Nové povrchy
na příjezdových komunikacích
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na začátku letošního, trochu mokrého léta, se chci
vrátit k posledním událostem. Nepřízeň počasí
přežila naše obec bez větších následků. Voda v Kunickém potoce kulminovala ze soboty 1. na neděli
2. června někdy okolo třetí hodiny noční. I když hladina potoka byla hodně zvednutá, k vylití potoka
z břehů nakonec nedošlo. Přesto byly zaplaveny některé
pozemky v okolí potoka a části některých nemovitostí
vodou ze spádových oblastí. Na Vidovickém a Lomnickém potoce také nedošlo k vylití z koryt.
Obecní úřad v prvé řadě zajišťoval zprůtočnění
vodotečí pod mostními objekty a uvolnění ucpaných
dešťových kanalizací. Vlivem neprůchodné dešťové
kanalizace byl poškozen nový chodník. Zajistili jsme
okamžitou opravu včetně osazení nových poklopů pro
čištění kanalizace. Nyní bude následovat oprava

narušených obecních komunikací a také údržba
přerostlé veřejné zeleně. Chtěl bych poděkovat všem
našim občanům, kteří nám pomáhali jak s údržbou
vodotečí, tak s úklidem nanesených náplav na komunikacích, nebo i s běžnou údržbou veřejných prostranství a veřejné zeleně.
Osobně mám ještě jednu poznámku. Když vidíte,
jak voda vymílá komunikaci před vaší nemovitostí
a k odvodu této vody stačí například prohrábnutí
„přerostlé“ zeleně na komunikaci, aby voda mohla
odtéci mimo komunikaci, vezměte, prosím, na 10
minut do ruky lopatu či krumpáč a pomozte nám
i sobě. Telefonováním to bohužel rychleji nevyřídíte!
Přeji nám všem méně deštivé a více slunečné léto
a všem dětem krásné prázdniny.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
Jaro mokře téměř uplynulo,
a tak vás zdravím prostřednictvím letního čísla Zpravodaje,
vážení, zmoklí čtenáři. Mohla
jsem sice napsat prostřednictvím
druhého vydání v tomto roce,
doufám však, že slovo letní nám
trochu vysuší duši, když už
máme promoklé kabáty a zvlhlou
náladu. Začněte si představovat:
letní nálada, letní parna, letní
úpal… Tak co? Už je vám
teploučko? Že do měst, lesů, do
polí leje, prší, mrholí jste určitě
nepřehlédli. Proč tedy zmiňuji
zřejmé? Protože všechny aktuální záležitosti je nezbytné
monitorovat, komentovat, hodnotit – když už jsme to peri-

odikum. Zpráva: Blbá nálada
z počasí začíná přebíjet blbou
náladu z politiky. Lamentuji
s vámi. Přesto zkusím vyšťourat
alespoň nějaký klad této Medardovy zlomyslnosti. Hlavně
pozitivně! Především - u nás
v Kunicích, Vidovicích, Lomnicích a Všešímech nemáme
žádné stupně povodňové pohotovosti, záplavy nehrozí. O to víc
držme palce všem, které voda
sužuje a smáčí. Sucho tedy
nehrozí. Při troše štěstí by mohly
růst houby – dobré, ne? Nemusíme se lopotit na zahrádkách, což bychom v tomto čase
rozhodně dělali a můžeme si
doma v suchu třeba číst – třeba

Zpravodaje. Deště spláchly
i pylové alergeny, tak bychom
mohli méně prskat. V sudech
bude dostatek vody na letní zalévání, déšť prospívá pleti, nedostanu jarní solární exzém,
silniční značky budou omyté
a čitelné, děti v praxi pochopí text
lidové písně „Prší, prší, jen se
leje“, deštníky v obchodech
půjdou na odbyt… To už fakt fabuluji z čiré beznaděje, kterou
nepřetržité bubnování dešťových
kapek přináší.
Ale bubnovalo se také jinde,
jinak a skvěle! KunFest Na Faře
klapnul se vším všudy. „Zdá se
mi“, že blueefekťácký Radim
Hladík je živoucím důkazem

Číslo 2/2013, vyšlo 18. června 2013. 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 4. září 2013.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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toho, jak my staří jsme úplně
mladí. Muzika, rachot, světelné
efekty, zavřít oči a iluze toho, že
je nám opět šestnáct byla dokonalá. Teda nám, kteří pamatujeme
už Gottwalda. Díky vám,
pořadatelé KunFestu!
Další zpráva: blíží se 5. červenec. Oslavíme významné
výročí příchodu slovanských
věrozvěstů. Ti zde nastolili klima
křesťanské, i proto máme, milé
dámy, právo – na rozdíl od žen
muslimských – chodit nezahalené. Navlečme pestré jarní
modely a v rámci možností

a chuti odhalme, co odhalit lze.
Pánové to určitě ocení. Budou
slečny a paní obdivovat a obletovat a všichni tak budou spokojení
a šťastní. Jak prosté!
Jarní módu záhy vystřídá
oblečení letní (doufejme, že ne
pršipláště a holiny) a – „už je to
tady“ – jak volává Láďa Hašek.
Prázdniny, dovolené, volno,
dlouhé večery, slečny v plavkách… Jak jsem psala minule –
„ono to tak nezůstane, každá potopa přestane…“ Až si budete číst
Zpravodaje, jak jsme se v úvodu
dohodli, doporučuji vaší po-

zornosti povídání Bylo náš šest
aneb „Dědo vyprávěj“. Je
laskavé, moudré i vtipné. Odstavec o řešení sousedských sporů
tenkrát vás nejen rozesměje, ale
mohl by nás i inspirovat. CHA!
A ty vypravěčské invence, a ta
hezká čeština! Čtěte, uvidíte!
Užívejte léta, užívejte každého
dne, užívejte si jeden druhého
a vězte, že to případně chybějící
sluníčko můžeme mít v duši, že?
To jsem pochopitelně nevymyslela, ale odposlechla. Přeji
všem moc hezké léto.
vaše Kubicová

