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Venku se zas čerti žení,
snížek létá po nebi.
Mikuláš už dárky shání,
anděl pěje koledy.
Pátý prosinec se blíží,
děti mají strach,
čert si na ně metlu shání,
bude lítat prach!

listopad,

SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo obecního
zpravodaje. Naší snahou je přiblížit Vám dění
v obci, zprávy o činnosti obecního úřadu a
zastupitelstva a práci spolků působících v obci.
Tento zpravodaj by měl být občasníkem, který by
měl vycházet podle potřeb a množství informací,
které bychom Vám rádi sdělili.
Blíží se konec roku 2009 a tak mi dovolte trochu
zhodnotit tento rok. Pro obecní úřad byl tento rok
náročný díky množství legislativních změn. I
díky naší snaze zjednodušit život Vám
spoluobčanům. Na začátku roku jsme požádali o
dotaci na zřízení pracoviště Czech POINT a na
konci měsíce října jsme tuto akci zrealizovali.
Takže ve chvíli kdy budeme mít zpřístupněny
certifikáty pro přístup do této aplikace bude
možné pořizovat výpisy z rejstříku trestů,
z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku,
živnostenského rejstříku a z bodového systému.
O zahájení provozu systému Cezch POINT Vás
budeme ještě informovat. Zároveň náš obecní
úřad požádal o zapsání do seznamu obcí, které
mohou provádět vidimaci a legalizaci. I toto je
však podmíněno schválením v Parlamentu ČR,
ten má bohužel za dobu trvání provizorní vlády,
jiné starosti a tak ještě vyhlášku, o rozšíření
počtu obcí, které mohou provádět vidimaci a
legalizaci, neschvaloval. Po schválení v PČR
budeme moci ověřovat podpisy a kopie listin. I o
tomto termínu Vás ještě budu informovat. Naší
obce se také týká projekt elektronizace ve státní
správě a samosprávě a tudíž nám byla zřízena
datová schránka. Zatím nemohu tento projekt
hodnotit, avšak starostí kolem něj je víc než dost.
Obci se podařilo zrealizovat všechny investiční
akce, které měla naplánované pro letošní rok, a
které byly také předmětem rozpočtu na letošní
rok. Tedy byla zpevněna část cesty z nouzova
směrem ke Kunětické hoře, tato akce nás stála
cca 330.000,- Kč ( čerpali jsme na ní dotaci
z programu obnovy venkova ve výši 120.000,Kč). Pustili jsme se do přístavby za hašičárnou,

nakonec jsme ji pojali důkladně a výsledek bude
doufám brzy hotov. Tento „přístavek“ bude
soužit pro uložení techniky a materiálu obce.
Není možné nadále „parkovat“ traktůrek
s veškerou technikou přímo v hasičárně, kde pak
není možné ani projít. Na tuto stavbu jsme zatím
zaplatili pouze za střechu a to ve výši 409.000,Kč (i na tuto stavbu jsme čerpali dotaci
z poslanecké iniciativy a to ve výši 300.000,Kč). Další výdajem obce bylo vypracování
projektové dokumentace na akci „odkanalizování
odpadních vod“. Právě probíhá územní řízení.
Projektová dokumentace nás stála 360.000,- Kč
(i na tuto investici jsme dostali dotaci ve ve výši
250.000,- Kč). Bohužel se na příjmech obce
projevila finanční krize. Ono to v nacpaných
supermarketech není znát, ale naše příjmy jsou
v letošním roce nižší přibližně o 10% a podle
prognóz odborníků to příští rok bude znatelnější.
Rozpočtové příjmy by měly být v příštím roce
nižší až o 30% oproti roku 2008. Proto jsou obce
nabádány, aby rozpočet na rok 2010 sestavovaly,
až podle odevzdání daňových přiznání a jejich
výsledků v březnu a dubnu roku 2010.
Pravděpodobně nás tato situace donutí v příštím
roce šetřit. Rozpočet letošního roku jsme dodrželi
a s hospodařením obce se seznámíte ze
závěrečného účtu obce, který bude vyvěšen na
úřední desce po jeho vypracování, což bude
přibližně ve druhé polovině měsíce ledna.
Protože se blíží vánoce,
chceme nám i Vám trochu
zpříjemnit konec roku a tak mi
dovolte abych Vás pozvala na adventní
koncert chlapeckého sboru Boni Pueri,
který se bude konat ve středu 16.12.2009
v sále restaurace a penzionu „ U Přívozu“,
dále na vánoční setkání s ohňostrojem a „něčím
teplým k pití“ dne 25.12.2009. I o těchto akcích
se dozvíte z obecního rozhlasu.
Přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků a
hodně zdraví a spokojenosti v roce 2010.
Jana Lokajová

Pranostiky na listopad:
Studený listopad - zelený leden.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato
mění.
Když krtek v listopadu ryje, budou o
vánocích létat komáři.

Pranostiky na prosinec:
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude
v příštím roce úroda krásná.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá,
hojnost všady bývá žita.
Prosinec naleje a leden zavěje.

