ZPRAVODAJ OBCE
KUNĚTICE

ČERVEN 2010
ČÍSLO 2

¨

ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍHO ÚŘADU KUNĚTICE
PONDĚLÍ
18:00 - 20:00
ČTVRTEK
18:00 - 20:00

OTEVÍRACÍ DOBA – OBCHOD KUNĚTICE
PO – SO
NE

8:00 – 18:00
8:15 – 11:00

PRANOSTIKY KVĚTEN

PRANOSTIKY NA ČERVENEC

Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš
kositi.
Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštiček poroste chlebíček.
Když na Urbana prší, bude mnoho myší.

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Svatá Anna, chladna zrána.
Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.

PRANOSTIKY NA ČERVEN

Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Když srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho
věje.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se
podzimek daří.

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak
začnem kositi.
Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa
Svatý Vít, dává trávě pít
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.

PRANOSTIKY NA SRPEN

SPOLEČENSKÉ AKCE – POZVÁNKY
SDH KUNĚTICE: PŘIJĎTE NÁS V NEDĚLI POVZBUDIT DO RÁBŮ
SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU - O pohár Kunětické hory - 4. kolo
VČHL

V NEDĚLI 13. 6. 2010 od 10:00 VE SPORTOVNÍM AREÁLU RÁBY
která se koná pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing.
Romana Línka

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU – Memoriál J. Horáka
V SOBOTU 7. SRPNA 2010 od 10:00 na HŘIŠTI V KUNĚTICÍCH
OSLAVY 125. LET ZALOŽENÍ SDH KUNĚTICE
V SOBOTU 7. SRPNA 2010 od 13:00 na HŘIŠTI V KUNĚTICÍCH

k vidění budou ukázky nejmladších hasičů, ukázky staré techniky, ukázka
práce kynologů, ukázka Městské policie Lázně Bohdaneč, ukázka práce
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, ukázky modelářů atd.,
večerní zábava s hudbou

POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ PŘI MUZICE
V SOBOTU 28. SRPNA 2010 U PŘÍVOZU
O všech akcích budete vždy včas informováni na hasičské nástěnce a na
sdh.kunetice.cz

SLOV O STAROSTKY OBCE
Několik slov k odpadním vodám: ODPADNÍ VODA, K A M S N Í ?
Ve schváleném územním plánu obce
Kunětice
se
počítá
s
vybudováním
kanalizace.
V současné
době
se
shromažďují podklady pro územní řízení,
včetně souhlasů majitelů jednotlivých
pozemků s budoucím zřízením věcného
břemene. Pardubický kraj si nechal
vypracovat
od
společnosti
VIS
–
vodohospodářské-inženýrské služby, spol. s
r. o. Hradec Králové Plán rozvoje kanalizací
v Pardubickém kraji. Tento dokument slouží
jako podklad pro územně plánovací
dokumentaci obcí, vodoprávních úřadu,
posuzování
priorit
odkanalizování
v souvislosti se směrnicemi Evropské unie.
V obci máme dešťovou kanalizaci a do této
se nevyčištěné vody nedají pouštět.
K vypouštění
odpadních
vod
do
povrchových nebo podzemních je třeba
povolení, které vydává vodohospodářský
úřad. Jestliže povolení není, hrozí velké
pokuty. Povolení není potřeba na žumpu,
která nemá odtok, ale je nutné ji vyvážet.
Nejhorší situace v obci je u výtoku dešťové
kanalizace. Obec byla upozorněna, že
budou provedeny kontroly a hrozí vysoké
pokuty.
Jaký
žumpou?

je

rozdíl

mezi

septikem

3) septik (tříkomorový) s následným
půdním filtrem. I dnešní legislativa uznává
tento způsob likvidace (čištění) odpadních
vod. Při této variantě platí, že odtok z
půdního filtru do místní vodoteče, případně
do trativodu (zásaku) podléhá souhlasu
vodoprávního řízení. Pokud si vyčištěnou
vodu (včetně dešťové) ponecháte v nádrži,
ve vlastním jezírku (rybníčku) na zalévání
zahrady, tak žádný souhlas vodoprávního
úřadu nepotřebujete.

