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Vysvěcení nové kaple
v areálu zámečku Berchtold

srpen:leden.qxd

15.8.2010

22:33

Stránka 2

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,
letošní léto je opravdu letní a já doufám, že si
to všichni dostatečně užíváte. V tomto krásném
počasí zajišťuje obec opravy některých místních
komunikací. Tyto opravy jsou hrazeny jednak
z dotace Středočeského kraje z Fondu pro rozvoj měst a obcí (FROM) a jednak z příspěvku
našich obyvatel (v lokalitě „U Dubu“ z 50 %).
Také se snažíme poopravit původní budovu
mateřské školy (na rekonstrukci jsme dotaci
nedostali), abychom mohli od září navýšit
kapacitu pro naše děti. Náklady budou hraze-

ny částečně z obecních prostředků, částečně
pak z darů našich občanů a firem. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem, kteří obci přispěli
na opravy komunikací, na dešťové odvodnění
nebo na opravu či vybavení mateřské školy.
Závěrem bych vás všechny rád vyzval k co největší účasti ve volbách do obecního zastupitelstva, které se konají ve dnech 15. a 16. října
2010.
S přáním hezkých dnů,
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Editorial
Milí spoluobčané,
zdá se mi, že letní slunovrat
nastal teprve nedávno, ale čas letí
a vše je jako obvykle jinak. Už chvíli
pozoruji, jak se dříve stmívá – tma
nepřichází kolem desáté jako ještě
před měsícem, ale už v půl deváté je
šero. Podzim mám moc ráda, vlastně nejvíc z ročních období, ale ještě
bychom si určitě měli užít léta
a všeho, co k němu patří. Ať už je to
koupání, sbírání malin v lese,
večerní táboráky nebo třeba výlety
na kolech. Chtěla bych se vrátit se
do doby, kdy mi bylo tak deset, jedenáct let, protože prázdniny mají pro
děti naprosto neopakovatelné
kouzlo. Žádné starosti, povinnosti
a učení – a u nás to opravdu bývaly
dva měsíce plné výletů, dovolených
a řádění s kamarády… Teď se zase
já snažím dětem udělat ty dva letní
měsíce nezapomenutelnými. Těší

mě, když je vidím usmáté se zubama od borůvek, zdravě opálené od
sluníčka, unavené z plavčení a usínající šťastné pod tíhou nových
zážitků.
Přeji nám všem, abychom si léta
ještě co nejvíce užili a načerpali
energii na podzimní plískanice. Teď
možná nevděčně lamentujeme nad
tím, jaké je hrozné horko, ale v říjnu
či listopadu budeme s lítostí, nabaleni v rolácích a kabátech, vzpomínat na to, jaké to bylo úžasné v červenci a srpnu, kdy hřálo sluníčko
a my na sobě měli jen jednu vrstvu
oblečení :-)
Asi už to ale je taková lidská
vlastnost – chtít vždy něco jiného,
než co zrovna máme. Pokud je to
jen ve formě těšení se a očekávání
nových zážitků, je to v pořádku,
člověk by stále měl někam směřovat. Pokud bychom však již přešli

na rovinu materiální a bavili bychom se o tom, jak se honíme za
více penězi, za lepším autem, větším domem atd., pak je to na zváženou. Potkala jsem velmi zajímavého člověka, který se mnou na tohle
téma chvilku diskutoval – odsuzoval dnešní pachtění se za majetkem, na úkor čehož lidé na sebe
nemají čas, dětem pořídí drahé
hračky a značkové oblečení, a tím je
pro ně „láska“ o potomky vyřízená... Ano, vím, jak to tenhle človíček myslel, a trochu jsem mu záviděla jeho svobodu a sílu dovést své
názory v realitu. Já za sebe si říkám,
že asi nejlepší je zlatá střední cesta,
prostě všeho s mírou – vědět, co
chci, zbytečně si nevymýšlet, jít si
raději za menšími přáními a stát
nohama na zemi. Tolik trocha letní
filozofie :-)
Pěkné dny všem!
–dm–

Číslo 3/2010, vyšlo 20. srpna 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 3. listopadu 2010. (Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po
prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
Na titulní straně našeho Zpravodaje je fotografie z vysvěcení kapličky sv. Máří Magdaleny a sv. Kryštofa, patrona všech motoristů, farářem
Konstantinem. Akce proběhla v rámci III. ročníku výstavy veteránů – historických vozidel a motorek v areálu zámečku Berchtold 5.–6. června 2010.
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Zastupitelst vo obce Kunice
56. zasedání, 7. 6. 2010
 Dluhová služba obce – všechny závazky z úvěrů

na kanalizaci a vodovod, včetně Regionu Jih,
jsou řádně spláceny. Jedná se o odkladu splacení
finanční výpomoci od Středočeského kraje.
 Povodňový plán obce – bude objednáno nové
zpracování.
 Stanovení počtu zastupitelů pro volby 2010 –
11 zastupitelů.
 Provoz a rozvoj veřejného osvětlení v obci.

