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Živý Betlém na zámečku
v neděli 19.12. od 12 do 16 hod.
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Placená rek lama

Hole a berle

Chodítka

Toaletní křesla

Sedačky do vany

Křesla do sprchy

Nástavce na WC

Polohovací lůžka

Pojízdné zvedáky

Dětské kočárky

Mechanické vozíky

Elektrické vozíky

Elektrické skútry

Zdravotnické potřeby
Kunice 207, 251 63 Strančice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz, www.dmapraha.cz
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Slovo starost y
Vážení spoluobčané,
máme za sebou podzim nabitý událostmi
a jednou z nejpodstatnějších pro život naší obce
byly zcela jistě volby do obecního zastupitelstva. Jménem všech zastupitelů vám chci poděkovat za pěknou volební účast a za důvěru,
která nám byla projevena. I v dalším volebním
období budeme pokračovat v započatých či plánovaných projektech. Budeme se i nadále snažit naši obci zvelebovat, aby byla pěkným
domovem nám všem, kdo zde žijeme. Někdy

není jednoduché nalézt ideální řešení, ale
věřte, že o to vždy usilujeme. Každý z vás bude
vítán na pravidelném zasedání obecního zastupitelstva (první pondělí v měsíci), aby se o tom
mohl sám přesvědčit.
V nastávajícím vánočním čase vám přeji
hlavně pohodu a klid a v novém roce pak zdraví
a štěstí.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Editorial
Milí spoluobčané,
v říjnu jsme si na další volební
období vybrali nové obecní zastupitelstvo, i když lépe by se snad hodilo napsat staro-nové. Volební
výsledky tedy na první pohled svědčí o tom, že většina z nás je s prací
zastupitelstva spokojená, a těch,
kdo nejsou, je buď málo, nebo tvoří
tu druhou polovinu voličů, kteří
k volbám nepřišli. I tak ale myslím,
že volební účast byla jako vždy
v Kunicích vysoká a je to dobrým
znamením toho, že lidem zde není
jedno, kam obec směřuje, kdo za ně
jedná a jakým to dělá způsobem.
Nedávno jsem v jednom talk
show sledovala kličkování politika
před ostrovtipem Jana Krause
(velmi ho obdivuji, nebojí se a jde
po podstatě věci). Politika potrápil,
explicitně mu řekl, že před volbami
nám strany a jejich kandidáti slibu-

jí hory doly, ale po volbách kde nic,
tu nic – voličům nezbývá než bezmocně sledovat, jak se volební sliby
rozplývají, politici zapomínají na
ušlechtilá kréda své strany, ale
často i na svá vlastní morální předsevzetí a pravidla.
Regionální politik/zastupitel to
má podle mne v mnoha ohledech
těžší a složitější. Ano, možná ho
netíží taková zodpovědnost za širokou veřejnost, jeho rozhodnutí mají
dopad „pouze“ v menším měřítku,
ale netkví právě v tom úskalí pozice
obecních zastupitelů? Když udělá
diskutabilní rozhodnutí vrcholný
politik, sklidí vlnu kritiky, občané
sem tam vyjdou do ulic, zastávkuje
se, politik stanovisku buď přehodnotí, nebo ho lépe zdůvodní, a tedy
obhájí. Když ale udělá špatné rozhodnutí takový zastupitel obce, tak
než odejde večer domů, koluje to

přes místní tamtamy po celé návsi a
přilehlých svazích, večer to už v pokroucené variantě prodiskutují
chytří u piva a zastupiteli se klidně
může i stát, že by při takovéto
pozdní polemice v hospodě mohl
jednu sklidit… To je samozřejmě
nadsázka, ale skutečně si myslím,
že zastupitelé mají okamžitou zpětnou vazbu ve svých občanech, jsou
více „pod dohledem“, a chtějí-li
s ostatními domorodci žít v klidu,
míru a relativně přátelské symbióze, vyžaduje jejich rozhodování
i velikou míru taktiky, diplomacie
a dobré znalosti místních problémů
a skutečných starostí obyvatel.
Přeji zastupitelům do nového
volebního období, aby činili správná rozhodnutí a všem se nám zde
pospolu dobře žilo.
Pokojné Vánoce a úspěšný rok
2011.
–dm–

Číslo 4/2010, vyšlo 17. prosince 2010. 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 ve spolupráci s občanským sdružením RKO. Zodpovědná redaktorka: Mgr. Draha Mašková.
Vaše příspěvky a reakce prosím zasílejte na e-mail: maskovad@centrum.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 9. března 2011. (Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním
pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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Zastupitelst vo obce Kunice
60. zasedání, 6. září 2010

3. zasedání, 6. prosince 2010

 svoz komunálního odpadu – dodavatelská firma

 schválení cen vodného, stočného a ceny za svoz








plní svoje závazky, případné nedostatky ihned
odstraňuje, bude pokračovat v příštím roce
návrhy na změnu územního plánu – jeden návrh,
zařazen do evidence
dodatky a změny ve svazku obcí Region Jih
(výstavba vodovodu)
postup oprav místních komunikací
připravenost MŠ Kunice na rok 2010/2011
smlouva s městem Mnichovice o zajištění požární ochrany
projednání pronájmu prostor na zámečku
Berchtold pro „Vesnické muzeum Kunic
a okolí“

