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Slovo starost y
Vážení spoluobčané,
S blížícím se koncem roku se ohlížíme za uplynulým obdobím. Jako největší úspěch vnímáme další
snížení zadluženosti obce. V letošním roce „umažeme“ celkem 6 048 136 Kč a náš celkový dluh ke
konci roku bude činit 36 218 000 Kč a to je „pouze“
53,6 % z celkového dluhu obce před pěti lety.
Ikdyž se nám daří zlepšovat finanční situaci obce,
přesto dále vítáme dary občanů i firem na konkrétní
připravované akce – pokračování oprav obecních
komunikací, rozšiřování veřejného osvětlení, opěrná zídka a plot pod mateřskou školou. Dary obci
jsou odpočitatelnou položkou ze základu daně

z příjmu a naší obci pomohou realizovat větší rozsah nutných oprav.
Nemohu ani nepřipomenout, že příjem obce je
závislý na počtu trvale přihlášených osob, a proto
moc prosíme o zvážení možnosti přihlášení všech
bydlících k trvalému pobytu do obce (týká se
i nemluvňat) do konce roku.
Za vaši pomoc vám děkujeme a přejeme vám příjemné, klidné prožití vánočních svátků, hodně sil
a zdraví v novém roce 2012.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Editorial
Vánoce, Vánoce přicházejí
a místo abychom zpívali, většinou
úpíme pod tíhou příprav na ně
a celoročních restů. Již od října se
nás obchodní řetězce pokouší
nervovat vánoční výzdobou, čokoládovými figurkami a upoutávkou na cokoli, co by mohlo být
„vhodným vánočním dárkem“.
Klidně je ignorujte. Jediným legitimním mezníkem ohlašujícím
příchod vánočních svátků je totiž
Advent. Ten letos nastal 27. 11.,
a tak se každou další nedělí přibližujeme Štědrému dnu. Všichni
prožíváme konec roku se směsicí
nostalgie i chaosu. Já zřejmě jako
většina z vás nezvládám, nestíhám, nastavuji noci… Protože
jsou to však mé padesátéosmé
vánoce, nějaké zkušenosti jsem
lety získala. O ty se s vámi prostřednictvím Zpravodaje ráda
podělím v naději, že to všichni

konec konců stejně jako vždy
zvládneme.
Návody ohledně harmonogramu předvánočního úklidu přenechám dámským časopisům. Ale
přece… Víte, jak je nejlépe uklizeno? Přece tak jak to, vzhledem
k okolnostem a délce času, prostě
jde. Máte jen dvě minuty?
Nastrkejte nepořádek do kumbálku. Máte-li dvě hodiny, můžete
i ustlat a umýt nádobí. A když si
vyčleníte dva dny budete mít
vánočně našůrováno. Co se oken
týká, zaručuji, že nikdy nedosáhnou takového stupně špinavosti,
aby jimi nebylo vidět ven. Tak se
netrapte! Patnáct druhů cukroví
také zcela postačí. Šestnáctý
(o jeden druh navíc než má sousedka) přináší nebezpečí v podobě zhroucené paní domu u štědrovečerního stolu. No posuďte sami.
Není to kontraproduktivní? Utrá-

cet peníze za suroviny na tuny
vánočního cukroví, ponocovat,
dráždit žlučník polykáním vánočních rohlíčků – přece to nevyhodím a do mrazáku se to už nevejde. A po Vánocích – ježkovy oči
zase mám o kilo navíc – kupovat
dietní koktejly na odtučnění. Ne
nechci bagatelizovat vánoční tradice. I já si s Hutkou zpívám, že
„…nastal čas vánoční, maminka
peče cukroví…“ a také vím, že
vůně vanilky a atmosféra při tvarování rohlíčků, hvězdiček, perníčků a já nevím čeho ještě jsou ty
pravé předvánoční atributy. Jestli
se vám zmíněnou atmosféru za
zvuků koled podaří vytvořit, pak
vám to moc přeji a také trochu
závidím. Sama peču příšerně. Jak
se u nás doma říká: „…ááá libá
vůně domova, co zas pálíš?“
Jenže tradice je tradice a ty já zase
ctím. Půjčím si tedy vnoučata, do

