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Masopust ve školce
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Placená rek lama

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

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,
začíná se nám probouzet jaro a s ustupujícím sněhem se, bohužel, na veřejných prostranstvích a na
místních komunikacích objevily nečistoty (včetně
zbytků posypového materiálu), nashromážděné od
začátku zimy. Obec má objednán zametací vůz pro
zametení komunikací s asfaltovým povrchem na
26. března 2012. Dále se chceme podílet na akci
sdružení obcí „Čistý Ladův kraj“, která je v naší
obci naplánována na 28. dubna 2012, sraz v 8.30
hodin u Obecního úřadu. Při této akci bychom rádi

vyčistili okraje příjezdových komunikací do obce,
provedli úklid veřejné zeleně, okolí zastávek MHD
a okolí vodotečí. Brigádníci budou vybaveni pracovními rukavicemi, pytly pro sběr odpadů a případně
i nářadím. Vlastní nářadí (hlavně hrábě) vítáno!
Brigádníkům bude poskytnuta poukázka na
občerstvení v našich restauracích či obchodech ve
výši 50 Kč. Velmi uvítáme vaši pomoc při úklidu
obce.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Editorial
Omšelé vánoční girlandy stále
ještě „zdobí“ některé z vchodů
našich domů, počasí připomíná
spíše listopad, ale my už to
víme… Bez ohledu na kalendář
stačí pár slunečních paprsků
a poznáme, že hřejí – j a r n ě. Jak
se tak brodíme bahnem svých
zahrad a bezasfaltových silniček, už si to v hlavách pěkně
sumírujeme. Semínka nakoupím – píp – žádná reklama, sazeničky za oknem už vystrkují
růžky, kdepak seženu koňská
hovínka do skleníku… Já zase
vím, že ať zasadím doma kdekoli
cokoli, naše štěně mi to vyhrabe,
vyšťourá a rozcupuje. Pochopitelně to nevzdám, budu sázet
a sázet a sázet a – nic. Vy se pak
budete těšit a budete netrpěliví
a zvědaví: „Mámo, copak nám to
taky vyrostlo jenom zelené a bez
kvítečků? To jsou, táto, přece ty
hortensie, co jsi přejel sekačkou!“ Nakonec všechno dopad-

ne zase dobře. Sazeničky povylezou a vám se je podaří identifikovat a nebo taky ne. NEVADÍ.
Zahrádky rozkvetou tak jako
tak, ať už názvy rostlinek znáte
nebo si je pletete se jmény módních bot světových značek
a vůbec netušíte, že balzamína
nevypadá jako tulipán. Všechno
bude tak napínavé jako detektivka a překvapivě radostné tak, jak
to popisuje Čapek ve své knížce
„Zahradníkův rok“.
Po prvním jarním úplňku
nastanou Velikonoce a přinesou
naději příslibu na znovuvzkříšení. Nejen znovuvzkříšení Ježíše
Krista, ale znovuvzkříšení lásky
v nás, lidské soudržnosti, soucitu… Nemusíme být ani věřící,
abychom pochopili, že přijmout
existenci těchto hodnot je pro
nás výhodnější, než se trápit
nenávistmi a vzájemnými
neshodami. Velikonoce jsou
respektovány jako nejvýznam-

nější křesťanské svátky všeobecně. Také u nás v Kunicích,
Vidovicích, Všešímech a Dolní
a Horní Lomnici je slavíme –
každoročně a bujaře. Ve
Velikonoční pondělí jsou zvony
už v Římě, řehtačky jsme možná
nesehnali, ale ticho – to tu
opravdu v tento den neuslyšíte.
Již brzy zrána, protože si někteří
přivstanou, aby „předkoledovali“ ostatní, je v našich vsích
rušno. Maličcí koledníčci statečně nebo stydlivě odříkávají
naučené a radostně vláčí košíčky
s výslužkou. Jsme zvědavá, jak
plné je budou mít letos! Při současné ceně vajec bude zřejmě
levnější obdarovávat děti čokoládovými Kinder vajíčky a lít do
dospělých koledníků Black and
White. Ti přichází zvesela
a zase: „Hody, hody…“ nebo
„Paničko, dejte vajíčko…“
a taky: „Milušééé (tak se doopravdy jmenuji – ovšem pouze

Číslo 1/2012, vyšlo 23. března 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 6. června 2012.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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s jedním é), nalej nám ještě
panáka!“ Pak nás na oplátku
vyšlehají. Některé statečné,
ztřískané dívky a ženy (třeba já)
se vzmuží a tradice, netradice –
ta velí polévat vodou až po obědě
– si připraví zahradní hadice. Je
to skutečně radostný okamžik,
když dominantní koledníci za
zpěvu písně …whisky to je moje
gusto… vítězoslavně vrávorají
k sousedům a vy jim pokropíte
sebevědomí. …a všichni se smějí
a navštěvují se a jsou k sobě
vstřícní – ach, proč jen Velikonoce nejsou častěji?
Pak už je na řadě m á j.
Nemyslím pouze ten první. Ten
někteří z nás oslaví prací nebo
průvodem a ti, co na práci nemají nic, se mohou líbat pod rozkvetlými třešněmi. Já mám na
mysli máj jako celý měsíc – tedy
květen. Tak ho nepropásněte!
Jarní práce a úklid nás budou
očekávat i příští rok. Jenže to už
budeme o rok starší a na oschlých mezích budeme leda hledat
bylinky na loupání v zádech
a křepelku s mladými uvidíme
pouze, když nám lékař připíše
dioptrie. Jen divoká prasata
s roztomilými selátky uvidíme
i bez brýlí. Jak se situace s nimi
vyvíjí, budou s námi zřejmě pít
kafíčko na našich zahrádkách už
letos.
Květen
tedy
prosníme
v jarních lukách, ale pracovat se
také musí. (Oslí můstek) A aby
ta práce náš všech byla smysluplná, potřebujeme nějakou
hlavu. Pardón – hlavu státu
pochopitelně. A tou je, jak
známo prezident. Také se občas
při placení složenek nebo vrzajících vrátkách zaklínáte Nohavicovým: „pane prezidente, vy mi
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rozumíte, vy mě pochopíte, vy
přece všechno víte…“? Kromě
jedinečné příležitosti získat se
slevou zimní opalovací oleje má
český občan poprvé od roku
1918 také jedinečnou příležitost
zvolit si prezidenta sám. Vím, že
jsme už unavení politickými
rošádami, kterým vlastně ani
nerozumíme nebo rozumět
nechceme. Také vím, že prezident má omezené pravomoce
a nejsem tak naivní, abych věřila, že jeho prioritou bude příspěvek důchodcům na známky za
svoz TKO. Volám s vámi – dost
bylo politiky – ale ať chceme
nebo ne, prezidenta budeme mít
minimálně do té doby, než nám
bude vládnout třeba nějaký král.
Tak jsem si myslela, že bychom
se mohli s těmi potencionálními
prezidenty nějak domluvit. Jak?
Já bych se písemně ptala a oni by
buď odpověděli nebo neodpověděli. Pěkně jsem se na to připravila, otázky „na tělo“ – co
EURO, zda placené školství, jak
s důchody a s DPH… Připouštím, co do originality otázek
žádná hitparáda, ale stejně problematiku uchopila média a na
mě se nedostalo. Tento týden mě
předběhl časopis Týden a zveřejnil „všezahrnující“ odpovědi
většiny prezidentských kandidátů. Ale nevzdávám to – to já
nikdy. Připravím pro ně takovou
nabídku otázek, že nebudou
moci odmítnout. A také bych se
mohla zeptat, zda je některý
z nich ochoten navštívit Kunice,
Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnici. Když svolí, bude pak
jen na nás, zda setkání skutečně
zrealizujeme a budeme-li schopni dokázat, že není radno voliče
podceňovat. Ne vždy bylo čes-