a

Septik je zařízení sloužící k předčištění
odpadních vod, ze kterého jsou odpadní
vody vypouštěny bud přímo do vodního
toku (řeky, potoka) nebo průsakem do
podloží, tj. do půdy. Odpadní vody jsou
obvykle vypouštěny pres různé filtry nebo
četné přepady.
Žumpa je stavba, která slouží pouze ke
shromaždování
odpadních
vod
(bezodtoková jímka), nikoliv k jejich čištění,
a odpadní vody z ní tedy nelze přímo
vypouštět, ale musí být vždy vyváženy do
čistírny odpadních vod.
Několik možností jak lze nyní nakládat
s odpadními vodami:
1) nepropustné jímky a jejich pravidelné
vyvážení na některou ČOV!

2) malé domovní čistírny (od různých
výrobců). Jejich správná funkce však
zpravidla závisí na rovnoměrném a
nepřetržitém přísunu organiky a kvalita
vody na odtoku z čistírny podléhá kontrole.
Bez
souhlasu
vodoprávního
úřadu
nemůžete odtok z čistírny vypouštět do
místní vodoteče, případně vypouštět do
trativodu (zásaku). Bez souhlasu ale
můžete vodu zadržovat v kapacitně
odpovídající nádrži, retenčním rybníčku,
jezírku apod., jako vodu užitkovou, třeba k
zalévání zahrady! Do tohoto jezírka
(rybníčku) svedete i dešťovou vodu. Toto
řešení nepodléhá vodoprávnímu řízení.

Informace obecního úřadu
Z portálu Czech POINTu lze získat:
•
•
•
•
•
•
•

Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis ze živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolvenčního rejstříku
Autorizovanou konverzi dokumentu
a datových schránek (služby podle
zákona
č. 300/2008 Sb.)

Na Obecním úřadě v Kuněticích lze také
již ověřovat podpis a pořizovat ověřenou
kopii dokumentu. Na žádost nemohoucího
občana lze také přijít provést ověření přímo
do domu.
Dětem hezké prožití prázdnin a všem
krásné léto a klidnou dovolenou přeje
Jana Lokajová

SVOZY
Svoz komunální odpadu bude i v roce 2010 zajišťován firmou Služby města Pardubic a.s..
Svozový den: „ÚTERÝ“
TERMÍNY:
ČERVEN - 8.6., 22.6.
ČERVENEC - 6.7., 20.7.
SRPEN - 3.8., 17.8., 31.8.
ZÁŘÍ - 14.9., 28.9.
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V ČEPERCE:
středa 11 – 17 hod , sobota 8 – 14 hod

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. 05. – 29. 05. 2010
Výsledky hlasování za územní celky – obec Kunětice
Okrsky
Voliči v
seznamu
celkem
zpr.
v%
1
1
100
223

číslo

Strana
název

Vydané
obálky
154

Platné hlasy
celkem
v%

Volební
účast v %
69,06

číslo

Odevzdané
obálky
154

Strana
název

Platné
hlasy
152

% platných
hlasů
98,7

Platné hlasy
celkem
v%

1

Občané.cz

2

1,31

17

KDU - ČSL

15

9,86

4

Věci veřejné

12

7,89

18

Volte Pr. Blok

2

1,31

5

Konzervativní strana

0

0

20

Strana zelených

8

5,26

11

7,23

21

Suverenita - blok
J.Bobošíkové

4

2,63

24

15,78

23

Česká pirátská strana

2

1,31

10

6,57

24

Dělnická strana sociální
spravedlnosti

5

3,28

6
9
13

Komunistická strana Čech a
Moravy
Česká strana sociálně
demokratická
Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI

14

STOP

0

0

25

Strana svobodných občanů

1

0,65

15

TOP 09

34

22,36

26

Občanská demokratická
strana

22

14,47

Výsledky hlasování za územní celky kraj - Pardubický kraj
Okrsky
Voliči v
Vydané
seznamu
obálky
celkem
zpr.
v%
872
872
100
413 460
270 786

číslo
1

Strana
název
Občané.cz

Platné hlasy
celkem
v%
629
0,23

Volební
účast v %
65,49

číslo
17

4

Věci veřejné

31 265

11,62

18

5

211

0,07

20

30 161

11,21

21

59 040

21,95

23

14 073

5,23

24

14

Konzervativní strana
Komunistická strana Čech a
Moravy
Česká strana sociálně
demokrat.
Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
STOP