Zastupitelstvo obce Kunice
32. zasedání, 8. dubna 2013
n Projednána a schválena uzávěrka hospodaření
n
n
n
n
n
n
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firmy Služby Kunice, s.r.o.
Návrhy na změny v MHD – úprava školního
spoje
Plán oprav komunikací a výstavby chodníků
Příprava akce „Sraz rodáků“ a stav v Muzeu
obce
Úklid obce – Ladův kraj – 13. 4. 2013
Pojmenování ulic v obci, termín prodloužen
o jeden měsíc
Obecní úřad:
- Informace o činnosti společné komise (Kunice a Velké Popovice) o řešení zajištění školní
docházky na další období
- Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 43/1,
k.ú. Kunice
- Informace o brigádě v Mateřské škole
27. dubna 2013
- Žádost o souhlas s odlišným sklonem střechy
(p.č. 529/47, Dolní Lomnice)
- Žádost firmy PRO KaPe na zajišťování
snižování imisní zátěže
- Žádost volejbalového oddílu o příspěvek na
rekonstrukci volejbalového hřiště pod bytovkami v Kunicích

n Veřejná diskuse:

– k úklidu obce, upozornění na černé skládky
– k opravám komunikací v Dolní a Horní Lomnici
– problematika povrchových vod z lesa na komunikace v Krásnici
– dotaz na opravu komunikace „Panelka“
– žádost o nepojmenování ulic v Dolní a Horní
Lomnici

33. zasedání, 6. května 2013
n Spolupráce se Středočeským krajem – zástupce

kraje se omluvil
n Projednána spolupráce s TJ Kunice (nově volej-

balový oddíl), dohodnuta spoluúčast na rekontrukci hřiště v Kunicích, s RKO, s Odborným
učilištěm – letos navíc spoluorganizace Srazu
Rodáků, Zahrádkáři – účast vedení obce na
schůzi 1.6.
n Spolupráce s firmami v obci, zejména s Pragosojou, DMA a Albrechtem je velmi dobrá.
Spolupracují i další firmy, včetně drobných
živnostníků.
n Pojmenování ulic v obci – vybrané návrhy budou
vyvěšeny k závěrečnému vyjádření, většina obyvatel Horní Lomnice si nepřeje pojmenování ulic
(jedná se o 5 ulic), byly zjištěny podklady pro nutnou výměnu dokumentů, po konečném odsou-

hlasení aschválení budou informace onutné výměně
dokladů zveřejněny na vývěskách a webu obce
n Obecní úřad:
- Žádost MAS Říčansko o projednání další
spolupráce, souhlas se zařazením obce do
rozvojových plánů území Říčanska, nesouhlas se členstvím (poplatek)
- Odsouhlasena žádost p. L. Hesse o příspěvek
10 000 Kč na o.s. Babybox
n Veřejná diskuse:
- Informace o zápisu v MŠ Kunice
- Poděkování za opravy silnic v Dolní a Horní
Lomnici
- Hluk ze stavby v Lomnici – bude projednáno
s firmou Abidea
- Posunutí směrové značky „Všešímy“ za
křižovatku (osvětlený přechod)
- Žádost o opravu plůtku u pomníčku u Pálů
a cesty k č. 26 (Dolní Lomnice)

nice, Vidovice, Dolní Lomnice a Všešímy. Návrh
bude po grafickém zpracování (asi 10 dnů)
vyvěšen na vývěskách a webu obce. Pracovnice
úřadu postupně zavedou názvy ulic k jednotlivých
č.p. a č.e. do centrální evidence (předpoklad do
31. července). Pro nutnou výměnu dokladů budou
zpracovány informace do vývěsek a na web obce.
n Obecní úřad:
- Informace o zájemcích na vybudování sociálních bytů nebo pečovatelského domu - Obec
zatím nebude podporovat žádný z těchto
záměrů
- Informace o realizovaných nákladech na volejbalovém hřišti - Vyúčtování příspěvku na
rekonstrukci volejbalového hřiště pod bytovkami v Kunicích
n Veřejná diskuse:
- k pojmenování ulic – zodpovězeno
- k opravám komunikací
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