 Stanovení regulačního plánu Dolní Lomnice –

schváleno.
 Změna koeficientu daně z nemovitosti – odlo-

ženo.
 Změna sazby poplatku za užívání veřejného

prostranství – neodsouhlaseno.
 Informace o dotačních programech, o stavu na

usedlosti Chlum a stavu oprav staré budovy
mateřské školy.

57. zasedání, 20. 6. 2010
 Schválení změny koeficientu daně z nemovitos





ti (z 2 na 3).
Schválení výběrové komise pro nabídky na
opravy komunikací.
Oprava MŠ – náklady přes 100 tis. + vybavení –
řešeno z darů obci.
Řešení kalového hospodářství ČOV, do příštího zasedání budou doloženy všechny ekonomické údaje.
Zastávky MHD „U Hřbitova“ – projekt hotov,
realizace obec + Benti.
Ve veřejné rozpravě bylo upozorněno na toulají-

cí se stádo dobytka po celé Dolní a Horní
Lomnici, při pohybu ohrožují obyvatele, bezpečnost provozu v obci, ničí obecní i soukromé
pozemky, při jízdě autem vesnicí došlo ke střetu
s býkem, který procházel kolem auta a rohem
do něj vrazil. Všechny případy volného pohybu
dobytka oznámit písemně na OÚ, na veterinární stanici, policii, na životní prostředí
Městského úřadu Říčany.
 Státní veterinární stanice – MVDr. Roubal,
tel. 607 667 166.

58. zasedání, 12. 7. 2010
 Plnění smlouvy s investory logistického areálu.
 Příprava komunálních voleb – uzávěrka kandi-

dátek 10. 8., zveřejnění po 28. 8., volby 15.–16.
října 2010.
 Závěrečné projednání změny územního plánu
č. 6 – schváleno.
 Oplocení ČOV: většina prací bude provedena
svépomocí, bránu zhotoví firma vybraná na

základě výběrového řízení, náklady na bránu
cca 30 000 Kč.
 Příprava oprav obecních komunikací.
 Likvidace kalů na ČOV, cena zakázky 1,4 mil.
Kč bez DPH, možnost splátkového kalendáře,
měsíčně 28 000 Kč, úspora 200 000 ročně,
záruka 2,5 roku + 1 rok – zastupitelstvo souhlasí s realizací tohoto projektu.

59. zasedání, 2. 8. 2010
 Kontrola plnění rozpočtu obce za 1. pololetí –

 Rekonstrukce MŠ probíhá podle plánu, po

příjmy cca 8,2 mil. Kč, výdaje cca 6,5 mil. Kč.
(nejsou však ještě zahrnuty všechny náklady
a poslední splátka Energii 1 mil. Kč).
 Dotační programy – probíhají opravy komunikací, zpracovává se kompostárna, dotace na
Bílý kámen (RKO) – uspěla.
 Ukončení činnosti JUDr. Hrdličky – k 1. 8.
2010 ze zdravotních důvodů.

kolaudaci proběhne dodatečný zápis na nově
vzniklá místa – ředitelka MŠ I. Pěkná bude
informovat.
 Ve veřejné rozpravě bylo upozorněno na velmi
špatný technický stav vozovky z Kunic
do Strančic – bude projednáno s Krajským
úřadem.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce
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O becní úřad informuje
Nové jízdní řády!