Číslo 4/2011, vyšlo 13. prosince 2011. 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 9. března 2012.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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sušených švestek místo pecek
nastrkáme mandle, omáčíme je
v rozehřáté čokoládě a obalíme
v kokosu. Děti jsou patřičně
zapatlané, vytvořený „staročeský
bonbón“ je moc dobrý a – zaručeně dietní. (Švestky, mandle a kokos levně koupím každý sudý
čtvrtek v jedné nejmenované
firmě u dálnice.) Dobrý, to
bychom měli pečení. A jak
s dárečky? Trochu zapřemýšlet,
kupovat s láskou, krásně zabalit.
Jenže… známe se. Když se nás čas
vánoční zeptá, jak jsme splnili svá
každoroční předsevzetí ohledně
nakupování dárků v průběhu
celého roku, a co že tedy budeme
s láskou balit, naše odpověď bývá
často stejná. Krucinál pro
Máničku nemáme ještě nic a táta
sice ponožky potřebuje, jenže je
dostává každý rok. Dárky, které
jsme snad nakoupili, jsme svým
blízkým buď již věnovali a když
ne, tak alespoň prozradili, nebo je
zase nemůžeme najít. Ne-zou-fejte! Při hledání schovaných dárečků máte šanci nalézt ty loňské
a letošní se vám určitě hodí příští
rok. Rozhodně se také nezjevíme
z toho, že nemáme pro všechny
blízké na nejnovější mo-bilní telefon, úžasné hodinky s vodotryskem a nemůžeme sehnat třeba
Monster High nebo jak se to jmenuje. Že nevíte, co to je? Také
jsem nevěděla, ale už vím. Je to
jakýsi druh strašidelné, (mrtvé?)
barbíny, bez které holčičky
momentálně nemohou žít. Tak
jen klid! Do pozlaceného oříšku
se dá složit nějaká ta bankovčička
na přilepšenou, darovaná kytice
jmelí s krásnou mašlí a vánočním
zapichovákem přinese štěstí sousedce… V úplně nejhorším případě lze darovat obálku s názvem
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dárku, který Ježíšek dodá po
Vánocích. Seženete ho pak v klidu
a určitě ještě zlevněný. Chápete,
jaký vánoční trend neustále preferuji? Hlavně se z toho všeho
nezbláznit! Copak nám ještě
zbývá? Přece vánoční výzdoba,
abych nezapomněla. Kontury
domů lze zvýraznit neonovými
hadicemi – čím delší tím lépe,
stromy ověsit blikajícími, očirvoucími barevnými světélky. Na
Štědrý den – pokud možno ještě
před večeří – by se zase šiklo
odpálit nějakou tu petardu. Tichá
noc, svatá noc bez případného
epileptického záchvatu sousedů
by nebyla správně veselá. Vždyť si
přece vzájemně přejeme veselé
Vánoce. (Nevíte náhodou, proč
zrovna na Vánoce bychom si měli
vynahradit švandu za celý rok?
Ne? Já také ne. Osobně bych si to
nechala na Silvestra).
Nyní už ale vážně opravdu trochu vážně – možné i duchovně.
Navzdory předvánočnímu shonu
právě adventní čas je dobou zastavení, zpomalení, zklidnění. Úplně
stejného jaké přírodě přináší nadcházející zimní období. Zastavení
vám může poskytnout například
účast u živých jesliček. V naší vsi
budeme mít hned dvoje – v mateřské škole i na zámku Berchtold. Musica Pragensis vám
26. prosince na Štěpána zahraje
výběr z děl známých barokních
a klasicistních mistrů (viz. program ve Zpravodaji) v kostele
svaté Maří Magdalény v Kunicích. Také můžete navštívit třeba
některý z pražských kostelů
a ukázat dětem jesličky, nebo jít
prostě jen tak na procházku…
Mezi vánoční tradice patřívala
i sousedská setkávání. Jejich
kouzlo trvá doposud. Úplně nej-

lepší bývají setkání neplánovaná.
Jen tak se stavit u známých,
jenom na chviličku, jenom
popřát. Nezbytné symbolické
přiťuknutí, pro srovnání ochutnat
bramborový salát, trochu zavzpomínat, zdrbnou poslední události
a příjemný večer bývá opravdu
vydařený. Zkuste to. Ne příští rok,
ne někdy. Zrovna letos a zrovna
teď. Zkuste spočinout, vydechnout, vzpomenout si, jak jste se
jako malí těšívali na Štědrý večer.
Budete-li na Štědrý večer sami –
hurá, alespoň nemusíte nikoho
obskakovat a koukat se na někoho, koho ani třeba tak rádi nevidíte. Budete-li v hospodě – jupí,
setkáte se tam s těmi, které tam
potkáváte každý víkend. A když
zůstanete v kruhu rodinném –
sláva, alespoň nějaký klidný, slavnostní večer v průběhu hektického roku. Jak budou vánoce probíhat asi sami úplně neovlivníte, ale
své pocity, s kterými se rozhodnete vše přijímat, jsou vážně zcela ve
vaší režii. Takže
HALELUJA, HALELUJA,
VYŠLA HVĚZDA DO NOCE,
HALELUJA, HALELUJE,
NASTALY NÁM VÁNOCE.
Vězte, že ta hvězda přináší
dobrá poselství všem lidem dobré
vůle, tedy i vám. Poselství o naději, klidu, míru ve světě i v duši –
alespoň v průběhu vánočních
svátků.
Já vám a všem vašim blízkým
přeji krásné, klidné a třeba i veselé
vánoční svátky a dobrý celý rok
2012.
Vaše

Míla Kubicová

Zastupitelst vo obce Kunice
14. zasedání, 3. října 2011
 Projednána a schválena dluhová služba obce. Ve spolupráci s MF ČR se podařilo dořešit závazek obce ke
Středočeskému kraji. Všechny závazky (mimo Unives,
který je u soudu) jsou řádně spláceny
 Rozvoj místních sítí – veřejné osvětlení postupně
z vlastních zdrojů kanalizace a vodovod – Na Čihadle
(již stavební povolení) Lomnice – zpracovávají se projekty, Všešímy – zatím pouze přípojky vodovod Region Jih
 Dokončení parčíku ve Vidovicích
 Schválena realizace dětských hřišť v Kunicích,
Všešímech a doplnění v Dolní Lomnici
 Veřejná diskuse:
– vznikající černé skládky v okolí farmy Chlum – projedná starosta s majitelem
– otevření naučné stezky Kunickou přírodou 26.10.
– problém s kapacitou základních škol
– Policie ČR bude požádána o spolupráci a průběžné
kontroly ohledně dodržování nového dopravního
režimu u MŠ – jednosměrný provoz

