ÚNOR 2010
ČÍSLO 1

KUNĚTICE

PRANOSTIKY NA LEDEN
V lednu za pec si sednu.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
V lednu, roste-li tráva, neúroda se očekává.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Když rok mrazem a sněhem začíná, dosti chleba se předpovídá.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Leden studený, duben zelený.
PRANOSTIKY NA ÚNOR
Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Jestli únor vodu pustí, tak ji březen na led zhustí.
Únor teplý - březen chladný, únor studený - srpen
horký.
Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben
zazelená, květen mu to spálí

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU KUNĚTICE
PONDĚLÍ
ČTVRTEK

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00

OBCHOD
Opět nově otevřen obchod se smíšeným zbožím v budově školy!!!
OTEVÍRACÍ DOBA:
po – pá 7:00 - 18:00
so – ne 8:00 - 18:00

SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás pozdravila v tomto
mrazivém zimním měsíci a ještě jednou Vám
popřála hodně zdraví v novém roce.
Celé česko zasypaly přívaly sněhu a citelně
jsme to pocítili i u nás v polabské nížině. A znovu
se rozvinuly diskuse o „chodníkovém zákonu“.
O zákonu, který řeší odpovědnost za úklid sněhu na
chodnících a odpovědnost za případný úraz. Boj se
sněhem pravděpodobně ještě neskončil, snažíme se
udělat vše co je v našich možnostech. Ve chvíli,
kdy tento článek píšu, je většina přístupných
chodníků a komunikací schůdná. Zítra může být
všechno jinak, záleží na počasí. Proto bych Vás
chtěla požádat o maximální opatrnost při chůzi i při
jízdě v obci. Uvědomte si prosím, že při vyřízení
případné pojistné události pojišťovny zjišťují nejen
míru zavinění subjektu, který je povinen zajistit
úklid, ale i míru zavinění poškozeného (která by
byla způsobena například použitím nevhodné obuvi
apod.).
K 1.1.2010 vyšly v platnost dvě nové obecní
vyhlášky a to obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy,
využívání a odstraňování komunálního odpadu a
systém nakládání se stavebním odpadem na území
obce Kunětice a obecně závazná vyhláška č.2/2009
o místním poplatku za provoz systému
shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Vyhlášky jsou
stanoveny zákonem č. 185/2001 Sb., a zákonem č.
565/1990 Sb., a 128/2000 Sb., a upravují nakládání
s odpady a poplatek za odstraňování komunálního
odpadu.
Dovolte mi pár slov ke třídění odpadu.
Na sběrném místě za budovou obecního úřadu jsou
kontejnery na tříděný odpad a to na sklo, papír a
plast.
Pokud je v obci zřízen tříděný odpad, pak je
svoz komunálního odpadu provozován dvakrát
měsíčně, tak jako dosud, dostatečně četným
svozem. Pokud správně třídíte, pak musí každé
rodině stačit jedna nádoba na svoz komunálního
odpadu, při četnosti svozu dvakrát do měsíce.
Někdo ukládá do nádob na směsný komunální
odpad i biologický odpad, zatím to je možné,