61. zasedání, 4. října 2010
 příprava voleb do obecního zastupitelstva





– 2 kandidátky
platební výměr Středočeského kraje
oprava místních komunikací
zastávky MHD „U Hřbitova“
intervaly a doplnění kontejnerů na separovaný
sběr (u ČOV)

62. zasedání, mimořádné,
13. října 2010
 jediným bodem bylo projednání odvolání

a žaloby proti platebnímu výměru Středočeského krajského úřadu

Ustavující (prvé) zasedání
po volbách, 8. listopadu 2010
 slib členů obecního zastupitelstva
 volba orgánů obce (starosta, místostarosta,

finanční výbor a kontrolní výbor)

2. zasedání, 8. listopadu 2010
 příprava plánu práce
 zřízení komisí obce – budou zřízeny dvě, komi-

se životního prostředí a komise sociální, kulturní a sportovní
 odkoupení komunikace a inženýrských sítí od
firmy Benti za 2 Kč
 splácení dluhu firmě Energie, stavební a báňská společnost
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komunálního odpadu
 projednání rozpočtového provizoria
 prodloužení smlouvy s investory Logistického areálu
 informace o nových orgánech (po volbách) ve

svazcích obcí Region Jih a Ladův kraj, informace o činnosti MAS Říčansko
 nový platební výměr Středočeského krajského
úřadu (první byl zrušen)
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD KUNICE
Kunice 92, 251 63 Strančice, tel. 323 665 422
fax 323 665 463, e-mail ou@kunice.cz
internet www.kunice.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí 8–12 hod., 15–18 hod.
středa 8–12 hod., 15–18 hod.
Vedení obce
Ing. Jiří Šíma, starosta
tel. 602 170 276, e-mail sima@kunice.cz
Ing. Jindřich Konopáč, místostarosta
tel. 323 664 191, e-mail konopac@kunice.cz
Správce kanalizace a ČOV, uzavírání všech
smluv (vodoměry, stočné, poplatky za připojení)
Ing. Michaela Faltová
tel. 323 664 162, e-mail faltova@kunice.cz
Finanční a účetní záležitosti obce,
vybírání poplatků, ověřování listin a podpisů,
smlouvy o pronájmu hrobového místa, povolování
provozování výherních hracích přístrojů,
sociální služby důchodcům
Jana Šmejkalová
tel. 323 665 422, e-mail smejkalova@kunice.cz
Podatelna Obecního úřadu, přihlašování do
obce, evidence obyvatel, evidence poplatků
ze psů, povolování kácení stromů, hlášení závad
veřejného osvětlení, prodej známek na svoz TKO,
hlášení závad v odvozu domovního odpadu
ČÍSLA ÚČTŮ
Pro platby poplatků ze psů a poplatků za zhodnocení pozemku používejte č. ú. 6720201/0100
Pro platby za odvoz TKO (popelnice) a stočné
používejte č. ú. 43-2050660217/0100
Pro dary obci používejte č. ú. 35-4076970247/0100
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O becní úřad informuje
Vodné

Opravy
obecních komunikací
V měsíci září a říjnu se podařilo obci zajistit
značnou část oprav obecních komunikací.
Z prostředků Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje byly opraveny následující
komunikace:
1. Dokončení chybějící části nového živičného
povrchu k hale BOMA (193 m2)
2. Od hřiště pod bytovkou k horní spojovací
komunikaci (722 m2 nového živičného povrchu, včetně výškové úpravy poklopů a šoupat)
3. Komunikace do Žlábek (717 m2 nového živičného povrchu, včetně výškové úpravy poklopů
a šoupat)
4. Komunikace u MŠ Kunice (576 m2 nového
živičného povrchu, včetně výškové úpravy
poklopů a šoupat a odvodnění)
5. Komunikace Na Krásnici (celkem 3640 m2
nového živičného povrchu)
Na tyto úpravy bylo z Fondu rozvoje obcí a měst
poskytnuto celkem 2 991 812 Kč a obec se podílela částkou ve výši 260 422 Kč.
Dále byly opraveny 4 komunikace v lokalitě
„U Dubu“ (2692 m2 nového živičného povrchu,
včetně výškové úpravy poklopů a šoupat ). Tyto
úpravy byly hrazeny z darů obyvatel oblasti
(161 000 Kč), soukromými investory (809 400 Kč)
a obcí (881 400 Kč).
Celkem byly opraveny místní komunikace v hodnotě 5,058 milionu Kč.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem
dárcům a soukromým investorům za pomoc při
opravách obecních komunikací a Středočeskému
kraji za významnou pomoc obci z programu Fondu
rozvoje obcí a měst.
–jš–

Dodavatel vody (firma Veolia) zvýší cenu vody
dodávané z Želivky o 12 %. Toto zvýšení znamená
pro konečnou cenu vody u zákazníka zvýšení
o 1,66 Kč/m3.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že ceny vodného
zůstanou v úrovni roku 2010 jako kompenzace za
zvýšení koeficientu daně z nemovitosti, tj. vodné
pro rok 2011 ve výši 35 Kč/m3, včetně DPH.
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel v posledním týdnu roku 2010. V případě, že
majitel nebude zastižen, pracovníci Regionu Jih
zanechají ve schránce odečtový lístek.
Nahlášení stavu vodoměru k 31. prosinci 2010
– možnosti:
1. Vyplnit odečtový lístek a ten zanést na OÚ
Kunice nebo zaslat na adresu: náměstí Emila
Kolbena 460, 251 63 Strančice
2. Ohlásit stav vodoměru telefonicky na tel. číslo
323 607 782 (možno i na záznamník) nebo
zaslat v SMS na tel. 722 201 235
3. Ohlásit stav na e-mail: sorj.provoz@seznam.cz
nutno uvést: – jméno a příjmení
– obec (Kunice nebo Vidovice)
– číslo popisné nebo evidenční
– stav vodoměru
Provozovatel vodovodu společnost Region Jih
přeje všem svým zákazníkům hezké Vánoce
a šťastný nový rok 2011.
–jk–