15. zasedání, 7. listopadu 2011
 Projednáno a schváleno vodné a stočné na rok 2012
 Projednán a schválen návrh na poplatek za svoz
komunálního odpadu pro rok 2012 – na příštím zasedání předložit změnu vyhlášky
 Řešení školní docházky pro rok 2012/13, školy Velké
Popovice a Strančice již budou mít vyčerpánu svoji
kapacitu, Velké Popovice žádají o dotaci pro nástavbu budovy, která by situaci řešila. Obec má smlouvu
s Velkými Popovicemi, Strančicemi a Říčany
 Informace o zahájení oprav místních komunikací
 Seznámení s projektem revitalizace parku a dokončení hřiště a odpočinkového místa v parku
v Kunicích – zařadit do rozpočtu na rok 2012
 Doplnění plánu nového veřejného osvětlení na rok
2012
 Vyhodnocení dvou anket z webových stránek: 54%
obyvatel souhlasí s vánočním osvětlením v centru
obce – po zjištění ceny může být realizováno, 53%
obyvatel hlasuje pro zavedení pojmenování ulic
v obci – starosta obce zjistí náklady
 Obnovení činnosti Muzejního spolku – souhlas,
zahrnout do rozpočtu na příští rok
 Veřejná diskuse:
– nutná oprava schodů u obchodu – projedná starosta s nájemcem

– vystoupení z MAS Říčansko – bude projednáno
na příštím zasedání
– dotaz na činnost v „Žežulárně“ v Dolní Lomnici –
zjistí starosta
– chodníky ke hřbitovu (Benti), zatím ne
– informace o brigádě v MŠ a provozu MŠ o vánočních prázdninách

16. zasedání, 28. litopadu 2011
 Projednání a schválení vyhlášek č.4 a 5/2011
(poplatky TKO a poplatky psi)
 Projednání a schválení změny rozpočtu obce na rok
2011
 Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2012
 Projednání a schválení zvýšení příspěvku na stravu
pro důchodce na rok 2012
 Schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci Obecního
úřadu
 Veřejná diskuse:
– přesvícený billboard u dálnice – projedná starosta
s provozovatelem
– nepořádek u kontejnerů na separaci – přemístit
od obchodu k hasičárně a před tělocvičnou do
boční ulice, realizace v příštím roce, sledovat přeplněnost, řešit zvýšením četnosti svozu (není
místo na další kontejner)
– upozornit občany na zákaz parkování vozidel na
místních komunikacích z důvodu zajištění zimní
údržby
– nevhodnost umístění ohradníku se stádem ovcí
u dětského hřiště v Lomnici – projedná starosta
obce s majitelem
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Veřejné informativní zasedání
plánujeme na pondělí 23. ledna 2012
v restauraci Na Faře od 19 hodin. Na programu bude celkové zhodnocení roku 2011
(Obec, RKO, TJ), dále informace o finanční
situaci obce a o připravovaných akcích na rok
2012.
Přijďte i vy vyjádřit svůj názor na dění v obci!
Ing. Jiří Šíma, starosta obce
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O becní úřad informuje
Ceny svozu odpadu pro rok 2012
Výpis z přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2008:
Sazba poplatku pro uživatele systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Kunice pro rok
2012 činí:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Pro nemovitosti užívané k trvalému bydlení:
Pro období od 1.1. do 31.12.
2200 Kč na sběrnou nádobu o objemu 120 l určenou
k shromažďování směsného komunálního odpadu
při frekvenci svozu jednou za týden
1800 Kč na sběrnou nádobu o objemu 120 l určenou
k shromažďování směsného komunálního odpadu
při frekvenci svozu jednou za 14 dní
2000Kč na sběrnou nádobu o objemu 80 l určenou
k shromažďování směsného komunálního odpadu
při frekvenci svozu jednou týdně - pololetní
1500 Kč na sběrnou nádobu o objemu 80 l určenou
k shromažďování směsného komunálního odpadu
při frekvenci svozu jednou za 14 dní - pololetní
4400 Kč na sběrnou nádobu o objemu 240 l určenou
k shromažďování směsného komunálního odpadu
při frekvenci svozu jednou za týden
3300 Kč na sběrnou nádobu o objemu 240 l určenou
k shromažďování směsného komunálního odpadu
při frekvenci svozu jednou za 14 dní

Pro nemovitosti užívané k rekreaci:
Pro období od 1.4. do 31.10.
g) 1350 Kč na sběrnou nádobu o objemu 120 l určenou
k shromažďování směsného komunálního odpadu
při frekvenci svozu jednou za týden
h) 1100 Kč na sběrnou nádobu o objemu 120 l určenou
k shromažďování směsného komunálního odpadu
při frekvenci svozu jednou za 14 dní
i) 1250 Kč na sběrnou nádobu o objemu 80 l určenou
k shromažďování směsného komunálního odpadu
při frekvenci svozu jednou týdně - pololetní
j) 950 Kč na sběrnou nádobu o objemu 80 l určenou
k shromažďování směsného komunálního odpadu
při frekvenci svozu jednou za 14 dní - pololetní
k) 130 Kč na jeden typizovaný plastový pytel s logem
pověřené osoby určený ke shromažďování směsného
komunálního odpadu.
Schváleno zastupitelstvem obce Kunice 28. 11. 2011
usnesením č. 16/2/11
–jš–