34. zasedání, 3. června 2013
n Projednáno hospodaření v obecním lese, infor-

moval správce p. Pacovský, hospodaření bude
vyrovnané
n Rozvoj sítí – je požádáno o stavební povolení na
vodovod a kanalizaci v Dolní i Horní Lomnici,
zadáme zpracování projektu na kanalizaci
a vodovod Všešímy, obec má platné stavební
povolení na kanalizaci a vodovod ve Vidovicích „Na
Čihadle“, ale zatím není žádný aktuální dotační
titul na kanalizace či vodovody. Pro další etapy
veřejné osvětlení máme platné stavební povolení na
lokality „U Pečovateláku“, „Proti Zámečku“ a „Na
Terase“. Po posouzení rozpočtů jednotlivých etap
a možností obce bude rozhodnuto o případné realizaci aspoň v jedné z uvedených lokalit.
n Plán oprav komunikací – podle předběžných informací nedosáhneme na dotaci pro rekonstrukci komunikace k Odbornému učilišti ve
Všešímech (od Krásnice po OU), kde měla být
spoluúčast obce ve výši asi 2,5 mil. Kč. Tyto
plánované obecní prostředky využijeme k realizaci oprav některých úseků komunikací podle
původního plánu oprav komunikací v obci.
n Pojmenování ulic v obci – byl schválen konečný
návrh na pojmenování ulic v místních částech Ku-
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Obecní úřad informuje
Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
20. – 30. června 2013. V případě, že majitel nebude
zastižen, pracovníci provozovatele zanechají ve
schránce odečtový lístek.
Nahlášení stavu vodoměru– možnosti:
1. Vyplněný lístek je třeba odevzdat nejpozději do
desátého dne následujícího měsíce, a to buď

OBECNÍ ÚŘAD KUNICE
Kunice 92, 251 63 Strančice, tel.: 323 665 422,
323 665 463, e-mail: ou@kunice.cz
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
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osobně 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 tel. číslo
323 607 782 (možno i na záznamník) nebo
zaslat v SMS na tel. 722 201 235
3. Ohlásit stav na e-mail: provoz@itvcz.eu. Je
nutno uvést jméno a příjmení, obec (Kunice
nebo Vidovice), číslo popisné nebo evidenční,
stav vodoměru.
Cena vodného pro rok 2013 je 38,50 Kč/m3. –jk–

Opravy příjezdových
komunikací do našich obcí
Po dlouhých letech urgencí, se podařilo zajistit
opravu krajských komunikací, které sloužily jako objízdné trasy při výstavbě nadjezdu na „říčanském“
sjezdu a při budování křížení pražského okruhu s D1.
Celkem budou (některé již jsou) opraveny komunikace od dálnice ke Strančicům, v obci Kunice,
v místní části Vidovice a v místní části Dolní Lomnice až do Mirošovic. Většina prací probíhá za
umožnění minimálního provozu (dopravní obsluha),
pouze při kladení živičného povrchu je silnice zcela
uzavírána (1-2 dny) z důvodů položení „koberce“
v celé šířce komunikace bez středové dilatační spáry.
Obec ještě zajistí na neopravovaných úsecích opravu
šachet obecní kanalizace.
Na celou akci byl schválen prováděcí harmonogram, ale bohužel vzhledem k mimořádně špatnému počasí nebylo možné tento harmonogram
zcela dodržet. Informace jsou proto poskytovány
„ze dne na den“ např. vyvěšováním na zastávkách
MHD. Nové informace s platnými termíny se
snažíme včas uvádět na obecní web, ale někdy nám
tyto informace nejsou poskytnuty.
Omlouváme se za obec i za investora akce
„Ředitelství silnic a dálnic“ za způsobené problémy
v dopravní obslužnosti a přejme si všichni společně,
aby konečný výsledek stál za tyto starosti.
Ing. Jiří Šíma, starosta obce Kunice

Nové názvy ulic
a nutná výměna dokladů
Zastupitelstvo obce Kunice rozhodlo Usnesením
č. 34/1/13 z 3. června 2013 o nových názvech ulic.

Přistoupilo k zavedení názvů ulic zejména pro
zkvalitnění orientace v naší obci. Rozvoj obce
a každoroční nárůst nových nemovitostí značně
navyšuje souběh téměř stejných čísel (č.p. a č.e.).
V místních částech Kunice a Vidovice je to již okolo
200 čísel. Snadnější orientace pomůže nejen všem
návštěvníkům, pošťákům a všem spedičním
službám, ale hlavně pomůže všem složkám Integrovaného záchranného systému (policie, zdravotníci, hasiči).
Bohužel, toto rozhodnutí přináší administrativní
zátěž pro všechny občany a firmy se změnou adresy.
Povinné výměny dokladů:
n Občanský průkaz – výměnu lze provést na

kterémkoli úřadě obce či města s rozšířenou
působností nebo u úřadu městských pražských
částí. Výměna je bez poplatku, nepotřebujete fotografii (budete vyfotografováni na místě),
s sebou vezmete pouze občanský průkaz.
Pro málo pohyblivé občany bude v měsíci září
probíhat výměna občanských průkazů (i s fotografováním) na obecním úřadě v Kunicích.
Přesný termín bude upřesněn koncem srpna.
n Technický průkaz motorového vozidla
a osvědčení o technickém průkazu – výměnu
lze provést pouze u Městského úřadu v Říčanech
(Komenského náměstí 1619/2, Říčany), s sebou
technický průkaz, osvědčení o technickém
průkazu, platný občanský průkaz, platnou „zelenou kartu“ (NUTNÉ!)
Úřední hodiny: Po a St: 7,30-12,00 a 12,3018,00 hod.; Út a Čt: 7,30-12,00 hod.