231

0,08

25

15

TOP 09

41 558

15,45

26

6
9
13

Odevzdané
obálky
270 619

Strana
název
KDU - ČSL
Volte Pr.Blok
www.cibulka.net
Strana zelených
Suverenita-blok
J.Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální
spravedl.
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická
strana

Platné
hlasy
268 863

% platných
hlasů
99,35

Platné hlasy
celkem
v%
15 962
5,93
1 451

0,53

5 023

1,86

9 557

3,55

2 486

0,92

2 833

1,05

2 163

0,8

52 220

19,42

V červnu 60 let oslaví:
V červenci 80 let oslaví:
V červenci 65 let oslaví:
V srpnu 80 let oslaví:

Alena Vavroušková
Jiří Kolář
Marta Rybičková
Vladislav Řezníček

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 13. března 2010 pořádalo místní SDH letošní druhý,
tentokrát „Okrskový hasičský ples“. Přišli tedy nejen kuněťáci, ale i hosté
z Rábů a Starého Hradiště. Pro všechny zájemce byly připraveny k zakoupení
losy, na které se mohly vyhrát leckdy zajímavé ceny. Hudební skupina ExpreS,
která přijela až z Humpolce, hrála pro tanec a pobavení až do ranních hodin…
Pátek 30. dubna 2010 – Pálení Čarodejnic
Před rejem Čarodejnic proběhly v areálu hřiště čarodějnické soutěže pro děti. Všichni si mohli vyzkoušet
např. let na koštěti, skákání v bábině pytli, hod k děravému škrpálu, hašení kouzelného lesa, malování čarodějnic
apod. Ti nejlepší obdrželi penízky košťáky, za které si poté mohli vybrat zajímavé ceny.

Před samotným zapálením hranice,
proběhlo vyhlášení výsledků soutěže „O
nejhezčí namalovaný čarodějnický obrázek“.
Dále všechny přestrojené čarodějnice dostali
na památku pěknou knížku. Po 19 hodině
byla zapálena nejen velká hranice, na které se
letos bohužel objevila jediná samotinká
Čarodějnice, ale byl připraven i malý ohýnek, který sloužil k opékání vuřtů.
Bohaté a dobré občerstvení pro nás tentokrát opět připravil Radek a Ilča, které jako
„nejošklivější“ čarodějnici v okolí byla od upálení udělena milost ☺.
K poslechu hrál DJ PÉŤA, šlo mu to
opravdu skvěle, a proto jsme se
k domovům rozcházeli až dlouho po
půlnoci….
BRIGÁDY
Členové SDH Kunětice několikrát za rok pořádají dobrovolně nedobrovolné brigádky (pálení větví, sběr
železa, úklid po vsi… atd.)

.