Kalkulace cen za svoz odpadů
Stále se opakuje stejná písnička: Majitelé objektů užívaných k individuální rekreaci si stěžují, že vyhláškou
stanovenou povinností úhrady za svoz komunálního
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odpadu (dále jen KO) doplácejí na majitele nemovitostí
užívaných k trvalému bydlení a majitelé nemovitostí užívaných k trvalému bydlení si stěžují, že mají svoz KO
dražší než majitelé nemovitostí užívaných k individuální
rekreaci.
Při projednávání a schvalování cen za svoz KO vychází zastupitelstvo obce z této kalkulace:
Základem je cena kalkulovaná dodavatelem služby.
Již tady je nutné zdůraznit, že cena svozu jednou za
čtrnáct dnů není poloviční cenou svozu jednou za sedm
dnů. Důvodem jsou jednak fixní náklady, jako odpisy
sběrných nádob, vozidel atd, dále vážením ověřovaná
skutečnost, že méně frekventovaný svoz má procentuelně daleko vyšší obsah odloženého KO ve sběrné nádobě
než frekventovanější typ svozu.
K této ceně jsou dále kalkulovány náklady na další
odstraňování KO jako jsou velkoobjemové odpady,
nebezpečné odpady či separované odpady. Tyto náklady
jsou rozpočítány na jednotlivého plátce poplatku (bez
ohledu na typ svozu) včetně majitelů nemovitostí určených k individuální rekreaci, neb i tito mají možnost
tento systém využívat (nebezpečné odpady dvakrát
ročně v období červen–říjen, velkoobjemové kontejnery
duben–listopad).
Proto cena jednoho svozu stejného objemu pro různé
frekvence svozu je rozdílná. Společné náklady jsou rozpouštěny v různých objemech a v různých ročních
počtech svozů.
Všechny schválené ceny pro rok 2012 jsou nižší než
skutečně kalkulované náklady. Důvodem je podržení
stávajících cen za KO jako částečnou kompenzaci zvýšení koeficientu na daň z nemovitosti.
–jš–

Poplatek za psy
– nové ceny pro rok 2012
Výpis z obecně závazné vyhlášky obce Kunice
č. 5/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce
Kunice č. 3/2011 o místních poplatcích:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
300 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
100 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu
200 Kč.
Vyhláška č. 5/2011 nabývá účinnosti 1. 1. 2012
–jš–

Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
20.–30. prosince 2011. 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 číslo 323 607 782
(možno i na záznamník) nebo zaslat v SMS na tel.
722 201 235

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.

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–

Kanalizace – stočné
Přesto, že se od ledna 2012 zvýší DPH, odsouhlasilo
zastupitelstvo obce Kunice cenu 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.
–jk–

Zimní údržba komunikací
– výzva
Vyzýváme všechny řidiče, aby v zájmu kvalitní zimní
údržby místních komunikací nenechávali svá vozidla
zaparkovaná na silnici. Zabrání tak i případnému poničení svého automobilu projíždějícím „odhrnovačem
sněhu“.
Děkujeme za pochopení
–jš–

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

Zápis do prvních tříd
v ZŠ Velké Popovice
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 proběhne v Základní škole Velké Popovice 7. a 8. února
2012. K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz. V případě, že uvažujete o odkladu školní docházky,
nebo vám odklad doporučují ve školce, přineste s sebou
potřebné podklady (tzn. buď doporučení dětskéh,o případně odborného lékaře nebo doporučení školského
psychologického zařízení).
Podle § 36, odst. 7, Školského zákona budou do školy
přijímány přednostně děti s trvalým bydlištěm ve
Velkých Popovicích. Následně pak děti ostatní, pouze
však do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.
Mgr. Milan Čásenský,
ředitel školy

Pozvání na koncert
Vážení přátelé vážné hudby,
agentura Forte si vás dovoluje již tradičně pozvat na
vánoční koncert, který se uskuteční 26. 12. 2011
v kostele svaté Máří Magdalény v Kunicích od 14.00
hodin. Vyslechnete barokní a klasicistní díla v podání
CHAMBER ENSEMBLE MUSICA PRAGENSIS.
–mk–
Pozor!
Změna čísla účtu pro platbu za odvoz odpadu!
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Naučná stezka
Kunickou přírodou
Ve středu 26. října 2011 proběhlo v obci Kunice slavnostní zahájení naučné stezky Kunickou přírodou. Tato
1,2 km dlouhá naučná stezka je výsledkem společné

také otázkami, na které si návštěvníci mohou zkusit
odpovědět. Součástí informačních cedulí jsou i zajímavé
pohyblivé kvízy, ve kterých si můžete vyzkoušet vaše
schopnosti a znalosti. Aby se i naši nejmenší co nejvíce
zabavili a potěšili, nechali jsme u některých zastavení
vybudovat herní prvky. Projekt je financován
z Programu rozvoje venkova a realizován ve spolupráci
s partnery projektu: Obec Kunice, FK Kunice, MŠ
Kunice, Klub Českých turistů a ALKOM-IPC, provozovatel Hotelu zámku Berchtold.
Stezka je celoročně přístupná všem návštěvníkům
s ohledem na počasí. Přijďte nás navštívit.
Daniela Kamarádová,
koordinátorka projektu