n Obchodní rejstřík – změna adresy bude prove-

dena automaticky (i u jednatelů a společníků),
pouze pokud chcete změny i v uložených
listinách (např. zakladatelské smlouvy), musíte
dodat
n Úřad práce - změna adresy bude provedena automaticky
n Česká správa sociálního zabezpečení
(důchody) - změna adresy bude provedena automaticky
n Zdravotní pojišťovny - změna adresy bude
provedena automaticky
Doporučujeme oznámit změnu adresy u všech
uzavřených smluv (pojistky, důchodové pojištění,
plynárny, odběr elektřiny, telefony apod.).
Závěrem bychom rádi poděkovali všem
občanům, kteří pomohli s hledáním nových názvů
ulic. Současně se omlouváme za administrativní
zátěž, kterou sebou změna adresy přináší.
V konečném důsledku bude pro všechny občany
jistě prospěšná.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Placená reklama

Automatická změna údajů – není nutné nic
zajišťovat:
n Pas – na evidenci pasů bude adresa změněna automaticky
n Řidičský průkaz – v kartě řidiče změna automaticky (na průkaze není adresa)
UPOZORNĚNÍ: staré řidičské průkazy platí
pouze do konce letošního roku!
n Katastrální úřad – v evidenci Katastrálních
úřadů bude změna adresy provedena automaticky
n Živnostenský rejstřík – změna adresy bude
provedena automaticky
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Volejbal v Kunicích
Je to už hodně dávno, kdy jsem jako malá fandila
mámě na volejbalových turnajích na Osadě
U Dubu. Nezapomenu na tu krásnou atmosféru
plnou volejbalových soubojů, krásných sportovních
výkonů, na povzbuzování diváků a skvělou náladu
na hřišti. Na osadě se hrával výborný volejbal, když
jsem ještě byla na houbách, tak tam chodívali hrát
i reprezentanti, výborně hrály týmy jak mužů, tak
i žen.
Tento sport mne nadchnul, tak jsem brzy začala
sama aktivně trénovat, prošla všemi žákovskými
kategoriemi pražského přeboru a zažila spoustu
krásných sportovních zážitků na turnajích
smíšených i ženských, šestkových i deblových,
v cizině i v Čechách, na osadách i sportovních
klubech, na písku i na antuce. Zkrátka, volejbal se
dá hrát všude, jakmile se sejdou alespoň čtyři lidé,
kteří do toho umí alespoň trochu „plácnout“.
V Kunicích, jako správné sportovně založené
obci, se také hrál volejbal, i když podmínky pro jeho
rozvoj nebyly nikterak příznivé. Teprve před
přibližně dvaceti lety se parta nadšených sportovců
nadchla pro výstavbu nového hřiště, a tak vzniklo
obecní hřiště „Pod Bytovkami“, kde se začal hrát
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volejbal pravidelně. Parta lidí okolo Míly Kvise se
scházela několikrát týdně, aby se u tohoto úžasného
sportu zapotila a také pobavila. Jezdilo se na turnaje
do okolí – do Mnichovic, Senohrab, Struhařova,
Ondřejova, do Benešova i do Prahy.
Volejbalová tradice v Kunicích naštěstí vydržela
až do dnešní doby, pravidelně dvakrát týdně trénujeme a o víkendech velká většina z nás hraje na turnajích. Na tréninky za námi jezdí lidé z celého okolí;
z Popovic, ze Strančic, z Pyšel a dokonce i z Prahy.
Pravidelně, vždy v červnu a září, pořádáme deblové
turnaje a naše smíšené družstvo reprezentuje Kunice na turnajích v Praze i okolí. Legendární ženský
tým „Kozličky“ se účastní turnajů neoficiální dámské ligy okolí mezi týmy Říčan, Mnichovic,
Benešova a samy tyto turnaje také organizujeme.
Když se loni v létě moje desetiletá dcera a její kamarádky začaly ptát po volejbale, přemýšlela jsem,
do jakého klubu děti přihlásit. Do Benešova nebo
do Prahy? Znamenalo by to spoustu dojíždění…
A uvědomila jsem si, že i kdyby se krásně naučily
hrát volejbal, chybí jim tady to podstatné, parta
kamarádů, se kterou si můžou jít kdykoliv zahrát.
Loni v září, po právě skončeném deblovém turnaji, jsme s partou volejbalistů seděli a povídali.
Došla řeč na děti a volejbal. Uvědomili jsme si, že