Stočné
Provozovatel naší kanalizační sítě a ČOV investoval do dořešení kalového hospodářství formou
leasingu celkem 1 682 260 Kč. Tato investice,
která v budoucnu zajistí lepší efektivnost a nezávislost naší čistírny odpadních vod, bohužel nyní
zvýší náklady na likvidaci odpadních vod.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že ceny stočného
zůstanou na úrovni roku 2010 jako kompenzace za
zvýšení koeficientu daně z nemovitosti, tj. stočné
na rok 2011 ve výši 28,69 Kč/m3, včetně DPH,
tj. 1320 Kč/rok/osoba, včetně DPH,
110 Kč/měsíc/osoba.
Číslo bankovního účtu pro platbu stočného je
43-2050660217/0100 nebo můžete platit
v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
–jk–
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Ceny za odvoz komunálního
odpadu pro rok 2011

s logem pověřené osoby určený ke shromažďování směsného komunálního odpadu.

Komunální odpad:

Bioodpad

V poplatku je zahrnuta cena za svoz nebezpečného odpadu (2x ročně), za kontejnery na velkoobjemový odpad (duben až listopad) a za svoz separovaného odpadu. Pro rok 2011 dojde u dodavatele svozu k nárůstu ceny zhruba o 4 %, což je na nejvíce využívané známce – 120 l nádoba se svozem
každý týden – zvýšení o 88 Kč.

j) 1050 Kč sběrnou nádobu o objemu 120 l určenou k shromažďování biologického odpadu při
frekvenci svozu 35x za rok
k) 1250 Kč sběrnou nádobu o objemu 240 l určenou k shromažďování biologického odpadu při
frekvenci svozu 35x za rok
l) 8000 Kč sběrnou nádobu o objemu 1100 l
určenou k shromažďování biologického odpadu při frekvenci svozu 35x za rok
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že ceny za svoz
TKO zůstanou na stejné úrovni jako v roce 2010,
a to jako kompenzace za zvýšení koeficientu daně
z nemovitosti.
Sazba poplatku pro uživatele systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v obce
Kunice pro rok 2011 činí:
a) 2200 Kč na sběrnou nádobu o objemu 120 l
určenou k shromažďování směsného komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za týden
b) 1800 Kč na sběrnou nádobu o objemu 120 l
určenou k shromažďování směsného komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za 14 dní
c) 1100 Kč na sběrnou nádobu o objemu 120 l
určenou k shromažďování směsného komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x týdně –
pololetní
d) 900 Kč na sběrnou nádobu o objemu 120 l
určenou k shromažďování směsného komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za 14 dní –
pololetní
e) 2000 Kč sběrnou nádobu o objemu 80 l určenou k shromažďování směsného komunálního
odpadu při frekvenci svozu 1x za týden
f) 1500 Kč sběrnou nádobu o objemu 80 l určenou k shromažďování směsného komunálního
odpadu při frekvenci svozu 1x za 14 dní
g) 4400 Kč na sběrnou nádobu o objemu 240 l
určenou k shromažďování směsného komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za týden
h) 3300 Kč na sběrnou nádobu o objemu 240 l
určenou k shromažďování směsného komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za 14 dní
i) 130 Kč na jeden typizovaný plastový pytel
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Vzhledem k tomu, že na území místních částí
Dolní Lomnice, Horní Lomnice a Všešímy není
kanalizace a vodovod (nelze započítat kompenzaci), rozhodlo zastupitelstvo obce v těchto místních
částech poskytnout za svoz komunálního odpadu
pro objekty ve kterých žijí trvale hlášení obyvatelé
pro svoz každý týden 120 l nádoby slevu 600 Kč
a pro svoz každých čtrnáct dnů 120 l nádoby slevu
500 Kč.
–jk–

Svoz bioodpadů v roce 2011
březen:
duben:
květen až listopad:
prosinec:

9. a 23.
6. a 20.
každý týden
14.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Upozornění
pro majitele vozidel
Máme tady opět nádhernou ladovskou zimu,
bohatou na sníh. Po loňských zkušenostech se zajišťováním prohrnování místních komunikací bych
chtěl vyzvat majitele vozidel, aby neparkovali na
místních komunikacích, kde nezůstanou průjezdné
dva jízdní pruhy (které na našich komunikacích
často ani nejsou). V úsecích, kde vozidla budou parkovat, nebude zajišťováno prohrnování komunikace, zejména z důvodu možného poškození těchto
vozidel.
Ing. Jindřich Konopáč,
místostarosta obce Kunice
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Výsledky voleb
do zastupitelstva obce
Ve dnech 15. a 16. října proběhly volby do obecního zastupitelstva. K volbám přišlo 415 z 819 voličů, volební účast tedy dosáhla 50,67 %. Voleb se
zúčastnily dvě volební strany, a to Sdružení nezávislých kandidátů Kunice a Rozvoj Kunic a okolí.
Zvoleno bylo všech 11 z 11 volených zastupitelů.
Sdružení nezávislých kandidátů Kunice:
Ing. Jindřich Konopáč, Kunice
307 hlasů
Ivana Pěkná, Kunice
289 hlasů