ale na vsi se biologický odpad dá zužitkovat jinak,
než jej jen vyhodit do popelnice.
Na vesnici máme několik možností, jak tento odpad
zužitkovat.
1. KOMPOSTOVÁNÍ je základní likvidace
bioodpadu. Kompostování nám umožňuje nejen
uspořit peníze a čas, ale při separování zahradního i
domácího odpadu nám pomáhá zkvalitňovat půdu
na záhonech, na trávnících či u stromu. Je to také
vhodný materiál k vyrovnávání terénu. Kompost je
stále více středem pozornosti.
Ke kompostování je vhodné a do
popelnice na směsný odpad bychom neměli
dávat:
- ovocné a zeleninové odpady (např. slupky,
stonky, kořeny)
- posekanou trávu, listí, drnové řezy, větvičky
- odkvetlé květiny
- kávové a čajové zbytky
- novinový papír, papírová lepenka, papírové
ručníky
- hlína z květináčů
- seno, sláma
- třísky, piliny, hobliny, kůra
- trus hospodářských zvířat, hnůj, močůvka, moč
- naštěpkované dřevo
- popel ze dřeva
Ke kompostování není vhodné a měli
bychom dávat do popelnice na směsný odpad
nebo do kontejneru na tříděný odpad a sběrná
místa:
- kosti, odřezky masa, tuky
- plesnivé a jiné plody vyřazené z naší konzumace,
slupky z tropického ovoce, pecky
- rostliny napadené chorobami (zejména plísní,
roztoči či mšicemi)
- oddenkové plevele
- popel z uhlí, cigaret
- časopisy, dětské jednorázové pleny
- chemicky ošetřené materiály
- plasty, kovy, sklo, kameny, baterie, zbytky hnojiv,
pesticidů a léků
2. Kuchyňský odpad, který není možno
kompostovat a který není vhodný do popelnice na
směsný odpad, je nejlépe likvidovat za pomocí
slepic, které se ještě odmění vajíčky a výborným
hnojivem jak pro květiny, tak pro zeleninu.

TŘÍDĚNÍ ODPADU – CO KAM PATŘÍ A NEPATŘÍ

PLASTY

PAPÍR

SKLO

PATŘÍ
- nápojové kartony
- plastové sáčky, tašky a folie
- kelímky od jogurtu, tuku a dalších
potravin
- PET lahve od nápojů (sešlápnuté!)
- plastové obaly od drogistického aj.
zboží
- polystyren (rozbitý na kousky)
- plastové výrobky (přepravky, hračky...)
- noviny a časopisy
- reklamní letáky
- krabice a jiné obaly
- lepenka, karton
- kancelářský papír, sešity, knihy
- jiný neznečištěný papír (sáčky, obálky,
atd.)
- lahve od nápojů (bez uzávěru)
- velké skleněné střepy
- sklenice
- jiné skleněné nádoby
- tabulové sklo (bez drátěné vložky)

NEPATŘÍ
- textilie z umělých vláken
- linolea a výrobky z PVC
- plasty a příměsi jiných materiálu
(kabely, videokazety)
- guma, molitan
- plasty znečištěné chemickými látkami,
oleji atd.
- uhlový papír (kopírák)
- voskovaný papír
- znečištěný papír (mastný, mokrý, od
potravin apod.)
- pleny a hygienické potřeby
- dehtový papír
- papírové obaly kombinované s plasty a
kovovými fóliemi
- porcelán a keramika
- kamenina
- žárovky
- zrcadla
- automobilová skla
- televizní obrazovky
- sklo s drátěným výpletem

V roce 2009 bylo z obce Kunětice svezeno toto množství
tříděného odpadu:
 2,506 t papíru
 2,195 t plastů
 1,582 t skla
 35,739 t směsného komunálního odpadu

SVOZY
Svoz komunální odpadu bude i v roce 2010 zajištován firmou Služby města Pardubic a.s..
Svozový den: „ÚTERÝ“
TERMÍNY:
LEDEN – 5.1., 19.1.
ÚNOR – 2.2., 16.2.
BŘEZEN – 13.3., 27.3
DUBEN – 13.4., 27.4. KVĚTEN – 11.5., 25.5.
ČERVEN – 8.6., 22.6.
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V ČEPERCE:
středa 11 – 17 hod
sobota 8 – 14 hod

V lednu 75 let oslaví:
V březnu 75 let oslaví:
V dubnu 60 let oslaví:

Marie Kolářová
Květa Šimůnková a Marie Hlaváčková
Věra Nosková a Petr Zelinka

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody
a plno elánu do dalších krásných let života.