kým prezidentům jenom tleskáno, přesto se mezi nimi našli
i slušní lidé. Zvažte, zda bychom
neměli dát přece jen šanci nabídce na naší osobní účast při volbě
prezidenta republiky. A když
volit tak s co největším množstvím informací o voleném,
osobní dojem nevyjímaje. Jak
jste si už možná všimli, mixer
v mé hlavě mi umožňuje „mnohostranné“ přemýšlení, také
dosti rychle mluvím, ale zcela
srozumitelně a nechaoticky píši,
že? Balzamíny, oschlé meze,
znovuvzkříšení, prezidentské
volby – to přece není tak nelogická myšlenková geneze.
Tak si všechno nechte projít
hlavami a v červnu se poradíme
jak dál. Již jsem psala na začátku
svého působení ve Zpravodaji
obcí – jak si to tu u nás uděláme,
takové to budeme mít. Protože:
„stejně vždycky zjara kytky rozkvetou“.
Mějte se hezky
Vaše Kubicová
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Zastupitelst vo obce Kunice
17. zasedání, 9. ledna 2012

 Projednán a schválen plán práce na rok 2012
 Dotační programy
– v loňské roce úspěšné programy – konvektomat do
MŠ, stromy do parčíku ve Vidovicích, Vesnické
muzeum Kunic a okolí
– cestou RKO – Bílý kámen a Naučná stezka
– v letošním roce podané – z minulého roku dobíhá
Rekonstrukce rybníka Ve Žlábkách, Chodníky
a přechod u MŠ Kunice a Rekonstrukce budovy
OÚ
– připraveno Kanalizace a vodovod ve Vidovicích Na
Čihadle
 Informace o stavu na základních školách v okolních
obcích
 Obecní úřad
– ukončení změny ÚP č. 7 – podařila se dohoda
s majiteli pozemku na původním místě
– informace o situaci na farmě Chlum, bude jednání
s majitelem
– odsouhlasena odpověď veřejnou formou na podání
k cenám za svoz TKO
– odsouhlaseny příspěvky důchodcům na známky za
svoz TKO
– stížnost na hluk a světlo z areálu (umělá plocha) TJ
Kunice, provozovatel upozorněn na nutnost
dodržování pouštění hudby maximálně půl hodiny
před utkáním, svícení při údržbě hřiště pouze směrem k Hůře, dodržování zákazu používání hlučných strojů od 20.00 hod. – obecní vyhláška (22.00
– 6.00 noční klid)
– příprava Informativního zasedání v restauraci Na
Faře 23. 1. 2012
– upozornění na parkování nákladních vozidel nad
MŠ
 Veřejná diskuse.
– špatná funkce spínání veřejného osvětlení
v lokalitě U Hřbitova (Benti) – bude vyzván investor k předání

18. zasedání, 6. února 2012

 Provoz a rozvoj veřejného osvětlení, cena za provoz
VO přes rostoucí ceny energií výrazně nenarůstá,
daří se obměňovat svítidla za úsporná. Máme povolení na nové úseky „Proti zámečku“, „U Pečovateláku“, běží stavební řízení na rekonstrukci mezi
zámečkem a centrem obce, zpracovává se projekt na
lokalitu „Na Terase“.
 Údržba zeleně na území obce, bude zahájena rekonstrukce centrálního parku v Kunicích a dořešení parkové úpravy ve Všešímech
 Předběžné výsledky hospodaření obce

 Příprava obnovení činnosti Spolku muzejního –
15. 2. 2012
 Obecní úřad
– schváleny darovací smlouvy na pozemky pod
komunikacemi
– žádost investorů o používání (oprava) cesty do
Kovářovic – bude projednáno s místním občany
– informace o schválení chráněného území okolí
lomu Chlum, bude zjištěna možnost umožnění
přístupu pro obyvatele
– informace o změnách v organizaci MHD, zatím se
kraj stále nedohodl s hlavním městem Prahou, ale
prodloužil termín výpovědi dopravcům
– projednání s majitelem pozemku možnost otočení
autobusu linky č. 463 na farmě Chlum
 Veřejná diskuse:
– stížnost na zavážení rybníka „Kluziště“ – předáno
OŽP Říčany
– stížnost na neustálé pobíhání smečky psů ve
Všešímech, okamžitě řešit s majitelem
a s Mysliveckým spolkem
– větší využívání tělocvičny v Kunicích pro potřeby
obyvatel obce, starosta obce pověřen jednáním
s ředitelkou učiliště