Mateřská škola
v prosinci:
LVÍČATA, TYGŘÍCI a LIŠČATA
Pondělí 19.12. od 15,30 Vánoční besídka v MŠ
živý betlém, cukroví vítáno, zveme všechny rodiče
Úterý 20.12. k nám přijde Ježíšek
Pravidelné aktivity:
tanečky – úterý
angličtina – úterý a pátek
tenis – středa (jen Tygříci a Liščata)
flétna – pátek (jen Tygříci a Liščata)

práce několika místních organizací. Veřejnost se podílela na přípravě loga stezky. Stezka začíná od Sportcentra,
v jejím průběhu bylo zbudováno celkem 10 informačních cedulí, které jsou zaměřeny na různá témata týkající se okolní přírody. Text je bohatě doplněn obrázky, ale

UPOZORNĚNÍ
Mateřská škola Kunice bude otevřena do 27. prosince.
Těšíme se na vás v lednu 2012.
Ivana Pěkná,
ředitelka mateřské školy
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Historie
Bylo nás šest aneb „Dědo vyprávěj!“ – část 1.
(Vyprávění o tom, jak prožívali klukovská léta dnešní kuničtí sedmdesátníci)
Prolog
„Dědo, vyprávěj nám, co jste dělali,
když jste byli kluci, čím jste se bavili
a jaká byla tenkrát škola“. Takovou,
nebo podobnou otázku jste zajisté již
z úst vašich potomků nejednou slyšeli. Asi by bylo od nás, dospělých,
nefér naší zvídavé počítačové generaci zamlčet, že i my jsme byli mnohdy
tak říkajíc „pěkní výlupkové“. Avšak
svůj volný čas jsme si dokázali zorganizovat sami, ve vzájemné shodě, bez
agresivity, hulvátství nebo vandalismu. Slovo „nuda“ jsme neznali.
Dodnes si myslíme, ba jsme o tom
přesvědčeni, že jsme si ta naše klukovská léta prožili dobře a rádi na ně
vzpomínáme. Bylo by od nás neodpustitelným hazardem s dětskou
upřímností na vyřčené otázky našich
dětí neodpovědět, respektive odpovědět nepravdivě.
No a tak se o ty vzpomínky rádi
s vámi podělí kdysi kluci, dnes vaši
dědové – Vojta, Vláďa a Pavel. Snad
by to mohl být jakýsi amatérský
pokus o něco jako „Klukovská kronika“. To, co vám chceme prostřednictvím těchto stránek vyprávět, nemusí být s odstupem času zcela přesné,
leč pravdivé ano. No uběhlo již přes
60 let, tak buďte prosím shovívaví
a nesuďte nás příliš přísně.
Ale teď již dost úvah a rovnou
k věci, tedy k vyprávění. Začneme,
no čím jiným, než školou. Ale rádi se

vám svěříme i s lecjakými příhodami
a lumpárnami, též něco o sportování, možná i něco ze společenského
života i ze života všedních dnů. A to
všechno očima kluků – rodáků
z Kunic.

Škola – základ života
Skončila 2. světová válka a nás
čekal tak zvaně „první životní krok“
– škola. Naše kunická škola – národ-

ní (obecná) byla tak zvaně jednotřídní, čili jednotřídka. Co to znamená?
V jedné, jediné třídě – učebně, bylo
soustředěno všech 5 ročníků, tedy
žáků od 6 do 11 let. Od první až do
páté třídy. A to tak, že v první lavici
seděli prvňáčci, ve druhé druháci
a tak to šlo až do poslední, kde seděli
páťáci. Všechny lavice byly dřevěné
s otvory pro kalamáře. Typicky školní jako z obrázků Josefa Lady. Kolik
nás ve třídě, tedy vlastně ve škole,
celkem bylo? Tolik, kolik se zrovna
v Kunicích za školní rok narodilo
dětí. No a jak potom časem přicházely do první třídy. Takže to bylo různé.

Ale v průměru asi tak kolem 30 dětí.
To všechno zvládal jeden učitel, současně řídící – pan učitel Dvořák –
pedagogická osobnost zasluhující si
i po letech naší úctu a vděk.
Bravurně a promyšleně dokázal
zaměstnat mysl nás všech a to podle
věku, od prvňáčků až po páťáky.
Například prvňáci kreslili, druháci
počítali, třeťáci četli atd. Jeho metody byly obdivuhodné včetně vymýšlení různých učebních pomůcek,
které tehdy ještě vůbec nebyly na
trhu. Tento originální systém výuky
byl zřejmě příčinou i toho, že nás
navštívila anglická učitelská delegace, aby shlédla výuku v jednotřídce.
Snad jsme nezklamali a panu řídicímu ostudu neudělali.
Ještě něco k těm učebním metodám. Třeba čtení tzv. globální metodou – neslabikovat, ale číst celá
slova. Nebo – číst „na čas“. Kolik slov
za minutu přečteš, bylo vyjádřeno
grafem ve třech barevných pásmech.
První – nejméně (červené pásmo)
znamenalo – skončil jsi v pekle!
Druhé – průměr (šedé pásmo) – jsi
ve stínu, měl bys přidat. Třetí – velmi
dobře (žluté) – vyhříváš se na sluníčku, čteš pěkně. No a z toho „pekla“ se
snažil každý rychle utéci. To byla
motivace „po dětsku“.
A co ty vycházky do přírody! Zcela
nenásilně, hravě a hlavně velice příjemně jsme vstřebávali poznatky
o přírodě, rostlinách, zvířatech, ale
i o počasí a vlastně o všem v přírodě.
Neboť v přírodě je vlastně obsažen
celý náš život. My jsme se tedy na
těchto vycházkách učili jak se
k přírodě chovat a zejména jak s ní
žít ve shodě.
Někdy pan řídící přinesl housle, otevřel okna a to bylo znamení, že bude
hodina zpěvu. A to pro celou třídu. To
jsme měli velmi rádi, hlavně lidové písničky. Těch jsme se naučili spoustu.
Nutno zde přiznat, že ne všichni psi ve
vesnici byli z toho nadšeni. Ale co na
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tom, že z nás noví Carusové nebo
Domingové nevyrostou!
Byli jsme vedeni i k praktickým
dovednostem. Třeba na školní zahrádce
jsme se učili pěstovat zeleninu nebo roubovat stromy. Učili jsme se zašívat, přišívat knoflíky, látat punčochy. Zvláště zajímavé pro nás kluky bylo vyřezávání
různých věcí ze dřeva. To v rámci tzv.
ručních prací. Například ozdobně vyřezat hůlku ke květinám do květináče,
nebo na podzim vyrábět draky.
Živě vzpomínáme na hodiny
zeměpisu. Tady jsme si doma na arch
balicího papíru nakreslili zhruba naší
republiku (tehdy Československo) –
její hranice, tzv. slepou mapu.
Zakreslili jsme do ní hlavní města,
řeky, hory, případně hrady a zámky,
ale to všechno bez názvů. Zvlášť jsme
si pak připravili lístečky s přísluš-