ROZHOVOR - MONIKA PAVLISOVÁ
Požádali jsme o pár slov jednu z místních podnikatelek
…
Kdy jsi přišla do Kunětic a proč jsi
s manželem zakotvila v této malé
vesničce?
Kunětice jsou krásná vesnička.
Bylo to tak, že po ukončení mých studií
jsme s Píďou (všichni asi již vědí, kdo je
Píďa - můj muž Zdeněk) nějakou dobu žili
v Pardubicích
v garsonce
po
mé
prababičce. Začali jsme přemýšlet o
nějakém
větším,
prostornějším
a
pohodlnějším bydlení. Po dlouhém
přemýšlení, zda byt nebo dům, jsme začali
vyhledávat inzeráty s prodejem domů. Jeden takový se
nabízel v Kuněticích. Hned jsme se jeli na barák podívat,
protože Kunětice nám byly blízké, hlavně tedy Píďovi, jehož
táta měl několik let v pronájmu hospodu U Přívozu a také tu
jeho rodiče mají dodnes zahrádku a chatičku v zahrádkářské
kolonii. Kunětice nás lákaly i vzhledem ke vztahu ke
Kunětické hoře, jelikož můj prapraděda (děda mého dědy),
František Potěšil, Kunětickou horu zachránil, když se se
svými kamarády zasloužil o zastavení kamenolomu. Na
Kunětické hoře jsme pak také měli svatbu. No a Kunětice se
nám líbí i svojí dostupností k městu Pardubice a Hradce
Králové a zároveň mimoměstským klidem a pohodou. Tak
jsme tu a já jsem tady opravdu moc spokojená a šťastná.
Bydlíme tu již 5 let.
Jak vznikla myšlenka na podnikání? Jsou rodiče
podnikateli?
Myšlenka na podnikání vznikla vlastně hned první
léto, kdy jsme v Kuněticích bydleli. Když jsem viděla, jaký
turistický ruch tu je, kolik cyklistů, bruslařů, koňařů, pěších
i motorizovaných lidí tudy projde či projede, ihned jsem
začala přemýšlet, jak toho využít. A vzhledem k tomu, že
jsem již čekala Kubíčka, viděla jsem v tom i jakousi
příležitost přivýdělku na rodičovské dovolené. Nejsem totiž
ten typ maminek, které vysedávájí s kočárky v parcích a
kavárnách a jejich celodenní prací je přebalování, kojení,
vaření a koupání dětiček. Samozřejmě to však neodsuzuji.
Každý má jiné podmínky života, jinou životní energii a jiné
priority. V dnešní době Vás také k určité pracovní aktivitě
vybízejí různé splátky hypoték, spoření apod. Cítila jsem
tedy potřebu něco začít dělat. Moje maminka není
podnikatelka, můj táta ano, ale v úplně jiném oboru, takže ti
na můj plán neměli žádný vliv. Měla jsem jen podporu od
svého muže. Zato však velkou a moc mu za to děkuju.

a „KUNĚTICKÁ ZMRZKA“

A proč zrovna zmrzlina?
Protože zmrzlinu miluju! Pokaždé, když jsme jeli
kolem nějaké zmrzliny, tak jsem musela zastavit a pochutnat
si. Pravda je, že jí tenkrát ještě tolik nebylo. Nejoblíbenější
zmrzlinu jsem měla a mám stále ve Slatiňanech a
v Konecchlumí. Řekla jsem si, že by si všichni, co se tu od
jara do podzimu potulují, mohli pochutnat na pořádné
Kunětické zmrzce. Celý rok jsme náš plán tajili a šetřili na
nějaký starší karavan a zmrzlinový stroj. A jednoho dne
jsme to dokázali. Točili jsme první zmrzlinu v Kuněticích.
Bylo to na jaře roku 2006. Více si o nás můžete přečíst na
našich
nových
internetových
stránkách
www.zmrzlina.kunetice.cz.
Jaké byly první kroky k realizaci nápadu a největší
potíže v prvních krocích?
První kroky obnášely vyjednání pronájmu místa od
obce, dále pak sehnání pojízdného karavanu a také
zmrzlinového stroje. Takže první investice do zařízení a také
shánění informací, jak se dá vyrobit dobrá zmrzlina. Začali
jsme u zmrzliny z Opočna, naší strategií bylo, abychom
prodávali poctivou zmrzlinu, nikoli zmrzlinu našlehanou
natolik, že 80% z toho, na čem si pochutnáváte, je vzduch.
Myslím, že se to vyplatilo…Lidé začali jezdit a neslo se
k nám, že máme zmrzlinu dobrou tak, jako byla vždycky
v Pardubicích na nádraží…Stará dobrá vanilková zmrzlina.
No a toho jsme se drželi. Co se týká potíží. Tak ty byly
většinou technického rázu. Stroje jsou jen stroje a občas si
dělaly, co chtěly. Na nový stroj v počátcích nebyly peníze a
tak jsme zkoušeli a zkoušeli, co se dá. Ten umí to a ten zas
tohle. Asi tak nějak.
Jaké máš předchozí pracovní zkušenosti?
Před nástupem na rodičovskou dovolenou jsem
pracovala ve Vodafonu jako pracovník péče o zákazníky,
pak jako prodejce a nakonec jako trenér, školitel. Jednalo se
v podstatě o vzdělávání dospělých. Já jsem měla na starosti
rozvoj komunikačních a prodejních dovedností u všech
zaměstnanců-prodejců, lidí na oddělení péče o zákazníky,
ale dělali jsme také některé tréninky pro manažery, jako
např. koučink, zvládání stresových situací apod. Myslím si,
že z práce u Vodafonu jsem si odnesla slušný základ pro
vlastní podnikání .
A jak se změnil Tvůj typický pracovní týden?
Jak vypadá můj maminkovsko-pracovní týden? Na
rozdíl od práce ve Vodafonu, kde jsem před nástupem na
rodičovskou dovolenou pracovala, jsou mé nynější pracovní