Svoz bioodpadu v roce 2010

Po dobu výstavby vodovodu ve Velkých
Popovicích, od 24. srpna do 30. září 2010, bude
omezen provoz autobusových linek č. 461 a 463
a u linky 461 budou zrušeny zastávky Kunice-Vidovice a Kunice-Pragosoja. Pozměněné jízdní řády
jsou v příloze Zpravodaje.
Upozorňujeme občany, že příjezd do Velkých
Popovic bude v této době uzavřen pro veškerý provoz.
–jk–

Termíny svozu bioodpadu jsou od května 2010
do 10. 11. 2010 každou středu, poté 24. 11.
a 15. 12. 2010. Cena celoroční známky na popelnici 240 l je 1250 Kč a na popelnici 120 l je 1050 Kč.
Pro jednorázovou likvidaci bioodpadu (např.
ošetření živého plotu) lze na Obecním úřadě
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
Velkoobjemový kontejner bude přistaven
v Kunicích u OÚ v sobotu 4. září 2010 a v ostatních
obcích (Kunice, Dolní Lomnice a Všešímy) v sobotu 2. října 2010. Přistavení v listopadu bude záviset
na počasí.
–jš–

OBECNÍ ÚŘAD KUNICE
Kunice 92, 251 63 Strančice, tel. 323 665 422
e-mail ou@kunice.cz, internet www.kunice.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
Vedení obce
pondělí 8–12 hod., 15–18 hod.
středa 8–12 hod., 15–18 hod.
Ing. Jiří Šíma, starosta
tel./fax 323 665 463, 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 a MŠ Kunice,
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

Popelnice na hřbitově
Upozorňujeme občany, aby nevyužívali popelnice na hřbitově v Kunicích k ukládání svého domovního odpadu nebo k ukládání bioodpadu ze svých
zahrad. Tyto popelnice slouží pouze návštěvníkům
hřbitova. Děkujeme za pochopení.
–jk–

Služby Kunice, s.r.o.
nabízejí sekání trávy u soukromých majitelů
v katastru obce. Cena při výšce trávy do 15 cm –
1,20 Kč/m2 (1 Kč + 0,20 Kč DPH).
Cena je kalkulovaná při použití stroje se sběrným košem. Tráva ze sběrného koše bude sypána
na předem určené místo odběratele. Při sekání
vysoké trávy 3 Kč/m2 (cena 2,50 Kč + 0,50 Kč
DPH) bude ponechána na řádcích, pokud majitel
neurčí jinak. Požaduje-li zákazník posekanou
trávu odvézt, je cena vždy individuální vůči množství a váze trávy.
Ceník sekání křovinořezem: Cena se vždy liší
v závislosti na terénu a povaze vašeho porostu.
Náš pracovník vám na místě oznámí a zapíše do
objednávky předběžnou cenu.
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Neudržované stráně a louky od 7,50 Kč/m2
(6,25 Kč + 1,25 Kč DPH). Práce ve svahu od 10,50
Kč/m2 (8,75 Kč + 1,75 Kč DPH).
Údržbu zahrad (sekání trávy) nebo posekání
stavebního pozemku si můžete objednat na
Obecním úřadě.
–jk–

Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel ve dnech 20.–30. září 2010. V případě, že majitel nebude zastižen, pracovníci Regionu Jih zanechají ve schránce odečtový lístek.
Nahlášení stavu vodoměru do 5. října 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
–jk–

Údržba pozemků
a nakládání s bioodpady
Důrazně upozorňujeme všechny majitele nemovitostí, že vlastník pozemku je povinen zajišťovat
a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů,
včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným oso-

Říčanské trhy
Každou sobotu jste srdečně
zváni na Trhy českých farmářů
a malovýrobců na Masarykově
náměstí. Trhy začínají v 7:30
a končí ve 12:00 hod. – probíhají i o prázdninách.
Všichni, kdo přicházejí pravidelně i občasně nakoupit kvalitní potraviny na trh v Říčanech,
tím podporují české prvovýrob-
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bám a nedošlo k poškození životního prostředí
nebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Parcely
dlouhodobě neudržované znehodnocují okolní
udržované parcely a zahrady jiných majitelů semeny plevele a zvýšeným výskytem různého hmyzu.
Obecní úřad již nebude upozorňovat majitele
neudržovaných pozemků a bude svá zjištění
rovnou předávat odboru životního prostředí
Městského úřadu v Říčanech nebo přímo inspekci
životního prostředí. Je možné očekávat, že sankce
ze strany těchto orgánů mohou být násobně vyšší
než sankce ukládané přestupkovou komisí zdejšího úřadu.
Dále upozorňujeme, že nadále nebude tolerováno
odkládání bioodpadů na veřejná prostranství, do
příkopů komunikací či podél vodotečí. Každý občan
buď likviduje bioodpady řádně na svém pozemku
(kompostování), nebo má možnost si zajistit nádobu na bioodpad, který je pravidelně svážen.
V současné době nepracuje přestupková komise
Obecního úřadu, neboť JUDr. Hrdlička ukončil
činnost předsedy přestupkové komise ze zdravotních důvodů. Nyní hledáme kandidáta na nového
předsedu přestupkové komise s právním vzděláním (podmínka) a případní zájemci se mohou
nahlásit u starosty obce.
–jš–