Varování občanů
V posledních dvou letech sledujeme neutěšený nárůst trestné činnosti v oblasti, do které patří také
Kunice. Jde o desítky případů, nejčastěji se jedná o vloupání do vozidel, do rodinných domů a bytů,
o krádeže hotovosti v restauracích
či školách. Byl zde zjištěn také
pohyb několika organizovaných
skupin či již trestaných osob.
Z automobilů využívají například
světle modrou Octavii combi nebo
hnědou Mazdu 626, a to většinou
s odcizenými SPZ. Zpravidla se
v jednom týdnu stane 4–7 případů
a potom je 2–4 měsíce klid, pachatelé se totiž přesunou do dalších
oblastí. Pak se ale opět vracejí.
Tato trestná činnost je pozorována
již po dva roky.
Na co si dát pozor:
1. Nenechávat ve vozidlech
žádné cennosti, tašky, notebooky apod. I když jdete jen
pro dítě do MŠ – vezměte si
cennosti s sebou.
2. Dávejte pozor na chování
podezřelých osob – chtějí
odvést vaši pozornost a poté
něco odcizit.
3. Zabezpečte své byty a rodinné
domy již v době, když instalujete drahé zařízení, kotle, baterie apod. Dnes je na trhu do

Petr Alfery, Kunice
Blanka Chramostová, Dolní Lomnice
Ing. Jiří Šíma, Kunice
Pavel Špaček, Vidovice
Daniela Kamarádová, Dolní Lomnice
Luboš Juránek, Všešímy
Rozvoj Kunic a okolí:
Ing. Pavel Hirsch, Kunice
Vladimír Hašek, Kunice
JUDr. Václav Růžička, Kunice

10 000 Kč špičkové zabezpečovací zařízení s napojením na
pult centrální ochrany s přijatelným měsíčním poplatkem.
4. Poučte své děti, aby nebyly
důvěřivé k cizím lidem. Je již
možnost děti vybavit mobilním telefonem, který určí
i polohu dítěte.
5. Buďte všímaví a pozorní při
přítomnosti cizích lidí, většinou dvojic až trojic pachatelů,
kteří typují místo, chovají se
podezřele apod. Nebuďte lhostejní – chráníte-li souseda,
chráníte také sebe.
6. Při podezřelém chování či zjištění důležité informace kontaktujte oddělení PČR Kamenice či přímo linku 158.

261 hlasů
254 hlasů
252 hlasů
252 hlasů
245 hlasů
215 hlasů

235 hlasů
235 hlasů
206 hlasů
–dm–

Vzhledem k hospodářské situaci
v ČR a k značnému rozvoji bydlení
v naší oblasti (novostavby rodinných domů) se dá očekávat, že
dojde k dalšímu nárůstu případů.
Situace policie není lehká, má
nedostatek lidí i prostředků. Proto
se obce zamýšlejí, jak si mohou
vzájemně pomoci řešit problém
s bezpečností. Společný postup
byl i tématem jednání starostů
Kunic, Velkých Popovic, Strančic,
Sulic, Křížkového Újezdu a dalších 3. 12. Dalším z témat byla
například oprava hlavních příjezdů na dálnici a dalších krajských
silnic.
JUDr. Václav Růžička,
zastupitel obce Kunice

Občanské sdružení
Cesta integrace
Již několik let působí v našem regionu občanské sdružení
Cesta integrace. Toto občanské sdružení je v současné době
mimo jiné provozovatelem tří bezplatných občanských poraden. Občanská
poradna má za cíl především napomoci se vyznat občanům bez ohraničení
věku ve svých právech a povinnostech, napomoci občanům definovat, na
koho se obrátit v rámci jejich individuální situace, pomoci při řešení všech
právních, sociálních, ale i psychologických problémů. Je nezávislým místem
bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích.
V Říčanech funguje takováto poradna již od roku 2007 a počet jejích klientů
neustále vzrůstá. V červnu roku 2010 byla otevřena poradna v Mnichovicích
a od října je nově otevřena poradna také v Benešově. Bližší informace
mohou občané získat na webových stránkách www.cestaintegrace.cz, popř.
na telefonu 312 315 284, 721 516 274 nebo 774 780 107.
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Historie