19. zasedání, 5. března 2012

 Projednána a schválena uzávěrka hospodaření obce
Kunice za rok 2011
 Zhodnocení provozu kanalizace a ČOV – výsledek
hospodaření vyrovnaný, nutno překontrolovat některé výdaje, vše bude upřesněno při projednání uzávěrky firmy Služby Kunice, s.r.o.
 Další rozvoj kanalizační a vodovodní sítě – připravuje se žádost o dotaci na lokalitu Na Čihadle, projektuje se Dolní a Horní Lomnice, budou upřesněny letošní výdaje v této oblasti, aby bylo možné zahájit práci
na projektové dokumentaci pro Všešímy
 Plán oprav místních komunikací – bude řešen až po
výsledku žádosti o dotaci na Chodníky a přechod
u MŠ Kunice – v případě neúspěšné žádosti bude tato
akce upřednostněna před opravami komunikací
 Obecní úřad:
– návrh investora na úpravu a využívání cesty do
Kovářovic byl odmítnut
– informace o obnovení činnosti Spolku muzejního
a zřízení komise Životního prostředí a ochrany zvířat
– informace o zápisu dětí do ZŠ
 Veřejná diskuse:
– žádost o opravy komunikace a obnovení škarp
v Horní Lomnici
– kontrola spínacího bodu veřejného osvětlení ve
Všešímech
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce
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O becní úřad informuje
BIO odpad – svoz v roce 2012





březen – 7. 3., 21. 3
duben – 4. 4., 18. 4.
květen až listopad – každou středu
prosinec – 12.12.
Cena celoroční známky na svoz bioodpadu je 1250 Kč
(nádoba 240 l) a 1050 Kč (nádoba 120 l).

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, odvoz TKO (popelnice)
a poplatků za zhodnocení pozemku používejte č. ú.
6720201/0100
Pro platby za stočné používejte č. ú.
43-2050660217/0100
Pro dary obci používejte č. ú. 35-4076970247/0100

Pozor! Změna čísla účtu
pro platbu za odvoz odpadu!
6

Pro jednorázovou likvidaci bioodpadu (např. ošetření
živého plotu) lze objednat velký kontejner na bioodpad
(1100 l), kde jeden svoz tohoto kontejneru stojí 300 Kč.
 Do nádoby patří: např. listí, tráva, plevel, zbytky
rostlin, dřevné štěpky ze stromů a keřů, piliny, hobliny, ovoce, zbytky zeleniny, spadané ovoce, kávová
sedlina, skořápky od vajec
 Do nádoby nepatří: např. zbytky jídel, jedlé oleje,
maso, kosti, uhynulé zvířectvo, znečištěné piliny
a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady
–jš–

Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner bude přistaven 7. dubna
2012 a dále pak každou první sobotu v měsíci vedle
budovy obecního řadu v Kunicích.
Ve Všešímech a Dolní Lomnici bude velkoobjemový
kontejner přistaven 2. června 2012.
–jš–

Kanalizace – stočné
Zastupitelstvo obce Kunice odsouhlasilo cenu
stočného pro občany na rok 2012 ve stejné výši jako loni,
tj. 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.
Splatnost stočného za 1. pololetí je 30. 4. 2012.
–jk–

Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
20. – 31. března 2012. V případě, že majitel nebude
zastižen, pracovníci provozovatele zanechají ve schránce odečtový lístek.
Nahlášení stavu vodoměru– možnosti:
1. Vyplnit odečtový lístek a ten zanést na OÚ Kunice
nebo zaslat na adresu: I.T.V. CZ, s.r.o., náměstí
Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice
2. Ohlásit stav vodoměru telefonicky na telefonní
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
–jk–

Poplatek ze psů
je splatný do 31. 3. 2012. Poplatek je možné uhradit
hotově v úředních hodinách na OÚ Kunice nebo převodem na číslo účtu obce 6720201/0100.
Sazba poplatku za prvního psa je 300 Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele je 450 Kč.
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Sazba poplatku za prvního psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu, je 100 Kč.
Sazba za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, je 200 Kč.
–jš–

Komise pro životní prostředí
a ochranu zvířat
Začátkem března letošního roku
došlo k obnovení činnosti Komise
pro životní prostředí a současně se
rozšířilo pole její působnosti i na
ochranu zvířat, ať již domácích tak
i zvěře volně žijící. Komise má
v současné době čtyři členy a každý
z vás, kdo má zájem zapojit se do
naší práce, je vítán. Stačí pouze kontaktovat pana starostu anebo mne.
Cílem práce komise není rokovat
a zasedat, ale přinášet postřehy
a podněty na zastupitelstvo naší
obce a společně řešit nebo hledat
řešení na nápravu. Cesta jak nám
dát vědět je velmi jednoduchá. Na
oficiálních stránkách naší obce bude
doplněna rubrika, kde bude možné
doplnit vaše příspěvky. Každý váš
příspěvek bude projednán, proto se
prosím zaměřte na přesný popis, ať
již lokality, času, tak i situace, která
nastala. Je důležité si uvědomit, že
zde je to hodně o každém z nás, jak
se k životnímu prostředí v obci stavíme.
Hlavním předpokladem naší
práce je, že každý z nás ví, co je
správné, a proto se především zaměříme na připomenutí, radu, aktualizaci a informování o všem co bude
pro dané období platné. Zde maximálně využijeme kunický Zpravodaj
a oficiální internetové stránky naší
obce. Rozšířili jsme působnost
komise i na ochranu zvířat a divoké
zvěře. Je třeba si uvědomit, že zvěř je
prospěšná zemědělství a lesnictví
tím, že ničí semena plevelů, škodlivý
hmyz, spásá traviny a byliny

Úplná uzavírka silnice č. II/107
od křižovatky se silnicí č. III/1018 po křižovatku se silnicí č. III/00323 (mezi Velkými Popovicemi a dálnicí
D1) probíhá od 13. března do 11. června 2012. Pro
osobní vozidla (do 12 tun) je stanovena trasa objížďky
přes Kunice. Pro vozidla nad 12 tun je stanovena trasa
objížďky přes Želivec a R1.
–jk–