ZE ŽIVOTA V OBCI
ANEB STÁLE SE NĚCO DĚJE:
V sobotu 5. prosince v odpoledních hodinách vyrazili
čerti a Mikuláš s andělem po vesnici za našimi nejmenšími.
Všichni museli Mikulášovi povědět básničku nebo zazpívat,
odměnou jim za to byla nadílka. Všem Mikuláš rozdal
sladkosti a některé (ty zlobivé) čerti pořádně postrašili.

o

Vr
ce
2009 přibylo do našich řad několik nových občánků.
V neděli 13. prosince v odpoledních hodinách proběhlo na
obecním úřadě jejich uvítání. Děti Samuel Dubovči, Sofie
Rykrová a Anna Budinská byly přivítány mezi občany
obce v kruhu svých nejbližších. Maminky jako vždy
obdržely kytičky, věcný a finanční dar. Rodičům přejeme,
aby měli z dětí jen samou radost.

Ve středu 19. prosince se uskutečnilo Vánoční zpívání –
koncert chlapeckého sboru BONI PUERI. Na koncert se
přišlo podívat asi 70 spoluobčanů. V sále hostince U
Přívozu během 40ti minut zazněly nejen tradiční koledy,
ale i vánoční písně méně známé.

A i když nepřijel přímo světoznámý chlapecký sbor, ale
jejich přípravka (děti od 1. do 4. třídy základní školy),
nebyl nikdo zklamán. Koncert se všem líbil. Poděkování
patří nejen účinkujícím za jejich pěkný výkon, ale i Janě
Lokajové za uspořádání koncertu a v neposlední řadě také
všem, kteří přispěli do kasičky.

Po Štědrém dnu nám obec připravila setkání u Vánočního
stromu. K sousedskému klábosení s teplým svařáčkem
v ruce
nám
hrála Vánoční hudba. Příjemné odpoledne zakončil krásný
ohňostroj, který nabyl nečekaných rozměrů. I přes asistenci
dobrovolných hasičů málem chytla střecha na obecním úřadě. Vše
ale dobře dopadlo a všichni se po ohňostroji mohli pokojně rozejít
do svých domovů nebo na exkurzi do nové hasičské klubovny.

O druhém svátku Vánočním se v klubovně konal
Kulečníkový turnaj. Po obědě se sešlo 12 borců, kteří
losováním utvořili 6 dvojic. A formou každý s každým
začal boj o 1. cenu – šunkový kapřík.

K vidění bylo mnoho zajímavých a napínavých zápasů. Každému se
více či méně dařilo. Asi největší štěstí měla dvojice Ruda D. a Vojta
R. a po urputném tříhodinovém boji celé kláni vyhrála. Druhé místo
vybojovali Radek B. a Radim Š. a stupně vítězů doplnila dvojice
Ruda D. ml. a Michal N. Blahopřejeme a těšíme se na další brzké
utkání s neposlušnými koulemi.

Ani leden není měsícem společenského odpočinku. V sobotu 23. ledna se v sále místního hostince konal
tradiční hasičský ples. Hasičský ples se každoročně těší hojné účasti a ani letos tomu nebylo jinak. Pobavit se přišlo
cca 130 lidí. Ples zahájil starosta sboru Petr Rykr, popřál všem dobrou zábavu a pozval na parket taneční skupinu
DANKEN, která nám ukázala na 2 skladby své taneční
umění.

Dále k tanci a poslechu hrála po celý večer kapela
AKCENT CHRUDIM. Od zahájení plesu si zájemci mohli
zakoupit losy. Bylo připraveno 110 menších i hodnotnějších
cen. Po 23 hodině si výherci vyzvedli své ceny a zábava
pokračovala do brzkých ranních hodin. Poděkování patří
nejen pořadatelům, ale hlavně všem sponzorům, kteří
věnovali ceny do tomboly (SDH Kunětice, OÚ Kunětice,
ZEAS Staré Hradiště, JIP Staré Hradiště, DITON Čeperka,
Josef Mojžíš – AUTOŠKOLA, Karel Ševeček – restaurace
RYBÁRNA a další).
Pokud jste někteří tento ples nestihli, nezoufejte, 13. března
2010 pořádají hasiči ještě jeden ples a jste srdečně zváni….