nými názvy. Tyto jsme pak rozmisťovali na tu slepou mapu. Někdy se nám
také stalo, že se třeba Vltava objevila
na Slovensku! Ale z chyb se člověk
učí. Podruhé už tekla ze Šumavy do
Prahy a dále pak do Labe u Mělníka.
No a jak to bylo, když naše školní
výsledky neodpovídaly představě
pana řídícího, nebo naše chování přesáhlo únosnou míru? Myslím, že na
to vzpomínáme všichni – stejně jeden
jako druhý. To musel provinilec přistoupit na dosah k panu řídícímu, ten
uchopil svými dvěma prsty pramínek
vlasů na spánku nešťastníka a mírně
jimi zakroutil. Bolelo to nebo nebolelo? Zkuste to sami. Uvidíte, spíše
pocítíte. Dnes to posuzuji nikoliv jako
fyzický trest, ale spíše jako výstrahu,
či upozornění. V důsledku to však
svůj efekt mělo.

Jistě by se dalo popisovat mnoho
dalších a jistě též zajímavých školních
vzpomínek, jako třeba na hodiny
náboženství, nebo nácviky různých
pořadů pro příležitosti slavností, lidových zvyků a podobně. Nepochybuji,
že jsem vyčerpal pouze zlomek.
Doufám ale, že pro představu vesnické školy z poloviny minulého století to
většině z vás postačí. Škola nám dala
velmi dobrý start do dalšího života,
s jistou nadsázkou lze dnes dokonce
slýchávat: „To byla kunická Sorbona“. A ještě jednu vzpomínku, která
se i po té půlce století nezměnila
a zřejmě se do budoucna ani nezmění.
A to svým potomkům, prosím, určitě
vyřiďte až se vás zeptají: „A co jste
měli ve škole nejraději?“
No přece – P R Á Z D N I N Y !
Ing. Pavel Chobotský

O becní úřad informuje

Ohlédnutí
Vážení spoluobčané, na barevné dvoustraně se ohlížíme za vším, co se nám povedlo v uplynulém roce.
Abychom uplynulé období zhodnotili úplně, musíme
také říci, co se nám nepovedlo nebo co se nám nedaří.
Podle mého názoru nejvíce chybí v naší obci chodníky u hlavních komunikací zejména na návsi, dále od
návsi ke školce až po zámeček Berchtold. Chodníky
chybí také prudce stoupající cestou k zastávkám MHD
U dálnice. Zatím jsme byli neúspěšní v žádostech
o „Revitalizaci centrální části obce“ a „Chodníky
a přechod u MŠ Kunice“. Zejména vybudování části
chodníků u MŠ je velmi důležité. Bez této části nám
nikdo nepovolí zřízení přechodu u MŠ. Připravujeme
podání žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury
(polovina února), a pokud opět neuspějeme, musíme
najít vlastní řešení.
Také jsme neměli úspěch se žádostmi na dotaci pro
„Kompostárnu Kunice“ a „Veřejné osvětlení proti
zámečku“. Ve věci žádosti o „Odbahnění rybníka ve
Žlábkách“ zatím nemáme konečné rozhodnutí.
Neúspěšní jsme v jednání s Krajským úřadem o opravách krajských komunikací (od dálnice a od Mirošovic)
a ani jsme nezískali omezení vjezdu těžkých nákladních
vozidel na tyto komunikace. S krajem jsme zatím také
nedosáhli na úhradu základní dopravní obslužnosti na
lince 463 (zatím hradí celé náklady obec).
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Nedaří se nám také v jednání s Ředitelstvím silnic
a dálnic ohledně realizace protihlukových stěn
u dálnice a ani s Ministerstvem zdravotnictví na zpracování nových protihlukových map obce (na původních je obec Kunice vynechána).
Nevyřešená je zatím docházka našich nových školáků do základní školy. Podporujeme žádost obce Velké
Popovice o dotaci na nástavbu školy a budeme podporovat i žádost obce Strančice o dotaci na přístavbu dalších pavilónů. Pokud se tyto akce nepodaří včas realizovat, budou muset někteří naši školáci dojíždět např.
do Říčan. Smlouvu o společném školském obvodu
máme s obcemi Velké Popovice, Strančice a s městem
Říčany.
Podařilo se nám vylepšit graficky i obsahově naše
webové stránky, přesto na stránkách stále pracujeme
a připravujeme pro vás další nové přehledné informace, jednodušší vyhledávání a tím zlepšení celkové orientace na nich.
Jako velký „hřích“ vidíme naše kladné vyjádření (získání prostředků pro obec) k umístění billboardů
u dálnice. Ty jsou sice na soukromém pozemku a obec
je nepovoluje, pouze se k projektu vyjadřuje, přesto je
vidět, že jsme neodhadli zejména způsob nasvícení
těchto billboardů. Nyní jednáme s provozovatelem
o snížení intenzity osvětlení a příznivějším nasměrování světelného toku. Za tento nedostatek se našim obyvatelům omlouváme.
Ing. Jiří Šíma, starosta obce