a přeměňuje je v hodnoty využitelné
pro člověka.
Pro začátek si tedy dovolíme připomenou akci Úklid obce v měsíci
dubnu, která je organizována obecním úřadem v rámci akce „Čistý
Ladův kraj“. Zde se může zapojit
každý. Přesné datum této akce najdete na internetových stránkách obce.
Pálení listí a biologický odpad ze
začínajících jarních prací na zahradách lze také vyřešit prostřednictvím
již zahájeného svozu bioodpadu.
V rámci obce vznikla nová
vycházková či odpočinková místa,
která zpříjemňují bydlení ať již stálým obyvatelům tak i návštěvníkům
naší obce. Cesta k nim vede kolem
pozemků, o které se obec stará pravidelnou
údržbou,
úklidem
i kosením trávy. Na soukromých
pozemcích je pravidlo úplně stejné,
ale není všeobecně známé, že úklid
na pozemích v osobním vlastnictví
se netýká pouze části za plotem, ale
i příjezdových cest a travních porostů, které máme před plotem.
Také s přicházejícím jarním obdobím budeme všichni více a více
vycházet na jarní procházky
s našimi pejsky. Nezapomeňme
tedy, že pohyb psů v obci je regulován obecně závaznou vyhláškou č.
3/2008 obce Kunice. Volný pohyb

psů na povolených místech je
možný pouze pod neustálým dohledem, pes musí být trénovaný
a ovladatelný pokyny, a musí být
pod přímým vlivem osoby doprovázejícího psa. Volná místa jsou
v převážné většině součástí místní
honitby a mají také svá pravidla
upravená Zákonem o myslivosti.
Jedná-li se o psa loveckého a chce-li
majitel pejska trénovat na zkoušky
pro lovecky upotřebitelná plemena
a následně se v honitbě se psem
pohybovat je povinen nahlásit tuto
skutečnost předsedovi anebo hospodáři honebního společenstva.
Vždy se najde cesta dohody, pomoci,
případně i rady jak trénovat, případně kde trénovat.
V zájmu ochrany zvěře je zakázáno plašit zvěř, rušit zvěř při kladení
mláďat a při hnízdění, ničit napajedla a veškerá myslivecká zařízení,
a nechat volně pobíhat po honitbě
domácí zvířata. Ponechme tedy ve
volné přírodě jarní mláďata, jsou-li
nezraněná. Pomáhejme pouze zraněným zvířatům. Ve volné přírodě
při setkání se zraněnou zvěří, je nejlepší obrátit se na Český svaz
ochránců přírody, případně na stanici pro handicapovaná zvířata.
Seznam je dostupný na internetu
„Seznam záchranných stanic divokých zvířat“.
Ing. Patricie Jakešová,
předsedkyně komise
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Změna úředních hodin
na některých odborech MěÚ
Vážení občané,
z důvodu nárůstu zpracování agendy byly změněny
a rozšířeny úřední hodiny na Odboru správních agend
a dopravy a dále na CzechPointu, podatelně a pokladně
nacházejících se v budově F Městského úřadu v Říčanech
s platností od 20. února 2012, a to následovně:
Odbor správních agend a dopravy, budova F,
Komenského náměstí 1619
Úřední hodiny
Pondělí
8:00 – 13:30, 14:30 – 20:00
Úterý
8:30 – 12:00, 12:30 – 15:00
Středa
7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
Čtvrtek
7:30 – 12:00, 12:30 – 15:00
Pátek x
Poznámka: v úterý a ve čtvrtek od 12:30 do 15:00 jsou
vyřizovány pouze osobní doklady!
Pokladna, podatelna a CzechPoint - budova F,
Komenského náměstí 1619
Úřední hodiny
Pondělí
8:00 – 13:30, 14:30 – 20:00
Úterý
7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Středa
7:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Pátek
7:00 – 12:30
POZOR! Změna úředních hodin se týká pouze jmenovaných odborů, na ostatních odborech a odděleních zůstávají úřední hodiny nezměněny.
–jš–

Povinnost udržovat pozemek
Ze sdělení odboru životního prostředí MěÚ Říčany
vybíráme:
Ochrana rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám rostlin
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.
Doporučený postup regulace plevelných rostlin spočívá v pravidelném sečení aspoň dvakrát ročně v období
května do září (nejlépe v růstové fázi těsně před květem
a podruhé v srpnu, v generativní fázi). Pokud tento
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postup bude akceptován, je regulace plevelných rostlin
zabezpečena.
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–

Telefonní seznam
HLÁŠENÍ ZÁVAD:
Poruchy plynu
Poruchy elektrického vedení
Poruchy veřejného osvětlení
ÚŘADY:
Pošta Mnichovice
Policie ČR, Nová Hospoda
Městský úřad Říčany
Finanční úřad Říčany
OÚ Strančice
Pošta Strančice
Lékárna Strančice
OÚ Velké Popovice
Stavební úřad Velké Popovice
Pošta Velké Popovice
Lékárna Velké Popovice

1239
840 850 860
800 101 109
323 640 812
323 672 400
323 618 111
323 606 490
323 641 120-1
323 640 912
323 627 305
323 665 230
323 665 805
323 665 101
323 665 220

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ:
Lékařská pohotovost pro dospělé Praha-Krč,
Fakultní Thomayerova nemocnice
261 082 520
Lékařská pohotovost pro děti Praha-Krč,
Fakultní Thomayerova nemocnice
261 083 783
Stomatologická pohot. služba
Praha 1, Palackého 5
224 946 981
Dětská zubní pohotovost
Praha 1, Klimentská 20
775 785 222
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

Nebezpe
nebezp

Mobilní s

Sběrné

V rám

• Znečiš
• Sorben
• Upotře
• Pestic
• Spotře

Nás

v někt

• Použit

pračky
videa a

• Bateri
• Akumu
• Zářivk
• Léky –

nebo

Informa

•
•
•

Vyhl

Obec

www
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NEBEZPEČNÉ ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
Nebezpečné odpady nepatří do popelnice. K jejich odložení využijte mobilního sběru
nebezpečných odpadů.

Mobilní sběrna nebezpečných odpadů přijede

Sběrné místo:

v sobotu 2. června 2012

Kunice u obecního úřadu od 8,30 do 9,45 hod.
Všešímy na návsi od 10,00 do 10,45 hod.
Dolní Lomnice „U Zemanů“ od 11,00 do 11,45 hod.

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat
tyto druhy nebezpečných odpadů:

• Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.,
• Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,
• Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
• Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
• Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.
Následující použité výrobky můžete kromě mobilního sběru také
v některých případech bezplatně odevzdat tam, kde jste je zakoupili:

• Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky,
pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky,
videa apod.,

• Baterie a monočlánky,
• Akumulátory z osobních aut a motocyklů,
• Zářivky a výbojky,
• Léky – léky nevyužívané
nebo s prošlou zárukou.