Z kroniky dr. Františka Oldřicha – 7. část
Čeleď v chalupě
Hospodáři jednají s čeládkou
o nové službě o posvícení, o Vánocích, pak se nastupuje nová služba. Bohužel, často se stává, že
čeládka, ujednavší službu a vzavší
závdavek, je přemluvena jiným
hospodářem a závdavek vrátí
třeba až před Vánocemi. Často
také uteče čeládka v nejpilnější
části letní a jde ve službu, kde
dostane v ten čas více peněz. Proto
někteří hospodáři jednají s čeládkou menší službu v zimě a větší
v létě. Byli a jsou dosud, ale už
méně, čeledínové, kteří nejen svou
službu řádně konali po několik let
v jednom statku, ale i majetek
svého hospodáře hájili, říkávali
„to je naše“. Hospodář také čeledína neb děvečku jmenoval jen „náš
Venca, naše Marjánka“. Čeleď
bývala na chalupě často už se
svými rodiči a zůstala až do provdání se, ba namnoze i potom.
Hospodář jídá v Kunicích obyčejně s čeládkou i rodinou u jednoho
stolu jídlo stejné; čeládka si vezme
chléb, kávu, ba i mléko leckde
a buchtu kdy chce, nic se před ní
nezamyká – ledaže je čeládka
nenechavá – takovou pak dlouho
nikdo nezdrží. Dnes ovšem už není
čeleď jako ještě nedávno bývala –
všechno táhne se ku větším městům (zde do Prahy), hlavně ženské, kde často bídně živoří, často
se vrátí zubožené na těle i duši se
zárodkem tuberkulózy nebo jiné
nemoci. Ráno se v Kunicích tuze
časně nevstává, leda v létě. Pantáta
vzbudí čeládku i hospodyni ráno,
ale sám si chvilku ještě schrupne,
až přijde i naň řada. Pak, jak už
dříve řečeno, pracuje hospodář tak
jako čeládka, ba více, každou práci
zná, pána dělat neumí, pochlubí se
rád, ale furiantem není. A přece
ještě dodnes mívá čeleď své hospo-
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dáře v úctě a líbá jim ruku, když
přijde z kostela – není to otročina,
neboť nikdo k tomu čeleď nenutí.
Je to starý způsob, kdy hospodáři
byli zástupci rodičů čeládky. Večer
sedává čeleď s rodinou hospodářovou, povídá se, čte, hraje i zpívá.
Čeledín či kočí i „voráč“ spává větším dílem v „maštali“ při koních,
děvečky už většinou v sednici nebo
komoře, aby byly pod kontrolou.
Dříve mívala čeleď „palandu“,
dnes má obyčejně už postele
řádné. Knížky čelední má v úschově starosta obce, ne hospodář.
Často se stává, že pantáta neví ani
jak se čeledín nebo služka jmenují
příjmením, říká „Josefe či Andulo“
a více se nestará. Je li více práce,
dlouho do tmy apod., dává se služebným „na tabák“, „na zástěru“,
často po žních na šaty celé.
Hospodář mladší čeládce tyká,
děti jeho jí vykají obyčejně.
Na jaře, jede-li oráč poprvé orati
(ať čeledín nebo syn hospodářův),
bývá od děvčat velmi často postříkán, ba i politý vodou; to aby nebyl
líný. Však mladík tohle zase velmi
rád oplatí děvčeti, jde-li ono
poprvé na trávu. Starší pantátové,
než začnou na jaře něco v poli pracovati, udělají v poli křížek a smeknou při tom. Též, jede-li se s potahem někam na delší cestu, udělá se
bičem nad koňmi kříž a řekne „No,
tak s Pánem Bohem jedině“, to
v některých domácnostech jedině.
Potká-li čeledín někoho s uhrančivejma očima, poprskne slinou
koně, aby mu je dotyčný neuhranul, a uhrane-li je přece (kůň se
začne potit, je slabý, má oko
matné, je schlíplý a zastavuje), tu
jiný zvyk není, než že koně otře
přes oči podolkem košile – to prý
pomáhá hned. Též, přijde-li kdo
cizí do maštale, poprskne po
koních a řekne „Pánbu požehnej“
– to také proto, aby neuhranul.