Komunikace

Rekonstrukce
nad školkou

Rekonstrukce
pod školkou

Oprava a rekonstrukce
Kopánek

Nový povrch
k servisu Hájek

Nový povrch
a odvodnění v lese

Oprava povrchu
z Všeším na Božkov

Oprava povrchu
ve Všešímech

Otočka pro zimní údržbu
Všešímy

Rekonstrukce
k Bílému kameni

Rekonstrukce proti školce
do Žlábek

Oprava
proti zámečku

Rekonstrukce
Na Terase
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Nová zeleň

Parčík
Vidovice

Alej okrasných jabloní
proti zámečku

Alej javorů
u hřbitova

Výsadba květin
v centru obce

Prořezání lip
Kunice

Poražení
nebezpečných stromů

Náhradní lipka
v Horní Lomnici

Všešímy

Dolní Lomnice
doplnění

Bílý kámen

Údržba zeleně

Prořezání a vyvázání lip
v Dolní Lomnici

Dětská hřiště, odpočinek

Kunice
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Zastávky MHD a veřejné osvětlení

Přístřešky
Dolní Lomnice

Přístřešky
Kunice

Zastávky
U Hřbitova

Nové veřejné
osvětlení Pod Hůrou

Doplnění veřejného
osvětlení Dolní Lomnice

Doplnění veřejného
osvětlení ke hřišti

Doplnění veřejného
osvětlení do Žlábek

Doplnění veřejného
osvětlení k čp. 58, Kunice

Oplocení čističky
odpadních vod

Konvektomat
mateřská škola

Muzeum

Ostatní

Oprava márnice
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Placená reklama

... zámek pro každého

Vidovice 6, 251 63 Stranèice
tel. 313 039 741
hotel@zamekberchtold.cz

HOTEL
?
16 romantických zámeckých pokojù
?
konferenèní sál
?
taneèní sál
?
poøádání firemních a soukromých akcí
?
poøádání svateb
?
poøádání rodinných oslav

SPORTCENTRUM
?
3 tenisové kurty

nový golfový 3D simulátor
?
volejbal, nohejbal, stolní tenis, zumba
?
?
vzduchovková støelnice
?
øada cyklostezek s cílem v areálu

DÌTSKÝ RÁJ
?
miniatury èeských hradù a zámkù
?
pohádková zemì
?
peklo v podzemí
?
mini ZOO
?
dìtské høištì vybavené lanovkou,

skluzavkou, houpaèkami a pískovištìm

RESTAURACE
?
tradièní èeská a italská kuchynì
?
vinný lístek sestavený sommeliérem

Milanem Krejèím (2. místo na
mistrovství svìta 2010)
?
polední nabídka od 90 Kè
?
2 zahrádky s kapacitou 150 osob

WELLNESS
?
Hydromasážní a víøivé koupele
?
Masáže, magnetoterapie
?
Peelingy a zábaly
?
Kosmetika, depilace cukrovou pastou
?
Pedikúra & Manikúra
?
Terapie pro dìti

www.zamekberchtold.cz
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Historie

Z kroniky dr. Františka Oldřicha
Snaha Kunických
o vlastní školu:
14. listopadu 1789 byly Kunice
přifařeny podle císařského rozhodnutí k Popovicům. Kunickým občanům se tohle přifaření, ač bližší,
nějak nelíbilo, žádali za zpětné připojení k Říčanům a za vlastní školu,
protože prý kantor popovický špatně
učí. S vlastní školou nepořídili nic,
ale jisto jest, že potom říčanský farář
Fr. Braun a jeho následníci konali
v Kunicích služby boží 5 krát do roka
až do r.1861. Se školou si Kuničtí
pomohli tak, že zřídili si v jedné chaloupce (č. 30) místnost, kde vyučoval
pokoutně kantor aspoň v zimě.
Toho roku 1791 žádali Kuničtí po
druhé za samostatnou školu, leč byli
15. prosince téhož roku zase
odmrštěni.
V r. 1807 žádali Kuničtí opětně za
vlastní školu a za přifaření znovu
k Říčanům. Leč namáhali se zase
darmo, neb čteme v opise výnosu ze
30.června 1807 č.23975 že
„odmršťuje se dvojí žádost
Kunických za přefaření k Říčanům
a za zřízení samostatné školy
v Kunicích. Odmršťuje se z té příčiny, že důvody uvedené jednak jsou
nepravdivy, jednak žádného ohledu
nezasluhují, co se týče školy, poukazuje se na to že:
1) v Kunicích je toliko 31 školou
poviných dítek, kterýžto počet dle
předpisů k zařízení samostatné
školy nestačí.
2) Nedala by se ke Kunicům žádná
bližší obec přiškoliti, leda
Vidovice, kde je ale jen 5 dítek
3) Obec nabízí k dotaci učitele zcela
nepatrný obnos.
4) Vrchnost uhříněveská nechce
ničím přispěti a jmění kostelní je
příliš skromné, než aby se z něho
přispěti mohlo.
5) Výtky od občanů kunických učiteli popovickému činěné, že nedba-