STŘÍPKY Z OBECNÍ KRONIKY …
ZIMA ZAVÍTALA DO KUNĚTIC…
Pamětní knihu obce Kunětic počal psáti
František Řezáč, učitel zdejší školy, na jaře
roku 1928.
Zalistujeme-li dnes v kronice obce Kunětice,
většinou o počasí v zimním období můžeme číst: ZIMA
MÍRNÁ, SNĚHU MÁLO.
Avšak v některých letech klesla teplota hluboko
pod bod mrazu a nasněžilo sněhu víc než dost. Poprvé se
o tuhé zimě dozvídáme ze zápisu z ROKU 1929:
Nový rok 1929 začal svoji vládu příliš
despoticky, takže zůstane v pamětech
obyvatelů jako časový mezník. Země se
pokryla vysokou pokrývkou sněhu, který
zůstal ležet až do jara. „Sibiřské“ mrazy
ohrozily život v přírodě, takže mnoho stromů
úplně zmrzlo. Krásné stromové aleje podél
silnice z Kunětic do Rábů a do Brozan byly
úplně zničeny a vykáceny jako suché dříví.
Zajímavé je, že rozsáhlé třešňové aleje pod
Kunětickou horou zůstaly ušetřeny. Labe od
2. ledna zamrzlo tak silně, že na některých
místech se přes Labe nejen chodilo, ale i
jezdilo. Někteří sousedé ještě 20. února vozili
z Časů cihly u Lukovny přes Labe a
z chvojeneckých lesů stavební dříví. Teplota
byla mírně přes mínus 20 °C a v noci 10. –
11. 2. byla v Kuněticích naměřena teplota
mínus 37 °C. Ještě 2. března byl mráz mínus
27 °C. Odběr uhlí stoupl až o 30 % a školy
byly pro nedostatek uhlí zavírány. Lidem
zamrzaly brambory ve sklepech. Zpěvné
ptactvo větším dílem zahynulo a hladoví
zajíci se odvažovali i ve dne hledati spásu u
obytných stavení. Vodovody a pumpy
zamrzaly, takže bylo i nedostatek pitné
vody. Kupy sněhů se vyvážely ze dvorů a
celkový ráz krajiny připomínal sibiřské bílé
pláně. Celková škoda na ovocných stromech
v našem katastru činila 1700 zmrzlých
stromů a roční škoda činí 150 000 Kč.

