vámi
vypěstované druhy budou pak v bio kvalitě, kterou v supermarketech
nekoupíte např. česnek a křen, pro své účinky oprávněně nazývané
“záhrádkářská antibiotika”. Zejména český česnek akřen je vkuchyni
pro svoji chuť a aroma nenahraditelný. Nedejme se zlákat ani větší
velikostí hlaviček, ani přijatelnější cenou česneku dováženého. Těm,
kteří se rozhodnou ve sklenících pěstovat např. mrkev, rajčata, okurky
a papriky, přijde velmi vhod urychlení jejich sklizňové zralosti o více
než jeden měsíc. Zejména naše děti a vnoučata si na nich pochutnávají anavíc projevují zájem o pěstování. Samy se hlásí, že sazenice budou
zalévat nebo jinak při pěstování pomáhat. Všeobecně platí, že to, co si
sami vypěstujeme, nám chutná více, než zakoupená zelenina na trhu.
Snad je to tím, že jsme do jejich pěstování vložili vlastní práci. To by
mělo být motivem k uchování alespoň malého záhonu pro pěstování
zeleniny v rekonstruované zahradě.
Ale vraťme se k problematice starých – tradičních odrůd ovocných
stromů. Mnohé znich nám dodnes dávají nejen chutné plody, ale svým
významem přesahují svou užitkovost. Pěstují se stovky let a prokázaly,
že obstály i tvrdé zkoušky, které jim připravuje příroda a v poslední
době také člověk. Jsou zároveň nositeli cenných genů, které lze využít
v současném šlechtitelství jako vhodný materiál pro získání nových
odrůd, odolnějších, nebo plně rezistentních vůči klimatickým změnám, např. mrazu a různým chorobám. I českým šlechtitelským ústavům a některým jednotlivcům se podařilo vypěstovat řadu takových
odrůd. Ve druhé polovině 70. let je začínali pěstovat i zahrádkáři. Byli