Informace, dotazy, připomínky:

•
•
•

Vyhláška č. 2/2008, 2/2010 a 4/2011, o nakládání s komunálním odpadem,
Obecní úřad Kunice, tel. 323 665 422, www.kunice.cz
www.jaktridit.cz – informace o třídění a recyklaci odpadů.
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ
K U N I C E
Vás srdečně zve na

VÍTÁNÍ JARA
SPOJENÉ S VELIK

N

ČNÍM JARMARKEM

V rámci programu Vás seznámíme se zvyky a tradicemi Vítání jara,
předvedeme pletení pomlázek a košíků, ruční zdobení kraslic, zdobení
perníků. Na jarmarku budou ke koupi velikonoční
věnce a dekorace, cibuloviny, hrnkové květiny,
cukrářské výrobky, dřevěné hračky, bylinky aj…
Pro děti budou připraveny soutěže a výtvarná
dílnička, zajisté je potěší i setkání se zvířátky.
Veselé scénky a taneční vystoupení žáků učiliště
vyvolají pravou jarní náladu.
Pro radost všem bude hrát kapela „ŽÍZNIVÍ
DUBÁCI“ a pro potěchu těla připravíme bohatou
a chutnou jarní krmi v krčmě „U Čarodějnice“.

Přijďte pobejt, společně se rozloučit se zimou
a přivítat jaro v sobotu

31. března 2012
od 10,00 do 15,00 hod.
(tržiště před školou)
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Akce naší školky
Měsíc únor jsme zakončili pečením koláčků a veselým
rejem masopustních masek. A co plánujeme na 2. pololetí?

Pro naše dětičky plánujeme tyto akce: planetárium,
varieté pro děti, bubnování, dravce, návštěvu prvňáčků
ve Velkých Popovicích, divadélka v MŠ a v Kamenici,
exkurze v galerii ve Velkých Popovicích, návštěvu
v Muzeu Josefa Lady v Hrusicích, celodenní školní výlet,
poznávání okolí - naučná stezka, rozloučení s předškoláky.
Zapojili jsme se také do soutěže „Požární ochrana
očima dítěte“ a do projektu „Bezpečnost při cestě do
školky“.
Ivana Pěkná,
ředitelka mateřské školy

A

KEM

ara,
dobení

imou
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 21. dubna – Jarní brigáda na zahradě MŠ od 8:00.
 10. až 12. dubna – Sbírka kojeneckého a batolecího
oblečení + hraček a plyšáků pro Dětský domov ve
Strančicích od 15:45 do16:45.
 13. května – Vítání občánků na zámku Berchtold od
14:00. Oslava svátku matek na zámku Berchtold
od 15:00 (program pro rodiče a prarodiče).
 1. června – Indiánský den dětí pro děti z MŠ

 16. dubna – Zápis do MŠ na školní rok 2012/2013
od 17:00 do 18:30 v budově MŠ. Po odchodu dětí do
ZŠ bude kapacita školky doplněna na 70 míst (podle
odhadu 20 dětí).

Malý tenista
z Kunic vítězí
V sobotu 25. února 2012 proběhl
na Sport centru zámečku Berchtold
tenisový turnaj věkové kategorie do
devíti let za účasti dvanácti chlapců
a dívek nejen z okolí Kunic (Říčany,
Jesenice, Praha), ale též z Rokycan,
Berouna, Poděbrad nebo Vamberka.
Zápasy pořádané v rámci Českého
tenisového svazu měly velmi dobrou
úroveň a je potěšující, že celkovým
vítězem se stal Toník Barták
z Kunic, který vyhrál všech 6 svých
zápasů.
Další podobný turnaj bude na
Sport centru 14. dubna a 19. května
2012.
Mgr. Josef Stehlík,
Sport centrum
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Historie
Bylo nás šest aneb „Dědo vyprávěj!“ – část 2.
(Vyprávění o tom, jak prožívali klukovská léta dnešní kuničtí sedmdesátníci)
Zábava a hry
– výbava každého kluka
Bylo nás šest (pan Poláček promine jistou paralelu), někdy i více. Na
tomto místě je na čase představit
„hrdiny“ našeho vyprávění, kteří,
doufám, vezmou odhalení svého
inkognita s pousmáním – nic
naplat, vždyť takoví jsme byli –
zkrátka kluci. Láďa Bartáků, Vojta
Bartáků, Karel Pálů, Pavel
Chobotský, Jarda Furčíků a Fanda
Hrdinů. Bohužel posledně dva jmenovaní již nejsou mezi námi. Někdy
se k nám připojili i další – Jenda
Šplíchalů, Franta Fialků, Franta
Bezchlebů (sice starší, ale zejména
ve sportovních kláních neocenitelný) a přidám i „polovičního kluka“ –
Máňu Jíchovou, která s námi nebojácně držela krok v mnohých, někdy
ošidných situacích. Bohužel opět
oba posledně jmenovaní již nemohou potvrdit, či vyvrátit slova těchto
stránek. Tak to jsou hlavní aktéři
příhod, her a situací, mnohdy
z dnešního pohledu poněkud jednoduchých, až prostých. Pro nás ale
zábavných, při nichž jsme se často
o lecčems poučili a hlavně, pořádně
se vylítali na čerstvém venkovském
vzduchu.
V prvé řadě lze bez pochyby označit za hlavní náplň našich her, či
zábavy sport ve všech jeho podobách i ročních obdobích. No a právě
proto se o něm hodláme zmínit na
jiném místě v samostatné části našeho vyprávění v některém z příštích
vydání Zpravodaje.
Hned zpočátku je třeba objasnit,
že scénou pro naše hry a zábavu byla
okolní příroda se všemi jejími krásami, ale i třeba překážkami. Vesměs
všechny naše nápady, jak se zabavit,
jak účelně prožít volný čas byly také
v této přírodě realizovány. Nikdo
nám naše aktivity neorganizoval,
neovlivňoval, vždy vyplynuly z nás,
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z našich klukovských hlav, vždy jsme
se o nich dokázali shodnout. Musím
při této příležitosti zdůraznit, že
všechna naše dobrodružství probíhala bez rizik a nebezpečí úrazu.
Opatrnost – ne hazard! Žádné frajerství! V podvědomí každého z nás
byl vypěstován trvalý pocit odpovědnosti jak ke svému, tak i zdraví ostatních. A to i při všech bojích a kláních
tzv. „na život a na smrt“. A opravdu
si nevzpomínám na žádný závažný
úraz. Odřená kolena, boule
a modřiny se nepočítají.
Co patřilo nepostradatelně do
základního vybavení vesnického
kluka – tedy každého z nás. V prvé
řadě to byl prak, který jsme si
samozřejmě, jako všechno ostatní,
vyráběli a to s velkým zaujetím,
sami. Jen takový výběr vhodné větve
s originálním vidlicovým rozvětvením z vhodného keře nebo stromu,
to byl rituál. A což teprve pružné
gumy, aby nezpuchřely, nebyly příliš
měkké nebo příliš tvrdé. Nejlépe
čtvercového průřezu, a když ne tak
z pneumatiky. Dnes by se řeklo –
bylo to „know–how“ každého z nás.
Jako náboje do praku posloužily většinou kamínky, nejlépe křemélky.
Ale výjimečně nasekané kousky olo-