Poté se kronika na několik let ohledně počasí odmlčela, až:
ROK 1982: Ke konci měsíce ledna klesly teploty
hluboko pod bod mrazu a dosáhly až minus 25
°C. Mrazy trvaly až do konce února.
ROK 1985: Letošní zima byla velmi dlouhá a
mrazy dosahovaly místy až mínus 20 °C a to
při
minimálních
sněhových
srážkách.
V důsledku těchto nepříznivých povětrnostních
podmínek pomrzlo mnoho ovocných stromů,
především meruňky a broskve.
ROK 1986: Několik dnů v lednu a únoru teploty
poklesly pod mínus 15 °C. Sněhová pokrývka
byla malá.
ROK 1987: Mrazy dosahovaly až mínus 25 °C.
Sněhu bylo v lednu i únoru dostatek. Místy až
50 cm, což umožnilo zvláště lyžařům –
běžkařům dostatek příležitostí pro tento
oblíbený zimní sport. Běžecké tratě vedly přes
naši obec na Kunětickou horu a zpět to
Pardubic.
ROK 1995 - 1996: Zamrzalo už v listopadu a ještě
mrzlo počátkem dubna. Dalo se dobře bruslit i
lyžovat. Zima byla dlouhá a tuhá.
ROK 2004: Pouze dny 23. – 25. ledna klesla
teplota na mínus 24 °C. Poté 6. února došlo
k oteplení na +15 °C.
ROK 2005: Od 5. února jsou mrazy mínus 15 °C
a napadl sníh, ale pouze na 1 týden.
ROK 2006: 23. ledna je mínus 20 °C. Počasí
vydrželo až do poloviny února. Po okolních
polích se proháněli lyžaři na běžkách.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KUNĚTICE
CELOROČNÍ ČINNOST ČLENŮ SDH…
Jak jsme si již zvykli (a Vy jste zvyklí), připravujeme každý rok několik akcí nejen pro
pobavení sebe, ale i všech našich spoluobčanů, příznivců a kamarádů. Co nás letos kromě
soutěžení čeká a nemine?
ÚNOR:
BOWLING – více viz. pozvánky
ČLENSKÁ SCHŮZE: 19. 2. od 17:00, klubovna
BRIGÁDA v hasičské zbrojnici (datum a čas bude upřesněn)
BŘEZEN:
OKRSKOVÝ HASIČSKÝ PLES – viz. pozvánky
BRIGÁDA v hasičské zbrojnici (datum a čas bude upřesněn)
DUBEN:
SBĚR ŽELEZA
VÝLET – více viz. pozvánky
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI A PÁLENÍ ČARODĚJNIC: 30. 4. od 16:30,
hřiště
KVĚTEN:
BRIGÁDA v hasičské zbrojnici (datum a čas bude včas upřesněn)
ČERVEN:
SOUTĚŽ v požárním útoku – 4. kolo Východočeské hasičské ligy
ČERVENEC: PRÁZDNINY a zasloužená DOVOLENÁ
SRPEN:
OSLAVY 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH KUNĚTICE a
SOUTĚŽ v požárním útoku – Memoriál J. Horáka: 7. 8. od 10:00, hřiště
ZÁŘÍ:
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
ŘÍJEN:
BRIGÁDA – zazimování nářadí a techniky (datum a čas bude upřesněn)
LISTOPAD: ZAKONČENÍ SOUTĚŽNÍ SEZÓNY
PROSINEC: PŘÍVOZ A USTAVENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA po vsi
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
KULEČNÍKOVÝ TURNAJ
O všech akcích budete vždy včas informováni na hasičské nástěnce a na
sdh.kunetice.cz

SPOLEČENSKÉ AKCE - POZVÁNKY
BOWLING: Neseďte doma a pojeďte si s námi zasportovat. Vyrazte porazit přátelé a známé
v bowlingu. Vyrážíme v neděli 14. února 2010 v 16:30 od hasičské zbrojnice. Dráhy pro 20 lidí
zamluveny ve Vysoké nad Labem od 17:00 do 19:00.
Rezervace nutná: u Lucie Dubcové (tel. 723 171727)

OKRSKOVÝ HASIČSKÝ PLES
SDH KUNĚTICE, RÁBY A STARÉ HRADIŠTĚ Vás srdečně zvou na

OKRSKOVÝ HASIČSKÝ PLES

který se uskuteční v sobotu 13. března 2010 od 20:00
v sále HOSTINCE U PŘÍVOZU
K tanci a poslechu hraje: ExpreS
Vstupné: 120 Kč
Bohatá tombola!
Předprodej vstupenek: Bečka Radek (tel.: 774 099 099)