neznáme jediné dítě, které by v Kunicích hrálo
volejbal, že není nikdo, kdo by s námi za deset či
dvacet let hrál, komu bychom mohli chodit fandit…
Vznikla myšlenka založení volejbalového oddílu
mládeže. Odvahu mi dodal Míla Kvis, ochoten se
mnou jít do trénování dětí. Podpořil nás pan
starosta i pan Vladimír Hašek, který nás přijal pod
ochranná křídla zavedeného TJ Kunice. Registrovali jsme oddíl na Českém volejbalovém svazu
a vyhlásili nábor dětí. Zájem byl obrovský, a tak
jsme během týdne měli 16 dětí, převážně dívek,
které byly odhodlané začít s volejbalem. Zbývalo jen
domluvit tělocvičnu, sehnat volejbalové míče a od
října jsme začali trénovat.
Uvědomujeme si obrovskou zodpovědnost za
sportovní i morální výchovu dětí, proto jsme hned
na podzim s Mílou vyrazili na Programovou konferenci mládeže ve volejbale, abychom získali
potřebné kontakty na svazu. Já jsem během zimy
absolvovala trenérskou kvalifikaci, sledujeme
semináře i materiály ČVS a neustále hledáme ty
nejsprávnější tréninkové metody, abychom těm
„našim“ dětem věnovali tu nejlepší péči
a připravovali co nejzábavnější a nejefektivnější
tréninky. Jsme zastánci pohybové všestrannosti,
a tak na našich trénincích nechybí gymnastika,
obratnost, trénink rychlosti a koordinace
a samozřejmě to nejoblíbenější – míčové hry od vybíjené, přehazované a různé formy minivolejbalu.
Téměř žádný trénink se neobejde bez švihadla,
strečinku, individuální práce s míčem a hlavně
pořádného volejbalového A-HOOOJ. Děti si samy
vymyslely motivační pokřiky, které je budou
povzbuzovat při sportovním zápolení, učí se
spolupráci v týmu, zjišťují, jak sladce chutná výhra
i jak se zdviženou hlavou přijmout porážku.
Moc se těšíme, až budeme moci trénovat venku.
Na kunickém volejbalovém hřišti „Pod Bytovkami“, které rozměrově nevyhovovalo pro
trénink větší skupiny dětí, právě byla dokončena
rekonstrukce, díky které byla významně rozšířena
a vylepšena hrací plocha. Hřiště bylo provedeno
jako multifunkční a budou ho moci využívat všichni
občané Kunic, nejen volejbalisté.
Takováto zásadní úprava hřiště by nebyla možná
bez podpory pana starosty Ing. Jiřího Šímy
a zastupitelů obce, za finančního přispění Obce Kunice, za kterou velmi děkujeme a za podpory

sponzorů z řad lokálních firem. Děkujeme
společnosti Pragosoja, a.s., ALKOM, a.s., DMA
Praha, s.r.o., AJ Albrecht, s.r.o., AT Servis –Teplo,
s.r.o., panu Hirschovi, Richtrovi, Kocourkovi,
Pěknému, Fischerovi a Stukbauerovi. Velký podíl
na realizaci mají brigádníci z řad dospělých
volejbalistů, rodičů našich volejbalových dětí, kteří
o víkendech i odpolednech všedních dní pomáhali
při rozvážení štěrků, prosívání hlíny, terénních
úpravách okolo hřiště, opravě a nátěru plotu
a spoustě dalších činností souvisejících s výstavbou
hřiště. Zapojily se i samy děti, které při brigádě

s nadšením natíraly plot okolo hřiště. Obrovský dík
patří Mílovi Kvisovi, který celou akci zorganizoval,
technicky zajišťoval a strávil na úpravách hřiště
spolu se svými pomocníky stovky hodin, bez něj bychom to nikdy nedotáhli do vítězného konce.
Rádi bychom v budoucnu oddíl rozšířili
i o družstvo chlapců a postupně i o mladší kategorie
dětí. Mezi kluky i mladšími dětmi by určitě zájem
byl, ale chybí nám trenéři. Hledáme proto trenéry
z řad sportovců, kteří mají blízko k volejbalu,
přivítáme každého, kdo má chuť pracovat s dětmi
a zkušenost s volejbalem. Nabízíme zázemí zavedeného oddílu, zpracovanou trenérskou metodiku,
tréninkové pomůcky, kvalitní míče, metodické materiály a videa. Jsme přesvědčeni, že spolupráce více
družstev by byla určitě zajímavá a vedla by k rozvoji
tohoto nádherného sportu u nás v Kunicích. Proto,
kdo máte alespoň trochu chuť se zapojit, přijďte
mezi nás, rádi Vás přivítáme!
Více informací na webových stránkách oddílu:
www.tjkunice.cz/volejbal
Monika Fischerová
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s otazníkem“, poté nás navštíví paní Hamajda se
svojí „Abecedou“. Čeká nás také výlet do Prahy –
návštěva planetária ve Stromovce- pořad „Skřítek
na cestách“. Jako každý rok nás navštíví koníčci,
dravci, záchranáři, pejsek Rozárka a zabubnujeme
si s indiány. V pátek 28. června se rozloučíme
s předškoláky a tím ukončíme školní rok
2012/2013.
Krásné prožití prázdnin
přeje všem kolektiv MŠ

MŠ Kunice
Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na vybudování dětského hřiště na zahradě MŠ.

Zápis do MŠ proběhl 16. dubna 2013. Kapacita
školy – 70 dětí je plně naplněna.
Kovbojský den dětí plný her a soutěží nám
nezkazilo ani nepříznivé počasí.