věných plátů ze stavby mostu přes
údolí Zlatého potoka. Ale o tom
později.
Dále nesměl chybět prut na ryby –
většinou z lísky, ale také mohl být ze
slabé trnkové větve. K tomu tzv.
naviják ze špulky na pásku psacího
stroje. Za háček posloužil ohnutý
špendlík a splávek vyrobený
z korkového špuntu, tvarově obroušený, opatřený nátěrem, což byl
vrchol zručnosti a originality jednotlivce. Tehdy byl již běžně k dostání
vlasec. Jeho kvalitu, sílu a materiál
jsme nerozlišovali – naše úlovky to
nevyžadovaly.
Naši výbavu doplňoval luk a šípy.
Luk byl vyroben z pružné větve
tvrdého dřeva. Zjistit jaké dřevo
a z jakého stromu, to bylo zcela
zásadní. Znamenalo to zkoušet
různé druhy, vybírat a znovu zkoušet. Bylo to náročné a odpovědné.
Alespoň nám klukům se to tak jevilo. Tětiva z provázku nebyla též jednoduchou záležitostí. Musel být
dostatečně pevný, avšak ne tlustý.
Aby se vlhkem neprotahoval. Tak to
potom bylo vhodné jej navoskovat,
nebo ještě lépe navixovat.
Šípy – ty nám rostly v přírodě. Ve
Žlábkách, v místech, kde je dnes
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hřiště FK Kunice pokryté umělým
trávníkem, byla za našeho dětství
močálovitá louka s potokem. Potok
se vléval do rybníčku (později
vypuštěného) a dále přímo do hlavního rybníka „Žlábečáku“. Ten
vypuštěný rybník byl hustě zarostlý
rákosím. No a to bylo pro nás zdrojem pro výrobu šípů – šípů z rákosí.
Byly sice rovné a lehké, ale právě
proto často létaly, jak se jim zachtělo. Tak jsme vymýšleli různá opatření, jak to vylepšit. Naše „zálesácké“
zkušenosti (nebo snad netušené
„znalosti“ z kinetiky) nám našeptávaly abychom zatížili něčím (kouskem železa, kamínkem atd.) předek
šípu. A skutečně, výsledky se dostavily. Tak jsme opět pracně ale
s úspěchem vyráběli, jako ostatně
všechny naše nepostradatelnosti,
zásobu rákosových šípů.
Asi jediné co jsme rádi přenechali
přece jenom šikovnějším rukám, byl

ně v těžišti, zbavený kůry. To byl náš
oštěp. Ten však byl používán pouze
k „lovu divoké zvěře“. Ovšem
k tomu nesměl chybět ani tesák. Co
kdyby tu zvěř bylo třeba ještě dobít!
Že byl pouze dřevěný? Nám však
úplně nahradil opravdový. Vždyť
v našich představách jsme byli těmi
knižními hrdiny z dobrodružných
Mayovek a to byli nějací kabrňáci.
Ty jsme nemohli zklamat. Když indián, tak co by to bylo za indiána bez
tomahavku. Ale jen ze dřeva. Podle
fantazie a zručnosti si ho každý
„indián“ zhotovil sám.
Když po Mayovkách přišla etapa
Dumasovek, tak se rozšířilo naše
vybavení o meče, či kordy – dřevěné.
Černý klobouk po dědovi se slepičím
pérem ze dvorka a mušketýr byl připraven k šermířskému souboji.
Jednak to byla pistole na gumičku, opět vyrobená každým z nás jako
originál. K dřevěnému špalíčku –

toulec na šípy. Naše maminky se
většinou nechaly umluvit a nakonec
podlehly našemu žadonění. Ušily
nám z nějaké staré látky, či deky
potřebný toulec – zásobník, přišily
k němu šňůru či řemínek pro zavěšení přes rameno a „bílý“ indián byl
připraven k boji nebo lovu.
Řeknete, k luku patří také oštěp.
Co ten? Ano, oštěp byl trvale ve
výzbroji každého indiána. Ten byl
asi, co do obstarání, nejjednodušší.
Opět příroda, v tomto případě lískový keř, byla dodavatelem. Rovný,
přiměřeně dlouhý (asi tak okolo
dvou metrů) prut, na spodním konci
zašpičatělý. Kromě krátké přední
části a části asi tak uprostřed – vlast-

pažbě – byla připevněna delší dřevěná tyčka na konci s V zářezem laufem (hlavní). Jako „kohoutek“ sloužil dřevěný prádelní kolíček připevněný k pažbě. No a zavařovací guma
upnutá v kolíčku a napnutá přes hlaveň do zářezu – to bylo obávané
střelivo. Dostřel se pak řídil délkou
hlavně, tedy napnutím gumy. Pokud
ovšem nepraskla a netrefila naopak
majitele zbraně. Až na deset kroků,
při vhodné konstelaci se dalo předpokládat, že dostřelí tato „nebezpečná“ zbraň (někdy)!
A ještě druhou „střelnou zbraň“,
ovšem sezónní (když kvete puškvorec) byly „bezinkové bouchačky“.
To se uřízl kousek rovné – asi tak 20