VÝLET – SKLÍPEK „U KRBU“ – 17. dubna 2010
Po roce opět vyrážíme autobusem do světa, tentokrát popít z jiného soudku (vinného).
Cíl naší cesty „snad bude“ město Hustopeče (okres Břeclav), sklípek „U KRBU“.
Odjezd 17. dubna 2010 cca v 15:00 (čas bude upřesněn).
Postaráno o Vás bude za 600 Kč.
V ceně zahrnuto:
doprava tam, a když to stihnete, tak i zpět (návrat v nočních-ranních hodinách)
2 x pohoštění – vepřové nebo kuřecí menu,
degustace + dále po celý večer pití alko – vybrané víno, nealko – mattony, čaj,
káva,
brambůrky, oříšky, koláčky…
Více informací a rezervace: Lucie Dubcová (tel.: 723 171727) nebo Petr Rykr (tel.:777167183)

nebo sdh.kunetice@seznam.cz

TROCHA ZÁBAVY NA ZÁVĚR
Baví se tři ženy, co daly manželům k Vánocům.
„Koupila jsem manželovi věc, co udělá stovku za 10
sekund - je to Honda.”
„Já mu koupila věc, co udělá stovku za 5 sekund – je to
Porsche!”
Třetí je trumfuje: „Já mu koupila věc, co udělá 200 za
sekundu - je to osobní váha!”
Jenda píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, mám malé
kapesné, a proto mi přines pod stromeček bubínek,
trumpetku a pistoli na vodu. Dědeček mi dá peníze,
abych nebubnoval, starší sestra, abych netroubil, a náš
Mourek, abych ho nepoléval vodou.”
Pepíček dostane pod stromeček obálku se stovkou.
Maminka: „Jakpak se říká tetičce?”
Pepíček: „Stará držgrešle?”
„Franto, co dostaneš k Vánocům?”
„Člověče, asi chlapa.”
„Viděl jsem ho u manželky ve skříni.”
„Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, příteli?”
„Ale, nejprve jsem nevěděl, kam mám jít a teď si zase
nemohu vzpomenout, kde jsem byl.”

Co na sjezdovce označují rozpláclí lyžaři?
Horskou boudu.
Stěžuje si ráno znavený manžel: „Já ti mám po tom
Silvestru okno jako hrom!”
„To se nediv, vždyť jsi prošel výkladní skříní.”
Dva šestnáctiletí se baví po silvestrovské noci:
„Dědeček měl pravdu, když mi říkal, že do toho
erotického klubu nemám chodit, že tam jsou věci, které
bych neměl vidět.”
„Prosím tě, a co jsi tam viděl?”
„Dědečka.”
Manželé právě vesele zapíjejí příchod nového roku,
když náhle manželka zesmutní.
„Co je?” ptá se manžel.
„Ale,” povídá manželka, „právě jsem si uvědomila, že
mám všechny šaty od loňska.”
Přeje pan Krško sousedovi: „Tak hodně štěstí do
nového roku!”
„Neblbněte,” říká soused, „vždyť už je únor!”
„A sakra, to zase bude doma mazec,” zakleje pan
Krško. „Přetáhl jsem Silvestra ještě víc než loni!”

křížovka – ZIMNÍ ATRAKCE
VODOROVNĚ:
A – tuk B – návrší (nářečně), parazit
na obilí
C – díl, pohana D – Kaiserovy iniciály,
stát USA
E – vyhynulý chobotnatec, obyčej
F – opeřenec, litím ubrati G – cikán,
otlouct, značka radonu H –
pohádková postava, rýnský člun I –
sloučenina podobná celulóze, textilní
surovina J - konference
SVISLE:
1 – pádová otázka, jemná nečistota 2
– druh slínovce, takové množství 3 –
kap, muslimský duchovní, větné
spojení 4 – české město, vyfouklé
vejce (nářečně), starogermánský bůh
5 – TAJENKA 6 – otec, moravské
město, zavrčení 7 – vyhynulý pštros,
omotat, avšak
8 – serže, hypnotický stav 9 –
neodborník, papoušek

ZPRAVODAJ VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD KUNĚTICE. Rádi uvítáme všechny Vaše náměty a připomínky ke zlepšení informačního zpravodaje.

Všechny Vaše náměty, připomínky a fotografie z kulturně-společenských či sportovních akcí zasílejte na e-mailovou adresu: dubcova.lucie@email.cz.