jsme nadšeni, protože jejich odolnost zejména ke strupovitosti byla
vynikající. Pěstovali jsme je bez chemické ochrany. Ale ouha!
Donedávna rezistentní odrůdy jabloní proti houbové chorobě – strupovitosti svou odolnost ztrácejí a výskyt této choroby je u nich dosti
silný např. u odrůd VANDA, RUBINOLA, SELENA, ROSANA,
GOLDSTAR, RUBÍN. Infekční tlak této choroby byl tak silný, že gen
rezistence u jmenovaných odrůd byl překonán. Naproti tomu mnohé
starší odrůdy, pěstované starší zahrádkářskou generací, prokazují
vyšší odolnost vůči mrazu a houbovým chorobám, ikdyž k nim nejsou
zcela imunní. Jednou z nich je HÁJKOVA MUŠKÁTOVÁ RENETA,
kterou vokolí známý pěstitel ačlen naší zahrádkářské organizace Josef
Krsek považoval, co do chuti, za nejlepší jablko zcelé škály odrůd, které
pěstoval. Další hojně pěstované odrůdy MATČINO, PRŮSTIVNÉ
LETNÍ, ZVONKOVÉ, jakož i RENETY-STUDENTSKÁKANADSKÁ tzv. Koženáč-COXOVÁ, známé BERNSKÉ
RŮŽOVÉ, BLÁHOVO ORANŽOVÉ, JONALORD, AURALIE
a MELROSE projevují určitou tolerantnost vůči strupovitosti.
Ošetřovali jsme je jen zimním postřikem proti škůdcům.
V současném sortimentu pěstovaných jabloní dominují vesměs
odrůdy nasládlé chuti aschází nám odrůdy navinulejší, osvěžující, přitrpkle pikantní nebo kořenové chuti jako např. BOSKOPSKÉ
ČERVENÉ, ONTARIO aj. které jsme pěstovali na našich zahradách.
Dnes jsou již málo k vidění.
U staré polní cesty pod Jedlíčkem stojí mezi jinými a starými ovocnými stromy dlouho neošetřovaná jabloň, svého času považovaná za
naše národní jablko PANENSKÉ ČESKÉ. Přesto stále plodí, sice
menší plody, zato mimořádně červené barvy s nasládlou kořeninovou
chutí. Léta jsem tam chodil, abych opadaná jablka posbíral analožil do
kysaného zelí vlastní výroby spolu s malými cibulkami šalotky.
S manželkou, dětmi i vnoučaty jsme si pochutnávali až do Silvestra,
kdy byl zbytek zkonzumován. Tato odrůda dodnes nemá rovnocennou
náhradu pro zpestření chutě domácího kysaného zelí. Novější odrůdy
nevyhovují ani svou velikostí, jsou moc veliké.
Mezi starými podzimními odrůdami se najdou kvalitní odrůdy zajímavého tvaru a originální chuti. Jednou z nich je ŘEHTÁČ
SOUDKOVITÝ, známý též jako ČESKÝ ŘECHTÁČ. Dožívá se vysokého stáří, je značně odolný mrazu a vhodný do vyšších poloh. Plody
mají soudkovitý tvar, světložlutou barvu s červeným žíháním.
Charakteristickým znakem je dlouhá stopka a otevřený jádřinec, ve
kterém se v konzumní zralosti uvolňují semena (jadérka), která při
potřesu chrastí – řehtají. Jeho mohutná rozkošatělá a převislá koruna
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upoutá pozornost kolemjdoucích. Málokdo si však uvědomí, že se
jedná o vzácnou a nenáročnou jabloň, která v minulosti bohatě plodila
a plodí dodnes. To proto, že zdejší klimatické podmínky ji plně vyhovovaly. Zasloužila by si řádné ošetření a údržbu, aby mohla i nadále
dávat na obdiv uvedené vlastnosti. Pokud si někdo myslí, že s tím řehtáním to přeháním, tak doporučuji každému, aby se o tom sám přesvědčil. Stačí si vybrat na stromě nebo pod ním zralejší jablko a u ucha
s ním zatřepat. Kde se tento strom nachází? Před mnoha lety byl vysazen na pozemku ve Vidovicích, kde zahrádkáři svépomocí vybudovali
prodejní sklad zahrádkářských potřeb. Ano, naproti zámku Berchtold.
Nebylo mým úmyslem propagovat pěstování uvedených starých
odrůd jabloní. Chci jen připomenout, že staré odrůdy si své již odsloužily a v minulosti přinášely svým pěstitelům bohatou sklizeň. Za to si
zaslouží naši úctu. Vždyť každá odrůda ovocného stromu je dílem přírody ačlověka. Vznikla přírodním výběrem, nebo cílevědomou šlechtitelskou prací člověka. Mají proto historickou hodnotu, neboť přispěly
ke slávě našeho ovocnářství, které vždy bylo na vysoké úrovni. Původní
staré české odrůdy se pěstovaly i v zahraničí. České přírodě
a šlechtitelům je na místě složit hold. Říká se, že život je změna. My
zahrádkáři to respektujeme a vítáme. V celosvětovém ovocnářství
dochází nejen k průběžným změnám pěstovaného sortimentu, ale
i k podstatným změnám technologie jeho pěstování.
Vsupermarketech se objevují nové anové odrůdy. Jsme ztoho až dezorientováni a ztrácíme o tom přehled. Široká škála odrůd vyhovuje
především velkovýrobě. Ta reaguje na požadavky trhu, kde nabídka
nových odrůd je velmi lákavá. Aby se výhodně prodalo, jablko musí být
atraktivní. Slupka musí být hladká, lákavá i barevně, bez ohledu na
počet chemických ošetření. Zahrádkáři zde nemohou konkurovat
atraktivitě vnějších znaků prodávaného ovoce, ale jeho kvalitě ano!
Přednost našich výpěstků je v tom, že omezením chemických přípravků na minimum pěstujeme ovoce zdravější, kvalitnější. Když se nám
na slupce objevují příznaky houbové choroby – strupovitosti v podobě