dny trochu jiné. Samozřejmě jsem již dvojnásobnou
maminkou, takže je potřeba sladit pracovní povinnosti
s těmi rodičovskými. Výhodou je, že nyní jsem si svým
pánem, co se týká času, takže si mohu práci rozplánovat tak,
abych se stíhala věnovat dětem. Když jste zaměstnanec,
musíte ráno do práce, celý den tam být. Výhodou je, že
spoustu věcí můžete při odchodu z práce vypustit. Nyní
pracuji v podstatě stále, stále jsem na telefonu, stále
přicházejí různé situace, které je třeba řešit, o práci
přemýšlíte i v noci. Ale ta jistá volnost mi dává možnost
vozit děti na kroužky, zařídit si přes týden co potřebuji na
úřadech, dokonce si někdy udělat i malý výlet apod. Vše má
vždy dvě strany mince. Můj typický den vypadá asi takto:
vstávám většinou v 6 h, připravím snídani dětem, pak je
vzbudím, jedeme s Kubíčkem do školky do Pardubic.
Dopoledne nějaké nákupy, schůzky s dodavateli, zajistit co
je potřeba v cukrárně v Sezemicích a pak pomoci při
otvíračce na zmrzlině v Kuněticích. To nám s Anežkou
většinou zabere celé dopoledne. Pokud v tom má Anežka
nějaký kroužek, protáhne se nám to třeba i do 13-14h. Pak
se naobědváme, chvilku pohrajeme nebo mi Anežka pomáhá
při různých pracech doma a kolem 15h jedeme pro Kubíčka
do školky. Pak má buď Kubíček nějaký kroužek nebo
jedeme domů. Doma něco probereme s Kubíčkem
(logopedii nebo si pohrajeme nebo se něco malinko učíme) a
dělá se večeře a pohádka a spinkat. Pohádku a usínání
většinou děti absolvují s tatínkem a já většinou usedám
k počítači, objednám zákusky, připravím věci či zmrzlinu na
druhý den a ještě se věnuju účetnictví nebo jiné
administrativě. Jezdím ještě také jednou měsíčně na víkend
do Prahy do školy, tak je třeba také si připravit něco tam.
Většinou o půlnoci ulehám ke své milované rodince.
Jak to, že je Kunětická zmrzka v širokém okolí nejlepší?
Jé, děkuji za pochvalu . Víte, já jsem toho názoru,
že když dáte do jakékoli práce kus svého srdce, tak je to na
výsledku znát. Samozřejmě, že člověk nějak musí začít, my
začali od směsí z Opočna, které se jen nasypou do vody,
zamíchají a nalijí do stroje. Ale když chce být člověk lepší a
lepší, musí se stále vzdělávat. A nasypat směs do vody a
nalít do stroje umí za pár hodin každý. Chcete - li však být
zmrzlinář, musíte hlouběji proniknout do světa cukrařiny a
zmrzlinařiny, naučit se něco o složení tuků, cukrů, smetany,
znát něco malinko z chemie, hustoty látek, protizamrzajících
hodnotách atd. atd. Je to trošku alchymie, která, když se
podaří, tak vidíte ty spokojené zákazníky, jak s přivírajícíma
očima lížou Váš produkt . Zmrzlina totiž není jako chleba
nebo maso. Zmrzlina je pocitová záležitost…Zkuste někdy
chvilku pozorovat ty lidi na lavičkách, s jakým výrazem
v obličeji si na naší zmrzlině pochutnávají. Takže stále
musíte jít dál a dál…Kdybyste si totiž řekli, že už jste na
vrcholu, tak pak už můžete jít jen dolů. A to my nechceme.
Takže zmrzlinářské kurzy, semináře, školy jsou pro mě další
inspirací a výzvou. A v tomto oboru se dá opravdu kouzlit…
Co takhle dát si někdy alkoholovou zmrzlinu z piva, vína
nebo ginu? Hm… uvidíme . Také samozřejmě děkuji
našim brigádníkům, bez kterých bychom ty naše dobroty
neprodali 
V minulých letech byly přichystány novinky a
překvapení v podobě ovocných zmrzlin různých druhů,
slevové poukázky pro děti atd. Jak tomu bude letos?
Tak letos budeme určitě zkoušet další a další druhy
Kunětických ovocných zmrzlin. Oproti loňsku jsme již letos
zkusili zmrzlinu z čerstvého hroznového vína, ze zelených
jablek, z čerstvých pomerančů a citronů. Máme nyní i