V roce 2009 oslavili 60 let:
František Zelinka
Jaroslav Nosek
Zdeněk Málek
Květoslava Liduchová

Anna Kolovratníková
Milena Nováková
Josef Štancl
Václav Novák

75 let oslavila: Marie Krejčíková
80 let oslavili: Jiří Skala a Alena Zrůstová
Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody
a plno elánu do dalších krásných let života.

SVOZY V PROSINCI: 8.12., 22.12.2009
SVOZY V LEDNU: 5.1., 19.1.2010
S dalšími termíny svozů budete seznámeni v lednu.
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V ČEPERCE:
středa 11 – 17 hod
sobota 8 – 14 hod

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA
BOWLING: v neděli 29. 11. od 16:00 ve Vysoké nad Labem
(rezervace míst:Dubcová Lucie – tel.:723 171727)
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V OBCI:
v sobotu 5. 12. od 17:00
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH KUNĚTICE
V pátek 11.12. od 19:00 v restauraci U Přívozu
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
v neděli 13. 12. na obecním úřadě

VÁNOČNÍ KONCERT CHLAPECKÉHO SBORU BONI PUERI
ve středu 16.12. od 18:00 v sále Restaurace U Přívozu
(vstupné
dobrovolné,
rezervace míst možná na
obecním úřadě Kunětice)
VÁNOČNÍ OHŇOSTROJ SE SVAŘÁČKEM (zdarma  )
v pátek 25.12. od 17:00 před obecním úřadem (v případě
nepříznivého
počasí se řádně oblečte)
KULEČNÍKOVÝ TURNAJ
v sobotu 26.12. od 13:00 v hasičské klubovně
(rezervace: Dubec Rudolf – tel.: 723 110 877)

Hokejový klub Kunětice
V roce 2005 se několik nadšenců do hokeje rozhodlo založit hokejový klub. Následovalo
přihlášení do soutěže pod názvem Hradecká hokejová liga, která se věnuje amatérskému lednímu
hokeji. V letošním roce se HC Kunětice účastní této soutěže již pátým rokem. Po odehrání 6. kola jsou
Kunětice umístěny v tabulce na 3. místě z 10 klubů.
Soupiska mužstva pro rok 2009-2010:
01. PLÍŠEK Dan - Gólman
02. NOVÁK Zbyněk – Gólman
03. BALCAR Jan
04. ČERNÝ Martin
05. DRBAL Jiří
06. DRBAL Ondřej
07. DUBOVČI Libor
08. DUBOVČI Milan - Asistent
09. HANČ Luděk

10. HANČ Pavel
11. HUBÁČEK Karel
12. KAMENICKÝ Petr
13. KUŠKA Richard
14. MATYS Petr
15. PETRIDES Oldřich
16. PUHLOVSKÝ Petr
17. SAZIMA Roman
18. SOKOL Michal

19. SUCHÁNEK Petr
20. ŠEJBA Martin
21. ŠVADLENKA Michal
22. ZBOŘIL Pavel
23. ZELINKA Andrej
24. ZELINKA Jiří
25. ŽEŇKA Jiří

Hostování:
1. ZELINKA František Capitan

VÍCE INFORMACÍ NA: www.kuneticehokej.banda.cz

Sbor dobrovolných hasičů Kunětice
Vzpomínka na soutěžní sezónu 2009
V roce 2009 se družstvo žen a mužů účastnilo všech soutěží zařazených do Východočeské
hasičské ligy. V letošním roce se nám nedařilo dle našich představ. Dosahované časy mužů se
pohybovaly kolem 18-19s, u žen kolem 18s, což je hodně za hranicí našich sil a možností. Mužům se
nejvíce dařilo na poslední soutěži VČHL v Havlovicích, kde dosáhli času 18,22 s . Ženy si nejlepší
závody vybraly v Častolovicích časem 17,93 s.
Dále se obě družstva účastnila memoriálů a pohárových soutěží v rámci okresu.
S další činností sboru dobrovolných hasičů Kunětice budete seznámeni v dalším čísle
zpravodaje.

VÍCE INFORMACÍ NA: sdh.kunetice.cz

HASIČI IFORMUJÍ:

MALÁ RADA, ABYSTE PŘEŽILI SVÁTKY KLIDU V KLIDU…

O vánocích zapaluje
svíčky každý rád,
pozor ale na záclony,
oheň není vždy kamarád.
Pozor na prskavky a svíčky!
Prskavky na stromku, po kousku
může shořet celý stromeček
a zapálit i dáreček.

Mamka smaží kapříka,
stačí jí jen chvilinka.
Taťka volá:
"Všichni sem, Ježíšek je tu!
Ale pozor, hořlavý je tuk!
Proto radši chvilinku
počkáme na maminku".

Rozpálený tuk je nebezpečný!
Když se vznítí,
pomůže na pánvičku
přiklopit pokličku.