Podobně se
děje v chlévě. Vůbec
cizího neradi vidí choditi do chlévů – jsou to
zároveň i pověry, avšak lidé asi ode dávna vědí,
proč to nemají rádi. Proč dává se
na hlavy a vůbec na postroje koňské množství plechových, lehkých
ozdob? Aby koně nikdo neuhranul
– ne tedy pro ozdobu. Zato nenosí
koně skoro nikde „klapky“ na
úzdě, což je rozumno, neboť kůň
bez těch klapek je méně lekavým
a netrpí tak v očích prachem, který
se za těmi klapkami točí. Potah
zvířecí není přetěžován, přes 20
metrických centů neveze snad
nikdo a nežli by mnohý „tejral“
koně, doběhne si pantáta raději
pěšky. Ono se to také ve fasuňku
tuze dobře neveze a kočáry nejsou
dosud zvykem.
V létě po celé dědině se ozývá,
hlavně k večéru, veselé klepání
kos, což provádějí velkou většinou
sami hospodáři od domkáře až po
sedláka. Rádi dělají vše hromadně,
najednou si vzpomenou a po
lukách „pode vsí“ není za týden po
senu ani památky – je-li ovšem
k tomu počasí. Tak i ve žních. Tu je
práce plno, každý se honí, ani na
řeč není času, jen aby bylo vše
doma – třeba je leckdy počasí krásné a stálé. Seno se má dát dvakrát
do kopek, aby se vypařilo prý (leč
to má též účel ten, aby rosa rozházenou travu neodbarvila, nevybledla). V seně nikdo rozumný
neusne (v čerstvém), sic je z těch
výparů, z toho dunstu, celý pitomý, ba i mrtvice raní.
–dm–
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Ze života Odborného učiliště
Stalo se již tradicí, že školní rok zahajujeme uspořádáním „Teambuildingového programu“ pro žáky 1. ročníků, který je součástí edukačního procesu. Tento program se letos konal ve dnech 31. 8.–4. 9. 2010 a byl
veden formou zážitkového programu, jehož převážná
část proběhla v rekreačním středisku Poddubí na
Sázavě.
Za účelem navázání užší spolupráce s rodiči nových
žáků, vzájemného poznání a seznámení se s prostředím
nové školy byl teambuildingový program zahájen setkáním pedagogických pracovníků s žáky budoucích 1. ročníků a jejich rodiči na internátě ve Všešímech. V následujících dnech pak probíhaly zážitkové, sebepoznávací
a komunikační hry a aktivity, jejichž cílem bylo hledání
své role ve skupině, vytváření a upevňování vzájemných
vztahů mezi žáky, ale i mezi žáky a pedagogy, rozvíjení
komunikačních dovedností a schopností týmové spolupráce. Žáci se postupně vhodným způsobem učili zvládat zátěž, získávat zdravou sebedůvěru, budovat a posilovat schopnost samostatného rozhodování a zodpovědnost k vlastní osobě.
O měsíc později (4.–8. 10. 2010), v souladu s učebními osnovami, proběhl sportovně turistický kurz pro
žáky 2. ročníků. Stejně jako v minulých letech byly pro
realizaci kurzu využity vhodné přírodní podmínky, turistické trasy a kulturní památky v okolí učiliště, zejména
pak materiály z projektu „Ladův kraj“ a „Ringhoferova
stezka“. V průběhu kurzu zdolávali žáci předem naplánované trasy, při nichž se mimo sportovního tréninku
učili také orientaci v terénu a vštěpovali si zásady ekologického a bezpečného chování v přírodě. Získané znalosti si v závěru kurzu ověřili v testu s environmentální
tematikou. Příjemným osvěžením kurzu byly exkurze do
Památníku Josefa Lady, Muzea Karlova mostu s vyjížďkou lodí po pražských Benátkách a Horse academy
v Radimovicích.
Velice pěknou podzimní akcí se stala návštěva naší
„Naučné stezky“, nacházející se v areálu školy ve
Všešímech, devatenácti „předškoláky“ z Mateřské školy
Kunice v pondělí 18. října 2010. Po uvítání a vzájemném představení si děti vylosovaly obrázky částí rostlin
a vyhledaly si mezi žáky učiliště své starší průvodce
s odpovídajícími symboly. Program probíhal na naučné
stezce – děti poznávaly například byliny, keře, stromy
a ptactvo našich lesů a z přírodnin nasbíraných na naučné stezce ztvárňovaly strašidýlka. Pro zahřátí měly připravený čaj z šípků a k němu ochutnávku různých druhů
marmelád z lesních plodů. Na závěr si společně zazpívaly několik písniček u táboráku.
Za účelem prezentace školy na veřejnosti, rozvoje
sociálních a komunikačních kompetencí žáků, ale
především prezentace vzdělávací nabídky jsme se

29. 9.–2. 10. 2010 opět zúčastnili celostátní výstavy
v Českých Budějovicích „Vzdělání a řemeslo“ a pak
následně v průběhu měsíce října a listopadu Přehlídek
škol v Kolíně, Mladé Boleslavi, Kutné Hoře, Nymburku,
Mělníku, Kladně, Benešově a v Rakovníku.

A co připravujeme v nejbližší době?

 Prosinec 2010 – vánoční program pro obyvatele
Domu seniorů Pyšely a Senior domu Marta Říčany
 22. 12. 2010 – projektové vyučování s vánoční tematikou „Tak trochu jiné Vánoce, tentokrát ve
francouzském stylu“
 2. – 6. 2. 2011 – partnerská schůzka mezinárodního
projektu Comenius
 25. 2. 2011 – Ples absolventů
 5. 3. 2011 – Masopustní rej
 30. 3. 2011 – účast na soutěži floristů „Třešťský roh
hojnosti“
 Duben 2011 – tématické vyučování „Týden na podporu ochrany životního prostředí“
 Duben 2011 – velikonoční program pro obyvatele
Domu seniorů Pyšely a Senior domu Marta
Říčany
 15. 4. 2011 – Velikonoční trhy

Vzdělávací koncepce pro školní rok 2011/2012
Odborné učiliště Kunice je střední škola pro mládež
se speciálními vzdělávacími potřebami a sociálním znevýhodněním.
Ke studiu jsou přijímáni absolventi základních škol
speciálních nebo základních škol, u kterých je pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálním pedagogickým centrem diagnostikován důvod pro vzdělávání v odborném učilišti.
Vzdělávací nabídku tvoří obory:
29-51-E/01 potrvinářská výroba - cukrářské práce
29-51-E/02 potravinářské práce - pekařské práce
31-59-E/01 šití oděvů
33-59-E/001čalounické práce
36-57-E/01 malířské a natěračské práce
malířské, lakýrnické a natěračské práce
41-52-E/01 zahradnické práce - květinářské a floristické
práce
65-51-E/01 stravovací a ubytovací služby – kuchařské
práce
66-51-E/01 prodavačské práce
75-41-E/01 pečovatelské služby – pečovatelské práce
Lenka Hanzlová,
ředitelka OU Kunice
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Zprávy ze školky
Od 6. září 2010 jsou v provozu
obě budovy MŠ, kapacita je 70
dětí ve třech třídách. „Školkovým štrůdlováním“ jsme zakončili podzimní blok. Začíná blok
zimní a v něm spousta radovánek.