paster, takže se můžeme vrhat do dalších lahůdek…již jsme
vyzkoušeli domácí čokoládovou zmrzlinu z čokolády na
vaření, smetany a medu a také vaječný likér. Oba druhy
měly velký úspěch. Plánujeme zkusit stracciatelu s kousky
čokolády nebo biskito (to je zmrzlina s chutí sušenky).
Jinak permanentky rozdáváme i letos, pokud ji ještě
nemáte, určitě si o ni u nás na stánku řekněte…čeká na
Vás každá desátá zmrzlina zdarma. Na den, kdy se
rozdává vysvědčení, máme pro děti zmrzliny zdarma.
Také plánujeme vyrobení turisty oblíbené turistické
známky, na které bude náš krásný kostel. Známky
budou k dispozici u nás na stánku…Také plánuji nový
druh čokoládového kornoutku, který Vám zdokonalí chuť
zmrzky. A na další a další novinky se můžete podívat na
naše internetové stránky.
Hodně lidí zajímá, kdy máte otevřeno?
Otevřeno máme v závislosti na počasí. Pokud je
více jak 15 stupňů a neprší, tak máme otevřeno každý den
cca od 10.30h do 19h. V létě se otevírací doba samozřejmě
prodlouží, třeba až od 9h do 20.30h.
A máš i jiné další zájmy?
Jelikož jsem začala studovat akreditovaný
diplomový kurz Pedagogiky Montessori, je nyní Montessori
a vše, co s tím souvisí, moje druhá láska a určitě plánuji
něco podniknout i v tomto oboru. Zřejmě začnu s nějakým
občanským sdružením a založíme mateřské centrum pro
maminky s dětmi. Tak uvidíme . Jinak mým velkým
relaxem je, když vezmu kolo, psa, dětičky a taťku (když
zrovna nepracuje na baráku) a vyjedeme si do okolí. Je to
neskutečně krásné, prožít si tu svobodu, s jakou se v přírodě
můžete pohybovat a nadýchat se z plných plic. Taky máme
rádi hudbu, tak někdy popadnu kytaru a s dětmi si
zazpíváme nebo zatancujeme jen tak pro radost. Radost mi
také přináší, když vidím, jak jsou naše děti spokojené na
kroužcích. Kubíček chodí již třetí rok na angličtinu, je to
úžasné, jak takto malé děti dokážou nasávat cizí jazyk.
Plavání ho také baví a od září nastupuje do základní
umělecké školy Bonifantes na přípravku do chlapeckého
pěveckého sboru Bonifantes. Aňulka bude od září chodit
také na angličtinu, také plave a od září si budeme užívat
prvního organizovaného pohybu v pohybovém studiu
Hroch. Učit se můžeme čemukoli po celý život a děti nám
jsou tou nejpřirozenější inspirací 
Lze všechno stihnout? Podnikání, rodina, koníčky?
Pokud chcete, tak ano. Všechno v životě je o
prioritách a o tom, jak si dokážete rozplánovat čas a

rozpočítat peníze. Důležitá je také podpora někoho blízkého
a udržet si pevné rodinné zázemí. A toto já mám, můj muž
mi je obrovskou podporou, kdykoli je třeba zastoupí moji
mateřskou roli, podporujeme se navzájem a to je ta největší
síla, která Vám říká, ano, vše, co děláme, má smysl.
Jaké máš cíle a plány do budoucna?
Moje cíle a plány do budoucna tak nějak již
vyplynuly z celého rozhovoru. Ráda bych, aby se nám dařilo
dělat stále tak dobrou zmrzlinu a Kunětická zmrzka byla
skutečně tou nejlepší v dalekém okolí a také bych ráda ještě
letos otevřela někde rodinné centrum Montessori. Moc si