skvrn , raději to přehlédneme, než abychom používali větší počet chemických ošetření. Tyto skvrny – stroupky považujeme za vadu na
kráse. Ostatně jsem se nikde nedoslechl, ani nedočetl, že by tento příznak strupovitosti byl zdraví škodlivý!
I když jsem se zaměřil ve své úvaze o starých odrůdách ovocných
stromů výhradně na jabloně, obdobné poznatky a zkušenosti mám
i s odrůdami hrušní i peckovin. Starší a staré odrůdy ovocných stromů
si dobře vedou i v horších půdních podmínkách s minimem péče. Při
vysokém stáří mnohé z nich dodnes bohatě plodí ovoce uspokojující
kvality, které je možno bez rizika spotřebovat. Jestliže jsou stromy
zdravé, stačí je zmladit, prořezat, prosvětlit a přihnojit. Pak ještě dlouho mohou zahrádkářům přinášet užitek. Význam vitaminů pro zdraví
člověka je nesporný avitaminů nikdy není dost. Zahrádkáři si umí zpestřit jejich konzumaci. Co nestačí sníst v konzumní zralosti, mohou
usušit na křížaly zejména pro děti, nebo ovoce zmoštovat, případně
odvézt do palírny, kde ho promění v destiláty např. kalvados, které
potěší seniory. Užívají ho jako lék a mnozí z nich jsou přesvědčení, že
právě vyrobený ze starých odrůd je ten nejlepší.
Na závěr mé úvahy mohu čtenářům Zpravodaje sdělit, že jsem
v poslední době zaznamenal i vzrůst zájmu o pěstování starých tradičních odrůd jabloní v nových ekologických výsadbách, kde využívají
jejich specifické chuťové vlastnosti akrozšíření odrůdového sortimentu. Některé školky v Čechách i na Moravě je proto dále množí. Mnozí
členové naší organizace dodnes udržují některé staré odrůdy jabloní,
hrušní a slivoní jako vzpomínku na své blízké, kteří je vysadili.
Staré ovocné dřeviny mohou na vesnici plnit i funkci estetickou,
neboť na veřejných prostranstvích, nebo u restaurovaných vesnických
objektů se lépe vyjímají než všudepřítomné thuje, smrky či jiné jehličňany. Dokreslují totiž českému venkovu svou vůni a barevnou malebností
zvláštní kouzlo vkaždém ročním období. Proto nezatracujme stare ovocné stormy anezbavujme se pěstování vlastního ovoce azeleniny na svých
zahradách!
Břetislav Bednář, zahrádkář, Vidovice

Historie

Z kroniky dr. Františka Oldřicha
Výstavba školy v Kunicích
(rok 1899) - pokračování
Začátkem léta začalo se se stavbou
školy, ale brzo bylo viděti, že stavitel
nedrží slovo – stavba pokračovala
pomalu, stavitel měl tehdy mnoho
staveb a často pro truňk zapomínal
na všechno. Starosta napomínal i zle
hrozil pokutou, ale nic platno. Toho
roku dostala se stavba pod střechu se
zevní hrubou omítkou, uvnitř však
nic hotovo nebylo. Také cihlář zlobil
a v prostřed pálení cihel vůbec utekl
a páni výboři se starostou pálili cihly
sami než byl zjednán někdo k tomu.
Když tesaři roubili krov a za
pomoci občanů stavěli těžkou trámovou stolici, tu ušoupla se spodem
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a v celé délce padla mezi asi 10 lidí.
Zázrakem bylo, že nikomu
z pomáhačů se nic nestalo většího,
jeden tesař utržil lehčí ránu na noze
a nikdo nespadl z té výše. Jedině
mistr tesař Slavíček z Petříkova byl
přiražen stolicí ku trámu tak, že mu
byla rozbita a přeražena čelist
a zvyráženy zuby. Rána byla tak
silná, že zlomená čelist vytiskla
v trámu jamku (na tom místě někdo
potom přibil plechový Křížek).
Poraněného snesli hasiči dolů kde
u Pokorných v č. 13 ho nutně obvázal
MUC Oldřich, obvaz pak doplnil
Dr. Vlček z Mnichovic, jenž poslal
zraněného do Pražské nemocnice,
odkud asi po 6 nedělích uzdravený
propuštěn.