Stránka 10

MŠ bude v provozu do 23. 12.
Od 24. 12. do 2. 1. 2011 bude
zavřeno. Děti a zaměstnanci MŠ
přejí všem krásné prožití vánoč-

ních svátků, bohatou nadílku
a do nového roku 2011 hodně
štěstí a lásky.
Ivana Pěkná,
MŠ Kunice

Lékárna Velké Popovice
323 665 220
Knihovna Velké Popovice
323 665 215

Poliklinika Velké Popovice
MUDr. Jarmila Hoftová,
dětská lékařka 323 665 136
MUDr. Petr Kalábek,
lékař pro dospělé 323 640 743
MUDr. David Müller,
lékař pro dospělé 323 665 123
MUDr. Soňa Sinkulová,
zubní lékařka 323 665 060
Veterinární pohotovost:
Veterinární nemocnice
Český Brod 321 622 460
Veterinární ordinace
Velké Popovice
602 378 478, 323 665 290

Akce:
 9. 12. Cesta do Betléma –

Divadlo kůzle v MŠ
 13. 12. Veselé vánoční hody –

Hudební pořad v MŠ
 16. 12. Vánoce za časů našich

babiček – KD Kamenice
 17. 12. Vánoční besídka spoje-

ná s výstavou vyřezávaných
betlémů ze sbírky pana Pavla
Špačka; pro rodiče dětí z MŠ od
15:30 hod. v MŠ
 17. 12. Živý betlém na zahradě
MŠ – zpívají děti z MŠ od
16:00 hod.

Telefonní seznam
ÚŘADY:
Pošta Mnichovice
323 640 812
Policie ČR, Nová Hospoda
323 672 400
Městský úřad Říčany
323 618 111
Finanční úřad Říčany
323 606 490
OÚ Strančice
323 641 120-1
Pošta Strančice
323 640 912
Lékárna Strančice
323 627 305
OÚ Velké Popovice
323 665 230
Stavební úřad Velké Popovice
323 665 805
Pošta Velké Popovice
323 665 101
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HLÁŠENÍ ZÁVAD:
Poruchy plynu 1239
Poruchy elektrického vedení
840 850 860
Poruchy veřejného osvětlení
800 101 109

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ:
Lékařská pohotovost pro
dospělé Praha-Krč, Fakultní
Thomayerova nem. 261 082 520
Lékařská pohotovost pro děti
Praha-Krč, Fakultní Thomayerova nemocnice 261 083 783
Stomatologická pohotovostní
služba Praha 1, Palackého 5
224 946 981

ŠKOLSTVÍ:
MŠ Kunice 323 665 432
SOU Kunice 323 665 483-5
ZŠ Strančice 323 640 456
ZŠ Velké Popovice 323 665 200
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Volný čas

Tělovýchovná jednota Kunice,
fotbalový klub a její podíl na životě naší obce
Trávníky na hřištích areálu fotbalového klubu FK Kunice odpočívají
pod příkrovem vysoké vrstvy sněhu,
v areálu vládne nebývalý klid, jen na
hřišti s umělým trávníkem, zbaveném sněhu, je živo. V sobotu 18. 12.
se zde odehraje tradiční vánoční turnaj za účasti šesti mužstev, který
bude znamenat tečku za rušnou
podzimní sezónou fotbalového roku
2010/2011. Byla to sezóna, ve které
kuničtí fotbalisté vstoupili do naší
třetí nejvyšší fotbalové soutěže,
České fotbalové ligy, a zařadili se
tím do elitní společnosti 56 našich
nejlepších fotbalových klubů. Před
zahájením sezóny stanovilo vedení
klubu mužstvu úkol hájit co nejlépe
čest kunického fotbalu, nezaleknout
se soupeřů z klubů slavných jmen
a sezónu ukončit umístěním nejméně v polovině soutěžní tabulky. Pod
vedením šéftrenéra pana Zdeňka
Haška mužstvo tento úkol čestně
splnilo. Sehrálo 17 mistrovských
utkání, v nichž osmkrát zvítězilo,
třikrát remizovalo a jen šestkrát přenechalo svůj skalp soupeři. Se 27
body si mužstvo užívá zimní ligovou
přestávku na čestném osmém místě
tabulky mezi osmnácti účastníky
soutěže, ale počátkem ledna blížícího se nového roku už zahájí svou
přípravu na jarní část fotbalové
sezóny, pro kterou si klade za úkol
své postavení si nejen udržet, ale
ještě i zlepšit. V rámci své zimní přípravy se zúčastní i tradičního turnaje na umělém trávníku hřiště pražského Slavoje Vyšehrad, kterého se
pravidelně zúčastňují přední fotbalová mužstva a který jsme v loňské
sezóně vyhráli. Držme našim fotbalistům palce i pěsti a přejme jim
i v tom novém roce úspěch, je to
mužstvo, které úspěšně reprezentuje naši obec a které hraje dobrý,
pohledný fotbal, za kterým jezdí do
Kunic diváci i z Prahy a širokého
okolí.