přeju, aby byla celá naše rodinka zdravá a plná elánu a
potom už mi snad nebude nic chybět.
Děkuji za nabídku rozhovoru do zpravodaje a pokud by se
nás chtěl kdokoli na něco někdy optat, stačí napsat na
zmrzlina@kunetice.cz. Děkuji moc. Monika Pavlisová.
My děkujeme za rozhovor. Přejeme spoustu dalších
skvělých nápadů na výbornou Kunětickou zmrzku a
ještě víc spokojených zákazníků.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KUNĚTICE: Soutěžní sezóna začala…
V letošním roce se družstvo mužů i žen rozhodlo bojovat o přední příčky na
Východočeské hasičské lize (VČHL) i Lize Pardubického okresu (LPO) v sestavách: koš – Michal
Vraný nebo Radim Špicar, Jana Kopalová nebo Petra Jeníková, savice – Radek Bečka, Lucie
Dubcová, mašina – Ruda Dubec, Veronika Mikolášková, béčka – Jiří Zelinka, Aneta Ryšavá,
rozdělovač – Zdeněk Stoklasa, Jana Rykrová, pravý proud – Ruda Dubec ml., Bára Ryšavá,
levý proud – Petr Klapka, Andrea Klapková. Uvidíme, jak se jim bude celkově dařit,
prozatím odjeté závody:
Muži
Datum

Místo

Soutěž

3.4.

Březhrad

Memoriál

14.5.
23.5.
4.6.
5.6.
6.6.

Slepotice
Bříšťany
Strašov
Myštěves
Trnov

LPO - 1. kolo
VČHL - 1. kolo
LPO - 2. kolo
VČHL - 2. kolo
VČHL - 3. kolo

celk.počet
družstev
20
23
27
29
22
43

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ na ligách:

Ženy

náš čas
25,22
NP - prasklá
hadice C
41,26
22,13
19,32
26,89

umístění
6.
23.
21.
3.
11.
35.

celk. počet
družstev
11
12
8
13.

náš čas
neúčast

umístění

22,15
24,05
neúčast
20,63
18,72

1.
10.
3.
3.

MUŽI – LPO – 6. místo, VČHL – 19. místo
ŽENY – LPO – 2. místo, VČHL – 4. Místo

co nás v první polovině soutěžní sezóny ještě čeká (aneb přijďte nám
fandit):
Datum
13.6.
18.6.
20.6.
26.6.

Místo
Kunětice
H.Radechová
Roudnice
Žernov

Soutěž
VČHL - 4. kolo
VČHL - 5. kolo
VČHL - 6. kolo
VČHL - 7. kolo

Datum
3.7.
4.7.
5.7.
10.7.

Místo
Srch
Roh.Bělá
Velichovky
Havlovice

Soutěž
LPO
LPO
VČHL - 8. kolo
VČHL - 9. kolo

Články a kompletní výsledky na stránkách: sdh.kunetice.cz, www.vchl.com

TROCHA ZÁBAVY NA ZÁVĚR
křížovka -

vtipy

V TAJENCE najdete místo,
které v létě rádi navštěvujeme.

Na letácích ČSSD došlo k tiskové chybě!!!
Píše se, že v případě jejich vítězství
"Každý důchodce dostane 13. důchod".
Správné znění je
"Každý 13. důchodce dostane
důchod".
Za prohození slov se tiskárna omlouvá
V souvislosti s naším předsednictvím v EU odhalí v
Bruselu sochu Standy Grosse. Chtějí mít vedle
čůrajícího chlapečka také vyčůraného.
Co je největší záhadou přírody?
Ženské oko!
Z desíti metrů vidí blond vlas na světlém saku,
ale z půl metru nevidí garážová vrata !!!
Přijde chlápek do zverimexu a povídá: "Prosil bych 20
švábů 30 pavouků a 15 myší " a prodavač se ptá: "Na
co tolik havěti?" Ále, povídá chlápek, prodávám byt a
mám ho prodat v původním stavu.

OMALOVÁNKY PRO NAŠE NEJMENŠÍ…
(nebo i pro ty větší, kteří si troufnou..)

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.