Kanalizace – stočné
Upozorňujeme, že termín na zaplacení stočného za 2. pololetí 2010 je 30. 11. 2010. Cena pro
rok 2010 je stejná jako loni, tj. 110 Kč/měsíc/os.
Platbu můžete provést převodem na č. ú.
43-2050660217/0100 nebo v hotovosti na Obecním
úřadě v Kunicích v úředních hodinách.
–jk–

ce a nově vznikající tradici pravidelných trhů v Říčanech. Rostoucí návštěvnost pak umožňuje
rozšiřovat sortiment a počet pro-

dejních míst pro větší spokojenost zákazníků. Sortiment trhu
by měl umožnit nákup českých
produktů na víkend i celý týden,
zeleniny a ovoce v závislosti na
sezóně i rozmarech počasí.
Cílem je sortiment stále zkvalitňovat, objevovat nové výrobce
v blízkém i vzdálenějším okolí,
přesvědčit je, že stojí za to přijet
a zkusit tento způsob prodeje.
–dm–
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Volby do zastupitelstva obce
Uskuteční se:
 v pátek 15. října 2010 od 14:00 do 22:00 hod.
 a v sobotu 16. října 2010 od 8:00 do 14:00 hod.
Právo volit do zastupitelstva obce – § 4 zákona
o volbách do ZO
Voličem do zastupitelstva obce je:
1. státní občan České republiky,
 který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let
 který je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu
2. státní občan jiného členského státu Evropské unie,
 který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let
 který je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu (má povolení k trvalému pobytu)
 jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv
(mezinárodní smlouvou je Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii).
Občané jiných členských států Evropské unie:
Belgické království, Dánské království, Spol-

Telefonní seznam
ÚŘADY:
OÚ Velké Popovice
323 665 230
Stavební úřad Velké Popovice
323 665 805
Pošta Velké Popovice
323 665 101
Lékárna Velké Popovice
323 665 220
Knihovna Velké Popovice
323 665 215
OÚ Strančice
323 641 120-1
Pošta Strančice
323 640 912
Lékárna Strančice
323 606 490
Městský úřad Říčany
323 618 111
Finanční úřad Říčany
323 627 305

ková republika Německo, Řecká republika,
Španělské království, Irsko, Italská republika,
Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská
republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Estonská republika, Kyperská
republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta,
Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika
 Občan jiného členského státu Evropské unie
může hlasovat pouze za podmínky, že požádal
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce však
nemůže volič v těchto případech (překážky výkonu
volebního práva):
 zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody;
 zbavení způsobilosti k právním úkonům;
 zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu;
 služba vojáka z povolání v zahraničí.
Ing. Jiří Šíma, starosta obce

HLÁŠENÍ ZÁVAD:
Poruchy plynu 1239
Poruchy elektrického vedení
840 850 860
Poruchy veřejného osvětlení
800 101 109
(nutno nahlásit číslo sloupu)

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ:
Lékařská pohotovost pro
dospělé Říčany, Komenského
nám. 1910 (do 22 hod.!)
323 601 992
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

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

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

Z kroniky dr. Františka Oldřicha – 6. část
Knihy
Starých knih jest v Kunicích
velmi málo, asi ani dříve jich zde
mnoho nebývalo (kromě modlitebních a kalendářů a písniček)
starý „Život svatých“ mají snad
dosud u Pilů č. 2, něco u Štyčků.
Herbář Hájkův starý, pak ,,Práva
a zřízení zemská Království Českého“, dále „Paprockého“ část,
dvoje psané a malované 200 let
staré modlitby a starý obraz též
přes 200 let (sv. Trojice) několik
sklenic a porcelánových talířků,
hrnéčků a džbánů má Dr.
Oldřich – leč tyto věci nejsou
všechny z Kunic jen sebrané.