Ale kunický fotbal, to není jen jeho
pilotní „Áčko“. Bilance sportovních
aktivit klubu uvádí, že z celkového
počtu téměř čtyř set jeho členů je
aktivně sportovně činných 185,
z toho v soutěžích, řízených Českým
fotbalovým svazem, bojuje 128 mladých, dospělých i věčně mladých
starších fotbalistů. Klub má 9 fotbalových oddílů, kromě A-mužstva
i zálohu B, starší a mladší dorost,
starší a mladší žáky, družstvo fotbalové přípravky i minipřípravky
a aktivně soutěží i ti věčně mladí fotbalisté v oddílu „Staré gardy“.
Dorostenci a žáci se inspirovali příkladem Áčka a probojovali se do
krajského přeboru. V rámci celostátního programu „Sportuj s námi“
uskutečnil klub v průběhu roku cel-

kem 37 sportovních akcí, turnajů ve
fotbalu, nohejbalu, odbíjené, tenisu
i v ledním hokeji, kterých se aktivně
zúčastnilo 3000 sportovců, tedy třikrát více, než kolik dnes činí celkový
počet obyvatel Kunic. A nezůstalo
jen u sportovních aktivit, klub se
významně podílí i na kulturním životě obce. Pro své příznivce a spoluobčany uspořádal společenský ples
a pro jejich děti tradiční mikulášskou
besídku, dětský karneval, sportovní
olympiádu a ve spolupráci s kunickým Sportcentrem i dětský den
a pálení čarodějnic. Věru, Tělovýchovná jednota Kunice, fotbalový
klub, je neodmyslitelnou součástí
života naší obce a jejím významným
a úspěšným reprezentantem!
Přemysl Červenka
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Placená rek lama
ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Zahradnické práce:
Michal Novotný, DiS., Dolní Lomnice 23,
737 140 863
 Překlady a tlumočení z/do francouzštiny:
Mgr. Denisa Pánková-Schránilová, Kunice 70,
731 104 429
 Montáže, opravy, revize hromosvodů
a rizikové kácení stromů:
Petr Kulíšek – Stormservis, Vidovice 91,
775 636 799, stormservis@seznam.cz
 Kineziologická poradna,
rodinné konstelace, reiki:
Mgr. Romana Milotová, Vidovice 114,
608 968 794, www.VykroceniDoZivota.cz
 Kosmetika, masáže:
AP studio – Alena Pancová, Kunice 179
(Na Kopánku), 737 143 326, www.ap-studio.cz
 Daňové poradenství, audit:
Ing. Josef Mašek, 603 879 406, Kunice 21,
josef.masek@alferypartner.com
 Pneuservis, opravy všech typů motorek:
M&K motosport, 602 217 743, 775 093 553,
Kunice 24
 Vysokorychlostní připojení k internetu:
www.sxg.cz, tel. 800 900 400
 Příjemné posezení u čaje, prodejna čajů,
Říčany, Široká 26, www.cajdaricany.cz
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Ceny inzerce:

prosinec:leden.qxd

černobílá:
řádková
osmina strany
čtvrtina strany
polovina strany
celá strana

50 Kč
125 Kč
250 Kč
500 Kč
1000 Kč

barevná:
polovina strany
celá strana

900 Kč
1800 Kč
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PNEUSERVIS

Velké Popovice

ASISTENČNÍ SLUŽBA

Internet

pro zákazníky zdarma

Asistenční služba
O NÁS

převoz aut, lodí a rozměrného nákladu
Máte málo času a potřebujete opravit
své auto nebo pneu?
Blahopřejeme - jste na správné adrese.
Celý vývoj firmy je podřízen snaze
vyhovět co nejlépe přáním Vás,
zákazníků a nejdůležitějším kritériem
pro nás je Vaše spokojenost.

BRNO
PRAHA

Ringhofferova 419
Velké Popovice
251 69

EXIT 15
VELKÉ POPOVICE

Je jedno, jestli jde o zákazníka velkého nebo
jednotlivého soukromého řidiče.
Vždy se snažíme poskytnout to nejlepší,
čeho jsme schopni.

AUTOSERVIS

www.pneu-cafe.cz

JSME PLÁTCI DPH

NEVYHOVUJE VÁM PRACOVNÍ DOBA?

Firmám nabízíme možnost
platby na fakturu.

Zavolejte nám: +420 774 607 321

Akceptujeme platební karty!

.... a domluvíme termín dle Vaší potřeby i mimo pracovní dobu

Napište nám: info@pneu-cafe.cz

AUTO DIAGNOSTIKA VOZŮ AUDI, VW, ŠKODA, SEAT
PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ, DIAGNOSTIKA ZÁVAD
KLIMATIZACÍ A JEJICH DESINFEKCE

Další služby autoservisu
Provádíme servis osobních a dodávkových vozů všech značek
Výměny veškerých dílů a kapalin
Jarní – zimní prohlídky vozidel
Montáže autodoplňků
Opravy elektroinstalace
Přípravy pro STK a emise
Prodej náhradních dílů všech značek včetně autokosmetiky

Služby pneuservisu
Prodej pneumatik, duší a disků
Uskladnění pneumatik nebo kompletů
Opravy pneumatik, duší a disků

Nyní u nás můžete zakoupit pneumatiky a disky za internetové ceny.
Pro každého zákazníka káva zdarma.
Při zakoupení pneumatik nebo disků dárek od kosmetiky SONAX.
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vysokorychlostní
připojení 2 - 12Mbit*
* dle lokality a použité technologie

spojíme Vás se světem!

www.sxg.cz
800 900 400
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