až 30 cm dlouhé bezinkové větve,
vydlabal se dužinatý střed. Tím
vznikla dutá trubka. Na začátek
a konec se vložil kousek pružného
puškvorcového kořenu (proto
sezónní) a dřevěnou tyčkou (nejlépe
kuchyňskou kvedlačkou) se prudce
zatlačilo na zadní část. Výsledkem
byl výstřel stlačeným vzduchem
předního náboje. A tak se to opakovalo. Docela to štíplo a trefený
nepřítel se netvářil příliš přívětivě.
Jistě jste si všimli, že všechny naše
„nepostradatelnosti“ jsme si vyráběli sami z běžně dostupných materiálů. To asi při zpětném pohledu
byla ta největší zábava, ale vlastně
i výuka v manuelní zručnosti.
A k tomu nám sloužil jeden základní
nástroj, o kterém jsme se nezmínili,
a to byla kudla – kapesní nůž., ten
musel mít každý kluk. Bez nože –
většinou tzv. „rybičky“ – by klukovská existence byla vážně ohrožena.
Mám ho doma schovaný a připravený pro další generaci – možná?
O využití, resp. použití všech
našich „nepostradatelných pokla-

dů“, při jakých příležitostech, za
jakých okolností, kdy a kde a další
naše hry, zábavy a nápady vám chceme vyprávět v další části, v příštím
Zpravodaji. Věřte – těch nápadů měl
kluk na vesnici vždy po ruce „plnou
nůši“.
Pavel Chobotský, Vojta Barták
a Vláďa Barták
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V roce 1979 jsme otevřeli novou prodejnu. Pamatujete?
Stavěli jsme ji v „Akci Z“ od roku 1976. Slavnostní otevření se konalo na jaře roku 1979.

7. 4.

Zveme V
každého
soutěže a
Nebude c
spousta z

30. 4
Tradiční
buřtíky.

5. 5.

Začínám
kách, pro

2.–3.

Velký dě
V neděli
děti zába

Změny v
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7. 4. Velikonoční vítání jara
Zveme Vás na velikonoční vítání jara, které se koná od 10:00 do 15:00. Akce se koná za
každého počasí – v zámeckém parku nebo v kryté hale. Pro děti budou připraveny velikonoční
soutěže a hry jako je malování vajíček, pletení pomlázek, divadélko Hody hody doprovody.
Nebude chybět velikonoční občerstvení, možnost zakoupení velikonoční dekorace a suvenýrů,
spousta zábavy a legrace.

30. 4. Pálení čarodějnic
Tradiční akce proběhne v areálu HOTEL zámek BERCHTOLD. Přijďte posedět a opéct si
buřtíky.

5. 5. Den cyklistů
Začínáme od 10:00. Budou připraveny soutěže pro nejmenší na odstrkovadlech a koloběžkách, pro starší děti závod.

2.–3. 6. Dětský den
Velký dětský den, oslava 1. výročí otevření zrekonstruovaného zámečku a výstava veteránů.
V neděli 3. 6. se jako host představí Michal Nesvadba! Po oba dny budou připraveny pro
děti zábavné soutěže a představení – začínáme vždy od 10:00!
Změny vyhrazeny pořadatelům akce, sledujte aktuální informace na www.zamekberchtold.cz

HOTEL zámek BERCHTOLD, Vidovice 6, 251 63 Strančice,
hotel@zamekberchtold.cz, 313 039 741, www.zamekberchtold.cz
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Historie

Z kroniky dr. Františka Oldřicha
Výstavba školy v Kunicích
(rok 1899)
Známý starostův, vrch. inženýr
Havlíček z Prahy, prohlédnul místo
stavební a vyflokoval místo pro
budoucí školní zahradu (na vysušených dvou velkých loužích, které
občané rychle ještě zavozili).
Zdarma také vykreslil a vymaloval
malý pohled na školu ve slohu české
renaisance, dvoutřídní jednopatrovou, na vysoké podezdívce.
Plánku toho bylo potřebí k žádosti
o povolení stavby. Občanům všem se
plánek velice líbil, okr. školní rada se
vyslovila o něm s velkou pochvalou
nařídila, aby dle toho plánku
podrobně
zhotovené
plány
s rozpočtem se jí předložili. To se
stalo brzo.
Zatím se zvolila místní školní rada
první: starosta Jos. Oldřich, farář
z V. Popovic Jos. Chládek (učitel ustanoven později) Fr. Nedbal z č. 10
zároveň člen obecn. výboru, Jan
Barták, truhlář č. 30, Jan Pála č. 2 člen
obec. výboru jakož i Josef Zima č. 15.
Protože se obec usnesla, že staviteli (Lehovcovi Karlu ze Říčan) se zadá
jen stavba budovy, materiál všechen
že dodá obec, byla na obecním úřadě
každá práce převáděna na peníze, ty
pak rozpočteny na každého občana
dle přímých daní. Kdo mohl a chtěl,
odpracoval si co naň připadalo skoro
vše, kdo nepracoval musel platit,
neboť starosta si nechal ten rozpočet
schválit od okr. hejtmanství. Dozor
a vyplácení peněz rozdělili mezi sebe
páni výboři, vrchní dozor měl starosta. Práce bylo na obec. úřadě jako
nikdy před tím, ale šlo to.
Plány a rozpočty, vypracované
v kanceláři vrch. ing. Havlíčka za
taxu nejnižší 70 K, poslány okr. šk.
radě a ohlášen konkurz na stavbu.
Rozpočet na stavbu školy vykazoval 14.000 zl., z toho po odražení
materialu, připadalo na stavitele

něco přes 9.000 zl. Po projití konkurzu se poznalo, že nejméně za stavbu
žádá staveb. mistr Karel Lehovec ze
Říčan, neboť slevoval z rozpočtu
12 % (jiní jen 5 %). Učiněna tedy
s Lehovcem smlouva, v níž se stavitel
zavazoval provést stavbu i upěchování cvičiště přesně dle plánů
a provést do začátku školy toho roku.
Určeno také, že doplatek, jakožto
záruka, bude doplacena staviteli až
za tři léta po dostavění školy.
5. dubna pak usneseno na valné
hromadě obecní, že se kámen na
stavbu
školy
bude
lámat
v „potůčkách“ asi 30 kubíků nebo
230 m3. Dělníci se zavázali nalámati
kamene s dostatek 1 m3 za 50 kr., kteréžto peníze se odrazí ze škol. přirážek. Pomůcky lámací (prach
a želízka apod.) dodá obec. Za převoz toho kamena na místo stavby má
se platit 80 kr. za 1 m3 zase na odrážku. Téhož dne učiněna smlouva se
sousedním velkostatkářem Millerem, jenž dovolil, aby se cihly pálili
v jeho cihelně ve Vidovicích za malý
poplatek za hlínu. Též s cihlářem
Štolbou Ant. ze Strančic smluveno,
že bude pálit cihly pro stavbu a za
1 tisíc řádných stavebních cihel že
dostane s dodá-ním až na „plac“ 7 zl.