Historické památky
Historických památek jest na
kunickém katastru velmi málo,
ač zdejší krajina velkou část
dějin vlasti naší jistě přímo prodělala. Lepší v blízkosti Prahy
a blízko hlavních cest starobylých. O starém kostele byla již
řeč. Památníkem jest dříve už
jmenovaný Srpoplochý kámen
z červeného pískovce, na němž
na jedné straně je vypoukle vytesán srp, na druhé pak kříž.
Nikdo ale určitě neví, proč zde
tento kámen v rohu na mezi, rozdělující pozemky kunické od
všechromských, stojí. Pověst ale
vypráví, že se v těchto místech
pohádala a srpem vzájemně
posekala dvě děvčata na trávě –
jedno z Kunic, druhé prý
z Kašovic – tak, že obě z toho
smrt měla. Prý kvůli nějakému
chasníkovi; a na památku toho
příbuzní postavili zde tento
památník, nyní zubem času velice ohlodaný.
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Na Bílém Kameně jest sedlovitý balvan u cesty polní v rohu
pole, ne bílý, ale hodně tmavý, na
němž prý byl dříve nápis vyrytý
„Sláva tobě mezníku bílý“. Dnes
sotva můžeme při dobrém hledání pozorovati, že nějaký nápis
tu byl. Povídá se, že svatý Prokop
zde odpočíval, kdykoli šel ze
Sázavy do Prahy. Ležíť Kunice
na cestě od Sázavy ku Praze,
která vedla podle řeky Sázavy,
pak podle potoka až k jeho pramenům u Bartošek, dále podle
Vinného potoka čili Botiče do
Prahy. Pravděpodobno tedy jest,
že šel-li opat Prokop do Prahy,
zastavil a odpočinul si na nejvyšším bodu, odkud Hrad pražský
mohl už tehdy viděti.
V rohu pole Oldřichova při
cestě a okresní silnici z Vidovic
přes Kunice do Stránčic jest
železný kříž na žulovém hranolu
s mohutnou patkou i hlavou pod
čtyřmi vyrostlými lipami. Ten
postavila obec kunická roku
1850 a opraviti dal r. 1895
pakostnicí stížený Jiří Winter,
majitel vilky 52 v Kunicích.
Jiný úplně podobný kříž na
stejném podstavci stojí u téže silnice mezi Kunici a Vidovicemi.
Tento kříž dal postaviti před asi
30 lety truhlář Krákora z č. p. 36
v Kunicích, prý k upokojení duše
zemřelé manželky jeho. Kdysi
v létech čtyřicátých býval zde
o něco výše dřevěný kříž, větrem
zlomený – odtud pojmenování té
části pozemků pod zlámaným
křížem = též v mapě z r. 1841 –
oba tyto železné kříže na rozcestích, dle starého českého zvyku.
Podivno, že u obou těchto křížů
strašívalo, u kříže ke Stránčicům

prý světlo
nějaké veliké se kutálelo i menší
světýlka,
u kříže k Vidovicům
zase bývaly slyšány naříkání
a vzdechy.
Hrobů staroslovanských, pokud
možno dnes zjistiti, v dohledné
době nalezeno nebylo. V polích
se hluboko nekope, ani cihelen
zde není, dále pravděpodobno
jest, že kostel a hřbitov byl založen na starém bojišti a pohřebišti, proto asi se nic nenašlo z dávných hrobů. Leč i našel-li dříve
někdo něco, jako popelnice, ale
nebyly v tom peníze, tu rozbil to
jako věc nepotřebnou, nebyv
nikým poučen o vzácnosti těch
památek. Vždyť ještě r. 1897
nalezl syn hospodáře Šundy
v Mirošovicích (3/4 cesty k východu) při kopání u stodoly
několik pěkných a zachovalých
popelnic, které prohlédl, a když
nic v těch „hrncích neforemných“ kromě popela nenašel, rozbil motykou vše tak, že snad ani
jedna popelnice se ze střepů slepiti nedala. Ostatně, že dříve už
leccos se zde našlo, co o bytí starých Slovanů v těchto končinách
svědčí, ukazují zde názvy „hromovejch klínů“ – sám jsem kdysi
jako chlapec viděl zde někde, jak
děti si hrály s čímsi začernalým,
kamenným, klínem podobným,
s děrou uprostřed a hospodyně to
dětem vzala a zahodila, že je to
„hromovej klín“. Patrně to byl staročeský nástroj bojovný – mlat –,
jejž i jinde lidé za hromový klín
považují.
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V lesích za Hůrama jest obdélník pravidelný (nyní pole Štičkovo z č. 15), obehnaný ještě dnes
dosti hlubokým příkopem
a vysokým náspem se vjezdem
z jedné strany. Lesy kolkolem,
po kunická, daleko a nikdo, ani
majitel, neví, proč je tu pole.
Pravděpodobně byl tu kdysi