V případě mimořádné události volejte číslo
tísňového volání 150 nebo 112 .
NASTÁVÁ VÁNOČNÍ ČAS

Předvánoční období si většina z nás spojuje se
shonem při shánění dárků, s koledami, které se na nás

valí leckdy už od podzimu z rádií i reproduktorů
obchodů, a s výstavami betlémů, to v tom klidnějším a
milejším případě. Ve firmách se pořádají vánoční
večírky, plné dobrého jídla a pití, a vše vrcholí
štědrovečerní hostinou, která většině hospodyní už
dlouho předtím dělá vrásky na čele. A po 25. prosinci
v běžném životě Vánoce velmi rychle utichají.
Ale víte, že v křesťanské církvi je to úplně
jinak? Víte třeba, že koledy se v kostelech hrají až od
půlnoční mše v noci z 24. na 25. prosince? A že teprve
od této noci jsou v kostelech vystaveny jesličky? Víte,
že na Vánoce by se křesťané měli připravovat v
adventní době půstem a že ty největší církevní oslavy
začínají teprve 25. prosince?
Co je to ADVENT?
Slovo advent pochází z latinského "adventus",
které znamená "příchod" - očekávání příchodu
Spasitele na svět. Adventní doba trvá čtyři týdny před
Štědrým dnem a je to vlastně taková příprava na
Vánoce. V dřívějších dobách se v době adventu držel
půst a lidé se věnovali modlitbám.
NEJZNÁMNĚJŠÍ SYMBOLY VÁNOC

Na příští číslo se těší redakční rada.
ZLATÉ PRASÁTKO
Zlaté prasátko se zjevovalo o Štědrém večeru
všem, kteří odolali vůni připravované večeře i
sladkosti vánočního cukroví a dodrželi celý den půst.
VÁNOČNÍ STROMEČEK
V Čechách se zvyk zdobení stromečku ujal v
první polovině 19. století. Zpočátku si stromeček
mohli dovolit pouze bohatší rodiny, ale postupně se
stromeček rozšířil do všech stavení. Až do poloviny
20. století byla hlavním vánočním stromem jedle,
později ji nahradily pro svou snadnější dostupnost
smrčky a borovice.
DÁRKY
Už ve starém Římě si lidé při příležitosti oslav
Nového roku mezi sebou vyměňovali dárky. Výměna
dárků byla projevem přátelství a křesťanské lásky k
bližnímu. Dárky, které dětem nosil svatý Mikuláš nebo
které lidé nacházeli pod vánočním stromečkem, měli
původní symbolický význam.

ADVENTNÍ VĚNEC

JEŽÍŠEK

Po první světové válce se adventní věnce
začaly zhotovovat ze zelených větviček jehličnanů.
Živé věnce byly symbolem věčného života. Kruhový
tvar věnce vyjadřoval jednotu společenství lidí s
Bohem. Protože adventní čas začíná čtvrtou nedělí
před Vánocemi, ustálil se počet svící na adventním
věnci na čtyřech, z nichž každá symbolizuje jeden
adventní týden. Svíce se postupně zapalují. První
adventní neděli se zapálí první svíčka, nechá se chvíli
hořet a zhasne. Druhou neděli se zapálí opět a spolu s
ní další, až nakonec o čtvrté adventní neděli hoří
všechny.

Štědrý večer je v našich zemích
neodmyslitelně spojen s příchodem Ježíška, který
přináší dárky všem hodným lidem, zejména pak
dětem. Ježíšek přichází každým rokem v noci z 24. na
25. prosince na svět a jeho příchod je spojován s nadějí
v lepší časy. Podoba Ježíška je vysvětlována různě.
Velkou zásluhu na matení dětí má současný obchod,
který prosazuje podobu Santa Clause.

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Adventní kalendář má nejen dětem
připomenout hlavní smysl a význam předvánočního
času, ale zároveň i zkrátit čekání na stromeček a
štědrovečerní nadílku.
JMELÍ
Větvička jmelí většinou nechybí o Vánocích v
žádné domácnosti a čím více má na větvičce bílých
bobulek, tím větší štěstí čeká domácnost, kde je v
novém roce umístěna. Má prý moc zahrnout dobrem
všechny, kdo pod ní projdou. Podle lidové pověry prý
jmelí nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv
tomu, kdo si jej koupí sám.

ŠTĚDROVEČERNÍ ZVYKY
Rozkrajování jablíček
Objevila-li se hvězdička, znamenalo to štěstí,
byl-li tam ale kříž, znamenalo to smrt nebo vážné
onemocnění. Podobně se věštilo z vlašských ořechů černý vnitřek znamenal neštěstí a smutek, zdraví ořech
pak radost a štěstí.
Skořápky ořechů
Do vnitřku se umístila svíčka a puštěná po
vodě naznačovala svým chováním něco málo z
budoucnosti.
Házení pantoflem
Svobodné a nezadané dívky se postavily zády
ke dveřím a do pravé ruky vzaly pantofel, který hodily
za sebe. Mířil-li střevíc špičkou ke dveřím, očekávala
se svatba a odchod z domu.

Odlévání roztaveného olova

Do připravené nádoby s vodou, vychladlý
odlitek se pak podrobně zkoumal a zjišťoval, čemu se
nejvíc podobá.