rak. čísla a že
všechny potřebné
cihly dodá do
konce července
1899. Nakopání
hlíny na 1.000 cihel platit bude obec
50 kr. a za dovoz uhlí (10 kr. za 1
cent) zaplatí též. Nádeníkům při
nakládání se platilo 70 kr. denně.
Usneseno, že nutným dělníkům
a řemeslníkům se bude platiti zatím
ze subvence na silnici, která právě
došla, dále z 800 zl., které na českou
žádost syna starostova a na přímluvu
Fr. Nedbala u řiditele ryt. Böhma
poslal jako příspěvek na školu Jan
sourozenec knížete z Liechtensteinu.
Ovšem to nestačilo. Proto ve schůzi
obec. výboru dne 5. června určeno,
aby se obec K. vydlužila u Zems.
banky novou komunální zápůjčku
per 8.000 zl., kterážto suma by se
spojila se sumou 2.000 zl, vydlužených na silnici, celkem tedy 10.000
zl., na 4% úrok s úmorem na dobu 40
ti let se splátkami pololetními.
Okres. výbor zápůjčku schválil
a Zemská banka po dlouhém psaní
a dotazování peníze půjčila.
Začátkem léta začalo se se stavbou
školy …pokračování příště.
Ing. Jiří Šíma, starosta obce

Pověst o založení kunického kostela
Za onoho času si pražská kněžna vyjela s družinou na lov. Kolem Prahy byly
husté lesy a v oblasti dnešních Kunic se nacházely mnohé močály a bažiny.
Výprava v lesích zabloudila a navíc se spustil silný liják. Posléze se začali jejich
koně bořit a zapadat do bahna. Lidem bylo úzko. Modlili se a kněžna slíbila, že
jestli se dostanou z nebezpečí, že nechá v těch místech postavit kapli na počest
Panny Marie. Konečně na vyvýšenince v místech dnešního kostela, ucítili
koně i lidé pevnou půdu pod nohama a též ustal silný liják. Lovecká výprava se
pak v pořádku dostala domů, nikomu se nic nestalo. Vděčná kněžna splnila
své slovo a dala postavit kapli. To bylo v 10. století za času panování knížete
Boleslava.
Ve 12. století byl v těchto místech postaven kostel v raně gotickém slohu,
jeden z nejstarších v Čechách, který byl později zasvěcen sv. Máří Magdaleně.
Během následujících staletí se po mnoha úpravách, opravách a částečných
přestavbách ustálil v dnešní podobě.
Pověst vyprávěla paní Růžena Pálová z Kunic č. 2
Zaznamenala Růžena Drahošová
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Rodiče zakládají pro své děti
komunitní školu ŘÍČKA
Každý rodič stojí alespoň jednou v životě před důležitým životním předělem, kdy jeho dítě opouští období her a vstupuje do
první třídy, která s sebou již nese první povinnosti a nároky.
Hledáme pro své děti tu správnou paní učitelku, správný pedagogický přístup, inspirativní prostředí a mnoho dalšího. A to někdy
není snadné. Můžeme totiž zjistit, že paní učitelka pro našeho
prvňáčka ještě není vybrána, ve třídě bude až třicet dětí, cizí jazyk
bude vyučován až od třetí třídy apod. Že tedy se svým dítětem
vstupujeme do systému, který můžeme jen málo ovlivnit.
Je jisté, že se v posledních letech na základních školách mnohé
změnilo a že existují školy, které jsou otevřené pozitivním změnám a snaží se dětem i rodičům nabídnout laskavé, respektující
a inspirativní prostředí. Někteří z nás si však přejí ještě více, a sice
chod školy aktivně ovlivňovat, konzultovat s paní učitelkou individuální potřeby svého dítka, dobře znát všechny děti i jejich rodiče, jinými slovy přejí si do školy patřit.
Proč komunitní škola Říčka?
Z této potřeby se zrodil nápad několika rodičů založit pro své
děti komunitní školu Říčka, do níž budou docházet děti v režimu
individuálního vzdělávání, a to od 1. do 5. třídy. Naše škola není
další ze soukromých škol a projekt je neziskový. Náklady na pro-
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voz školy ponesou rodiče, ale jsme přesvědčeni, ale se tato “investice“ do vzdělání našich dětí vyplatí a mnohonásobně zúročí.
Rádi bychom pozvali všechny rodiče, kterým je naše myšlenka sympatická, ať se k nám připojí. Vytvořme spolu pro své
děti školu, do které bychom sami rádi chodili!
I když jste již pro svého prvňáčka školu vybrali, přijďte se
podívat na informační schůzku s naší paní učitelkou, možná
vás naše myšlenka osloví.
Na co se můžete těšit?
• třídu max. pro 12–15 dětí • slovní hodnocení • vzdělávání
všemi smysly • zaměření vzdělávání na rozvoj kompetencí:
komunikaci, kooperaci, samostatnost, tvořivost • výuku angličtiny od 1. třídy • volnočasové aktivity (dětský sbor, výtvarný kroužek apod.) • společné akce, projekty, výlety •
Čeho se nemusíte bát?
• zvonění • známek, poznámek a žákovských knížek • nepřetržitého sezení dětí v lavicích • orientace pedagoga výhradně na
výkon • rivality mezi dětmi • autoritativního pedagoga •
Pokud máte zájem o bližší informace o naší komunitní
škole, můžete si domluvit individuální konzultaci na telefonu
724 268 385 (Kateřina Mrzenová) nebo e-mailem:
katka.mrzenova@ricka.info.
Více informací najdete na www.ricka.info
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 Alternativní poradna, Asociační terapie,
Energetické čištění prostoru
Mgr. Romana Milotová, Vidovice 114,
tel. 608 968 794, www.VykroceniDoZivota.cz
 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
 Prořez a rizikové kácení stromů,
manipulace s dřevní hmotou (např. naštípání).
Cena dohodou. Posouzení zdarma.
Tel. 739 752 372, 608 851 778
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Ceny inzerce:
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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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BRNO
PRAHA

EXIT 15
VELKÉ POPOVICE

AUTOSERVIS
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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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