Stránka 9

nějaký vojenský tábor, snad
husitský, neboť husité zdejší krajinou často procházívali.
Též jiné zbytky činnosti
zdejších starých usedlíků
nalezeny. V lesích v Čarmoletích a za Hůrama dosud viděti
na několika místech pozůstatky
starodávných „milířů“, v nichž

se kdysi dřevěné uhlí vyrábělo.
V jezírkách, kde v nepamětných dobách obrovité duby rostly, jest ve staré mapě zakresleno
nějaké obydlí – snad mlýn kdysi
– leč nikdo neví, co tu za budovu
bylo a kdy asi tam byla.
–dm–

Pro volný čas
Kam za kulturou?
4. 9. Kurz tance a společenské výchovy,
Městské divadlo Benešov
9. 9. 14:00, Zápis do kurzu „Kytara“
a „Sbor Bardáček“, MěKS Říčany
16. 9. O perníkové chaloupce (rodiče s dětmi
do divadla), Městské divadlo Benešov
17. –19. 9. Prague Wine Festival, Slovanský
ostrov, Praha: Třídenní akce, zaměřená
nejen na víno, jeho historii a tradice,
ale i na gastronomii a kulturu,
určená zejména pro širokou veřejnost
19. 9. 19:30 Struny podzimu 2010
Jan Garbarek & Hilliard Ensemble,
Národní památník na Vítkově
21. 9. 20:00 An evening with Jon Lord
Jon Lord z Deep Purple vystoupí

Kvíz
V minulém čísle Zpravodaje jsem Vám sestavila
kvíz, zakončený hádankou. Správná odpověď na
otázku „Kdo chová ryby?“ je Němec :-).
Do kvízu jsem zařadila otázku „V jakém architektonickém stylu je kunický kostel přestavěn?“.
Za správnou odpověď považuji B, např. na
http://www.kunice.eu/ou/kostel.php se dočteme,
že kostel byl přestavěn v gotickém stylu. Vím, že
původní architektonický styl byl románský. Pan
Miloslav Týfa mi k tomu napsal a poslal zajímavé
informace, čímž mu děkuji a jeho reakci uvádím.
–dm–

v doprovodu symfonického orchestru,
Smetanova síň Obecního domu
24. 9. Podblanický hudební podzim
Městské divadlo Benešov
30. 9. Ray Cooney: 1 + 1 =3 (divadlo
Kompanyje), Městské divadlo Benešov
7. 10. 22:00 Struny podzimu 2010
David Orlowsky trio, Španělská synagoga
8. 10. Taneční kurzy pro dospělé
MěKS Říčany
3. 11. 20:00, Spirituál Kvintet – 50 let
Lucerna, Velký sál
25. a 26. 11. 19:00 XIII. festival swingové
hudby, Take 6, Ondřej Havelka
a spousta dalších, Národní dům
na Vinohradech, Praha 2

V druhém čísle Zpravodaje byl uveřejněn vědomostní test o obci Kunice. K otázce architektury
kostela sv. Máří Magdaleny bylo zřejmě vycházeno
z publikace Umělecké památky Čech, díl II., str.
179 (Academia 1978), kde je kostel uváděn jako
gotický. Podle publikace dr. Antonína Podlahy
(Posvátná místa království českého z r. 1912) je
ovšem uváděn jako kostel románský. Nasvědčuje
tomu vstup do kostela věží, který se u gotických
staveb takřka nevyskytuje.
Údaj na vítězném oblouku založení kostela
r. 970 nebyl nikdy potvrzen ani vyvrácen. V roce
1970 jsem se osobně zúčastnil oslav milénia založení kostela. I tento fakt svědčí o tom, že kostel ve
své podstatě je románský s drobnými gotickými
úpravami a cibulovitou barokní střechou věže.
Miloslav Týfa
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Placená rek lama