Měsíc červen máme protkaný kulturními akcemi:
divadélko Kůzle nám zahraje „Pohádku
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Placená reklama

Vadí vám přeplněné první třídy?
Základní škola Světice nabízí individuální přístup k dětem
díky malému počtu žáků ve třídě
Ve Světicích letos vznikla nová obecní základní škola.
Počátkem května Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR rozhodlo o zápisu této školy do
rejstříku škol a školských zařízení.
Již od března se budoucí prvňáci schází v tzv. škole
nanečisto. Schůzek se pravidelně účastní 12 dětí. Škola
je otevřená i pro nové zájemce, kteří si mohou školu
tímto způsobem vyzkoušet.
V září 2013 škola otevře jednu první třídu s maximální
kapacitou 20 dětí. Stále je možné, aby děti zapsané v jiné

škole do světické školy přestoupily nebo byly dodatečně
zapsány.
Výhody, které nabízí obecní škola ve Světicích
n Individuální přístup k dětem díky malému počtu
žáků ve třídě
n Využívání moderních a inovativních výukových
metod a učebních materiálů
n Učebnice a pracovní sešity pro 1. třídu zcela zdarma!
n Klidné prostředí školy v blízkosti lesa a hřiště
n Angličtina od 1. třídy
n Družina a odpolední kroužky s bohatým programem
n Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky, kde se děti
i rodiče mohou blíže seznámit s paní učitelkou a ostatními dětmi.
Pavla Žižková a Jiří Vomlel

Z kroniky dr. Františka Oldřicha
O vysvěcení a předání školy
jejímu účelu…
Přišla poslední starosť, posvětiti
a odevzdati školu jejímu účelu.
MUC Oldřich Fr. Vypracoval program slavnosti, který místní školní
radou a obec. výborem byl schválen
a den slavnosti určen na 2. září
1900.
Pozváni ihned hosté, zakoupeny
předepsané prapory (2 pro školu a 4
pro obec a jiné soukromé),
vystavěna před školou slavobrána
s řečništěm, ovinutá chvojí a pásy
barevných barev českých, se 4mi
praporci nahoře. Postaveny stožáry
s prapory, popískováno okolí školy,
i škola uvnitř vykrášlena. Mezitím
žádáno a obdrženo povolení, aby se
směl společný oběd pro hosty
a činovníky obecní odbývati ve
škole. Na výzdobě měli ovšem hasiči
mnoho práce.
V předvečer slavnosti dne 1. září
hřměly pod „Fluškou“ vypůjčené
hmoždíře,
hlásající
začátek
slavného dne. Kolem návse chodili
hasiči s lampiony a průvodem
občanů při hudbě, hrající národní
písně a pochody za zpěvu lidu. Pak
se zastavil průvod před školou, kde
hasiči provedli s lampiony umělé
protichody, provolali slávu škole
a učiteli, hudba zahrála „Kde domov

můj“ a rozešli se.
Druhého dne 2. září od časného
rána byla celá ves vzrušena. Sbor 20
dobrých hudebníků vyhrával
„budíčka“ a lid svátečně oděný
domácí i cizí shromažďoval se před
školou, kde starosta Oldřich s říd.
učitelem vítali hosty. Kdo z pozvaných hostí přijel, podepsal se na
zvlášť. archu. Nemocí či pilným
zaměstnáním se omluvili: ctR okres.
hejtman Smutný ze Žižkova, F. rytíř
Böhm z Bawenberku, kníž. hospod.
rada z Ouřinovci, Theol. Dr. Jan
Sedlák, býv. farář ve Velkých
Popovicích, nyní starší kanovník kapituly sv. Vítské v Praze, též čestný
občan kunický, Jan Hrubeš, stařičký
učitel ve výsl. a čestný občan kunický, tehdy už nemocný a za krátko
zemřelý – Děkan a říd. učitel z Mnichovic, bývalý majitel Vidovic
R. Kainz a Václav Stýblo z Prahy.
O 10. hod. dopolední odebral se
průvod s hudbou do zdejšího
kostela, kde sloužil slavnou mši sv.
se vzýváním Ducha sv. vikáře
z Čestlic, Jos. Řezníček, při čemž
zpívalo dobré quartetto učitelů
z V. Popovic a při význačných
částech mše troubila hudba staré interády. Po celou mši duněly
hmoždíře i potom při svěcení školy.
Po bohoslužbách odebral se průvod
cestou posypanou květinami od