Toho roku 1899
ještě zahrada pohnojena zorána
a obehnána plotem.
Rozumí se samo sebou, že ani tato
stavba se neobešla bez plané kritiky.
Někteří občané, když viděli, že to
bude škola dvoutřídní, říkali že
mohla být přízemní jen bez štítů, že
by byla lacinější apod. jiní říkali, že
chtějí míti školu a ne stodolu – To vše
bylo v zimě z nedostatku lepšího
zaměstnání. Hotová škola se už líbila
všem. V zimě žádáno pak hned o dva
učitely – pro budoucí rok.
Příště pokračování rokem 1900
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Zahradnické práce:
Michal Novotný, DiS., Dolní Lomnice 23,
tel. 737 140 863
 Vysokorychlostní připojení k internetu:
www.sxg.cz, tel. 800 900 400
 Montáže, opravy, revize hromosvodů
a rizikové kácení stromů:
Petr Kulíšek – Stormservis, Vidovice 091,
tel. 775 636 799, stormservis@seznam.cz

 Kosmetika, masáže:
AP studio – Alena Pancová,
Kunice 179 (Na Kopánku), tel. 737 143 326,
www.ap-studio.cz
 Visage Studio ve Strančicích přijme na ŽL
pedikérku,částečná klientela zajištěna,
více info na tel. 777 579 371
 Fit důchodkyně hledá přivýdělek
(i příležitostně), tel. 608 562 488

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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AUTOCENTRUM VŠECHROMY
www.acvs.cz

LOGISTICKÉ AUTOCENTRUM VŠECHROMY
OJETÉ VOZY - NOVÉ VOZY VŠECH ZNAČEK - REFERENTSKÉ VOZY - VOZY NA OBJEDNÁVKU Z EU
KOMPLEXNÍ SERVIS A ÚDRŽBA VOZIDEL - KLEMPÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE - PICK UP SERVIS
LOGISTIKA VOZIDEL - SPRÁVA VOZOVÝCH PARKŮ - SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VÝBĚREM
OD VÍCE POJIŠŤOVEN - LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ - ZAJIŠŤUJEME PŘÍPRAVU VOZIDEL
NA STK, REGISTRACI A ODHLAŠOVÁNÍ VOZIDEL.

9.7.2012 PRO VÁS OTEVÍRÁME NOVÝ AUTOSERVIS TAKÉ V PRAZE.
PODZEMNÍ GARÁŽE CENTRÁLNÍHO PARKOVIŠTĚ NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ.

NABÍZÍME NADSTANDARDNÍ SERVISNÍ SLUŽBY PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH VOZIDEL.
OPRAVU VAŠEHO VOZU MŮŽEZE TAKÉ SJEDNAT V AUTOCENTRU VŠECHROMY . VOZIDLO VÁM NÁSLEDNĚ
DOPRAVÍME SLUŽBOU PICK UP SERVIS DO PRAHY A PO OPRAVĚ NÁSLEDNĚ ZPĚT. PŘI VAŠÍ OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ
MŮŽETE PRO DALŠÍ CESTU Z A DO SERVISU VYUŽÍT METRO, TRAMVAJ, VLAK - VZDÁLENOST 50 METRŮ.
KONTAKT AUTOCENTRUM VŠECHROMY, AUTOSERVIS PRAHA GPKW WILSONOVA 80, PRAHA 2
PRO INFO A OBJEDNÁNÍ VOLEJTE TEL.: 731 932 291, E-MAIL: INFO@AUTOCENTRUMVSECHROMY.CZ

WWW.ACVS.CZ
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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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Restaurace U FouskĄ
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