Sdružení nezávislých kandidátů Kunice
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás informovat, že jsme s některými současnými zastupiteli a nově oslovenými kandidáty sestavili kandidátku „Sdružení
nezávislých kandidátů Kunice“ v tomto složení: (abecedně) Petr Alfery, Bohuslav
Hlaváček, Blanka Chramostová, Luboš
Juránek, Daniela Kamarádová, Jindřich
Konopáč, Ivana Pěkná, Jiří Šíma a Pavel
Špaček. Kandidátka byla sestavena tak, aby
měly zastoupení všechny místní části.
Rádi bychom navázali na současnou situaci
a k tomu připravujeme volební program,
který bude sestaven na těchto prioritách:
a) Nové sítě: Vidovice: „Na Čihadle“ výstavba
kanalizace a vodovodu, Všešímy: zajistit
projekt na výstavbu vodovodní a kanalizační sítě, Dolní a Horní Lomnice: ve spolupráci s firmou Abidea zajistit projekt
a finanční prostředky na realizaci vodovodní a kanalizační sítě v celé obci, výstavba
dalších částí veřejného osvětlení (proti
zámečku, „U Pečovateláku“), v návaznosti
na výstavbu kanalizace a vodovodu rekonstruovat VO v Dolní a Horní Lomnici.
b) Komunikace: Zajistit každý rok na opravy
místních komunikací 2-3 mil. Kč. Zajistit
výstavbu chodníků minimálně od MŠ po
Zámeček a z centra obce po zastávky
„U Dálnice“.
c) MHD: Snažit se zajistit spojení ke každému
vlaku. Zvýšit dopravní obslužnost Dolní
Lomnice, včetně otáčení linky u Chlumu.
Výstavba zastávek MHD „Zámeček“,
„Vidovice“ a „Dolní Lomnice“.
d) Zeleň: Zajistit ochranu starých lip na návsi
obce. Zařadit dvě lípy v Dolní Lomnici
(u pomníčku) mezi chráněné stromy.
Realizovat park ve Vidovicích. Realizovat
parčík u pomníčku ve Všešímech. Revitali-
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zovat park v centru obce. Revitalizovat
odpočinkové místo Bílý kámen. Zajistit
lepší péči o obecní lesy.
e) Školství: Dokončit rekonstrukci původní
budovy MŠ. Zvýšit spolupráci s Odborným
učilištěm Kunice. Dosáhnout dohody se
Strančicemi o vytvoření společného školského obvodu.
f) Infrastruktura obce: Zajistit finanční prostředky na rekonstrukci Obecního úřadu tak,
aby byla zajištěna odpovídající zasedací místnost nejen pro potřeby OÚ. Zajistit finanční
prostředky a zrealizovat informační systém
v obci, včetně označení jednotlivých ulic.
Vybudovat kompostárnu pro potřeby obce.
Opravit technické zázemí hřbitova, včetně
nového oplocení a legislativně připravit
rozšíření hřbitova. Spolupráce a koordinace na projektu asanace farmy Chlum
s novým majitelem.
g) Dění v obci: Spolupracovat s RKO na projektech pro rozvoj obce. Podporovat činnost TJ Kunice, zejména činnost zaměřenou na děti a mládež. Spolupracovat
s Odborným učilištěm Kunice na společenských, kulturních a veřejně prospěšných
akcích v obci. Aktivně spolupracovat s dalšími organizacemi v obci (zahrádkáři, myslivci) pro zlepšení života obce.
h) Zásady: Nerozšiřovat bezdůvodně zastavitelné území obce. Striktně dodržovat
schválený územní plán obce. Zajistit zlepšení komunikace s občany, vylepšením
webových stránek, zajištění SMS avíza,
zvážit realizaci místního rozhlasu. Zvýšit
počet „vývěsních skříněk“.
Rádi uvítáme Vaše náměty pro další rozvoj
naší obce.
Ing. Jiří Šíma,
lídr kandidátky
„Sdružení nezávislých kandidátů Kunice“
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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

 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

 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
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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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ZÁMEK BERCHTOLD
Kunice -Vidovice

Pozvánka
zámek BERCHTOLD a 1. Pražský klub historických vozidel v AČR Vás zvou
dne 18. 9. 2010 od 10.00 do 17.00 hodin na III. ročník

„Soutěže a výstava veteránů na zámku BERCHTOLD“
Vyhodnocení v 16 hodin.

V areálu
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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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