drůžiček zase ke
škole, kde vystoupil na řečništi
p. vikář a při
mírném deštíčku
mluvil v delší řeči
o školách starých, chatrných a nemnohých vzhledem k nynějším takřka palácům
s pomůckami hojnými, mluvil
o důležitosti obec.škol, jako základu
věd a vybízel k úctě ke škole
a k učitelstvu.
Potom byla vysvěcena škola zevně
p. vikářem, při čemž všechen lid zpíval za průvodu harmonia (pí
Karáskové) starý chorál národa
českého: „Hospodine pomiluj nás“.
Na to vešli hosté a lid, co bylo
možno, do školy, děti se rozsedly
v lavicích a škola posvěcena uvnitř
za zpěvu „Svatý Václave“. Za
posvěcení školy poděkovala a veršovanou modlitbu za Boží pomoc
škole bezvadně přednesla žačka
Růžena Součková z č. 36.
Poté promluvil zástupce okres.
škol. rady Adamec J. řiditel škol na
Žižkově o významu a rozšíření
českých škol za vlády císaře Fr.
Josefa I., pochválil obec K. i školu
a provolal císaři slávu 3 krát, což
opakováno přítomnými, zatím co
hudba venku zahrála císaři hymnu.¨
Dále ujal se slova starosta… a to
zase příště.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce
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Historie
Bylo nás šest aneb „Dědo vyprávěj!“ – část 6. (2. díl)
(Vyprávění o tom, jak prožívali klukovská léta dnešní kuničtí sedmdesátníci)
Lidé kolem nás – vážně i nevážně
Vraťme se ještě k Vojtovi Jíchovi. Tentokrát již
nikoliv do Sokola, přestože se sportem má příhoda
opět co do činění. V té době byl vlak, jak jsme se již
zmiňovali, tím jediným nejužívanějším dopravním
prostředkem, hlavně pro cestující ráno do Prahy do
zaměstnání a večer zpět. Chodilo se na vlak pěšky
nebo v létě na kole. Na kole jezdíval i již zmíněný
sportovec a sokol Vojta Jícha. Jezdíval denně,
přesně, avšak téměř vždy na poslední chvíli. Tak se
tehdy poťouchle říkalo, že „podle něj jezdí vlaky“.
Prý se výpravčí obvykle zeptal: „Už je tu Vojta?“
A pak teprve, při kladné odezvě, dal znamení
k odjezdu. Traduje se, že jednou, při záporné
odpovědi, pan výpravčí odvětil s poklidem: „Tak
ještě moment počkáme“. Když vtom Vojta vjel
prudce na kole až na nástupiště, seskočil, kolo
zachytil zřízenec, za Vojtou zaklaply dveře u vagonu
a vlak se rozjel. Tak jezdily nebo nejezdily vlaky
„podle Vojty“!
A teď z jiného soudku. Po skončení války byla
v lese Bartošky utábořena jízdní jednotka Rudé armády do doby jejího odsunu zpět do Ruska. V tu
dobu byla možnost sehnat od vojáků koně handlem
za hodinky, láhev vodky, případně obdobný artikl.
To byla šance pro místní chalupníky, kteří měli
nějaký kousek políčka, a těšili se, jak ho budou
obdělávat koňským potahem. Do měsíce měl skoro
každý z nich doma kobylu. Časem se ale ukázalo, že
to není jednoduché, protože ty koně byly jezdecké,
nezvyklé na zápřah. Tak se zase noví majitelé těch
koní začali pomalu zbavovat. Jedním z těch, co si
pořídili koně, byl i pan F. Bezchleba, zvaný
„Bochan“, otec našeho kamaráda Franty. Sehnal
hezkou kobylku s šedobílou srstí a umístil ji do
chléva k jejich jediné kravce. To bylo impulsem
k lotrovině pro partu místních výrostků (Vlasta
Kesnerů, Karel Slezáků, Láďa Fraňků a další). Co se
tehdy událo. Jednou v noci tito šprýmaři vlezli
k Bezchlebovům do chléva a kobylce černou fermežovou barvou namalovali krásné pruhy
a přeměnili ji na zebru. Ráno mohla Bochana klepnout pepka. No a po čase i on se kobylky zbavil.
Vždyť kdo kdy viděl orat zebru. A ještě něco ke
starému Bochanovi. Za první republiky byla také
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všeobecná vojenská povinnost, ale rekruti museli
mít nejmenší požadovanou výšku postavy. A to byl
kámen úrazu. Bochanovi do požadované výšky
chyběly tři centimetry, a proto ho na vojnu nevzali.
Strašně se tím užíral a když ho chtěl v hospodě
někdo pořádně naštvat, stačilo říci, nekecej, jseš
podměrečnej! A už se to mydlilo.
A ještě něco k Bochanovi, tentokrát z osobní
vzpomínky spoluautora – Vojty.
Vzápětí po válce se v naší obci ustavila myslivecká
společnost. Za německé okupace to nebylo možné,
nikdo nesměl mít doma žádnou zbraň, ani loveckou.
Na podzim, jakmile začala lovecká sezóna, scházeli
se myslivci každou neděli dopoledne před hospodou
a jakmile se všichni shromáždili, odcházeli do polí,
luk či lesů na hon. My malí kluci jsme se jich
účastnili jako nadháněči, větší výrostci jako nosiči
zastřelené zvěře. Jednou se čekalo na opozdilce,
kterým byl Bochan. Hned po příchodu hlásil, proč
se zdržel. Pohádal se se sousedkou. O co vlastně šlo.
Sousedka, žena korpulentní postavy s mohutným
pozadím, byla majitelkou zvědavé slepice, která
dírou v plotě vlezla do Bezchlebovic zahrádky
a rozhrabala záhony. Bochan nelenil a pustil na ní
psa, který tu slepici zakousl. A teď ta slovní
přestřelka začala. Nebožka slepice, vítězný pes –
hrdina, chatrný plot a záhon jako po bombardování.
Kdo by se nerozčílil. Avšak nečekaně a hlavně
svérázně hádku ukončila sousedka. „Chlapi
představte si, že vona si vykasala sukni, stáhla
kalhoty a vystrčila na mě nahou prdel“. Stručně, ale
výstižně, celou situaci a tudíž i důvod zdržení
Bochan popsal k všeobecnému veselí myslivecké
skupiny. Tak a teď odchod na hon! No a takhle
jednoduše, rovnou na místě se tehdy vyřešila
spousta sporů a bez soudů. Ovšem ne vždy za
použití takové metody.
Stojí za povšimnutí, jak v naší obci byl sport, zejména fotbal, hluboce zakořeněn, jak hluboce se
dotýkal téměř každého. Jaké opravdové, nefalšované bylo tehdy fandovství a loajalita ke svému
klubu. Jedním z takových opravdových fandů
s velkým „F“ byl i známý občan, přezdívaný „Valoušek“, vlastním jménem Pepan Pálů. Jeho pohybový handicap mu bohužel nedovolil aktivně

sportovat. A byl zřejmě i příčinou poněkud zaoblené
postavy, tudíž i té zdrobnělé, nikdy však hanlivé
přezdívky. O to více se snažil přinášet užitek svému
fotbalovému klubu jako jeho příznivec – fanda.
Snažil se pomáhat ve všem, kde mohl. Jeho osobní
účast provázela téměř každé utkání. Tehdy se fotbalové mužstvo rekrutovalo výhradně z domácích,
tudíž kunických hráčů. A nebylo jednoduché dát
tuto jedenáctku pokaždé úplně dohromady.
Nakonec se to vždy nějak zázračně podařilo. Ovšem
jednou spěla situace opravdu ke krizi. Ne a ne sehnat
jedenáctého. A tentokrát se projevilo naplno ono
Valouškovo skutečné fandovství. Prodral se mezi diváky a hlasitým voláním „dejte mi trenýrky“ se
vrhnul na hřiště. Bohužel! Avšak kdyby se hodnotila
morálka, vyhrál by jistě Valoušek a to s velkou
převahou.
Vzpomeňme ještě jednu svéráznou figuru. To byl
náruživý myslivec Jaroslav Prokeš, známý svým optimismem doprovázeným bouřlivým smíchem ve
zbrunátnělé tváři. Je to historka už pozdější, z období použití prvního kombajnu, se kterým jezdil
Tonda Zimů. Ty první žně s kombajnem sekal Tonda
pole se zralým ječmenem u hřbitova. Jak se zmenšovala neposečená plocha, vyběhl občas z ječmene divoký králík. (Tehdy jich bylo všude dost; dnes je
skoro nevidíme). A to byla chvíle pro myslivce Jardu
Prokeše, sledujícího z nedalekého domku situaci na
poli. Vzal pušku a přiběhl, že si střelí králíka na
nedělní oběd. Králíci vybíhali nečekaně. Než se
Jarda vzpamatoval, šla jeho rána vedle a králík
zmizel. Při dalším objezdu pole si Tonda všiml, že se
v malé vzdálenosti před lištou kombajnu krčí králík.
Zastavil kombajn a gestikuloval na Prokeše, aby se

Vláďa

Vojta

připravil, že mu králíka vyžene. Vzal nářadí – francouzák, vyklonil se z kabiny a vší silou ho hodil po
králíkovi. No a stalo se! Králík dostal ránu francouzákem, párkrát sebou škubnul a bylo po něm.
A tak si Jarda přeci jen odnesl domů králíka na
nedělní oběd. Jen zatnul zuby a zrudnul, když se ho
někdo ptal, jak se tím francouzákem vlastně střílí.
Dalo by se vzpomenout jistě mnoha dalších jmen
s jejich zajímavými prožitky, ale vezměte těchto pár
vzpomínek jako jakýsi průřez života lidí na vsi v minulém století. Ve století bez dnešních mediálních
technických zařízení a informačních sítí. Jako
průřez životem lidí s jejich veselými i smutnými
událostmi. Zkrátka života, který žila většina obyvatel. A ti ho s větší, či menší pokorou přijímali, respektive s větší či menší aktivitou naplňovali. Nelze
nepodotknout, že měli k sobě nějak blíž.
Milí čtenáři, sousedé, přátelé, kamarádi, loučíme
se s vámi i s našimi klukovskými vzpomínkami. Více
než rok jste v šesti částech byli našimi shovívavými
kritiky. Snad i zvídavými čtenáři vyprávění
o prožitcích party kluků, no kluků – kamarádů, spojených tím nejkrásnějším poutem života – mládím.
Pokud vám naše vyprávění něco přineslo, pokud jste
se možná i někdy pousmáli, budeme rádi. A budeme
ještě radši, pokud se vám to alespoň trochu líbilo.
Možná, že vás napadá srovnání s dneškem,
s dnešním životem dětí, ale prosím vás – nedělejte
to. Nelze srovnávat nesrovnatelné. Spíše hleďme do
budoucna nás všech a zejména našich dětí.
A teď – Hurá na prázdniny!
Vaši Vojta Barták, Vláďa Barták,
Pavel Chobotský

Pavel
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Placená reklama
ŘÁDKOVÁ INZERCE

n Realitní kancelář MENTIS, výhodný prodej
a koupě domů, bytů, pozemků,
V Jámě 1, Praha 1, tel. 731 150 990,
www.mentis.cz
n Zahradnické práce:
Michal Novotný, DiS., Dolní Lomnice 23,
tel. 737 140 863
n Montáže, opravy, revize hromosvodů
a rizikové kácení stromů:
Petr Kulíšek – Stormservis, Vidovice 091,
tel. 775 636 799, stormservis@seznam.cz
n Kosmetika, masáže:
AP studio – Alena Pancová,
Kunice 179 (Na Kopánku), tel. 737 143 326,
www.ap-studio.cz
n Projektová a inženýrská činnost pozemních
staveb RD - návrhy, rekonstrukce, interiéry
Ing. Dana Podskalníková, Kunice 203,
tel. 724 035 905, dana.podskalnikova@seznam.cz
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