le a nedostatečně vyučuje, nezakládají se dle svědectví okres.
vikáře na pravdě.
6) Již 15. prosince 1791 č. 36.903
byla obec Kunická z týchž příčin
s podobnou žádostí odmrštěna.
Jelikož tedy zřízení školy
v Kunicích je zbytečné a k vyučování
školnímu jen takoví mužové ustanoveni býti mohou, kteří se předepsaným vysvědčením způsobilosti vykáží, jest třeba zvláštní pozornost věnovati Frant. Sauschovi, jenž vysvědčením se vykázati nemůže a jejž obec
Kunická dle všeho za učitele přijmout chce, aby snad mládež kunickou soukromně nevyučoval.
Už roku minulého i letos (1875)
oživla přičiněním nového starosty Fr.
Nedbala zase myšlenka na vlastní
školu v Kunicích. Bylo plno nadšení
pro tu věc, leč když mistr zedník
Jos.Novák ze Říčan přinesl plánek
na školu přízemní, jednotřídní
s příslušenstvím a ukázal rozpočet
na 6221 Zl., ulekli se té sumy peněz,
že sešlo se stavby i se žádosti o povolení školy a věc spadla zase skoro 20
let. Tenkráte chtěli postaviti školu
tam, kde nynější stojí.
Již ku konci r. 1893 se proslýchalo,
že škola Velko-Popovická, která
zatím vyrostla na 5 titřídní, nestačí
a že bude nutno stavěti školu novou.
Tu usoudili kuničtí, že by byl nejvyšší
čas zasaditi se o školu vlastní.
Tenkráte je k tomu nabádal také oblíbený starý řídící učitel Jan Hrubeš,
který hodlal jíti už brzo do výslužby.
Svolána tedy valná hromada obecní, která se dle zápisu ze 14. ledna
1894 usnesla, aby se ihned žádalo za
vyškolení z okresu Vinohradského
(kam Popovice patřily) a přiškolení
do Č. Brodu kvůli zřízení školy
v Kunicích. Sepsána tedy v tom
smyslu cand. med. Fr. Oldřichem
příslušná žádost, která poslána
okres. šk. radě na Král. Vinohradech,
kde bohužel dlouho ležela.

Zatím v Kunicích raděno o škole. Místo chtěli
pro školu koupiti
na sadě „Chejnovom“ (majitel starosta Jos. Barták
č. 24), poněvač ale místo tojakožto
kus zahrady by přišlo draho, usneseno naposled, aby se škola vystavěla
tam na návsi, kde nyní stojí. Byla to
už šestá žádost a snaha o vlastní
školu v Kunicích. V žádosti byla
zároveň prosba, aby se v Kunicích
mohlo vyučovati ihned. Chtěli hodně
najednou a zatím na odpověď čekali
pak kolik let.
1898
Žádost za vlastní školu
v Kunicích, podaná už r. 1894, nebyla ještě letos vyřizována, ač prý krejčí
Pokorný vyřízení její několikrát
urgoval. Na zimu se dověděl starosta
Jos.Oldřich, že novým inspektorem
okres. školním se stal na Vinohradech insp. Procházka. Poslal tedy
k němu syna medika, aby inspektora
požádal za vyřízení žádosti. Věc šla
pak hladce, neboť syn inspektorův
Ladislav studoval s medikem Oldřichem a doma se u otce přimluvil.
Žádost prý byla zastrčena mezi
věcmi vyřízenými netknutá. Pak šlo
to rychle. Ještě do zimy přijela
z Prahy komise ku ohledání místa
stavebního pro školu, které schválila, pak změřeny cesty do Popovic,
nejbližší v zimě neschůdná přes
„Jedlíčko“ a vzdálenější, ale schůdnější přes Vidovice a Todice po silnici. Komise slíbila brzké vyřízení.
1899
Zatím povolena také škola
v Kunicích k velké radosti občanů,
hlavně těch malých. Ihned konány
přípravy ku stavbě školy.
Příště – stavba a otevření školy
Ing. Jiří Šíma,
v Kunicích
starosta obce
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Tělovýchovná jednota Kunice
bilancuje
Konec roku 2011 se nezadržitelně blíží, podzimní část
fotbalové sezony už skončila a hlavní představitel obce
Kunice ve sportu a tělovýchově, TJ Kunice a její fotbalový klub se připravuje na zhodnocení výsledků své celoroční činnosti. A bilance to bude vskutku příznivá.
Naše TJ sdružuje více než 400 svých členů a příznivců, z nichž značná část vskutku aktivně sportuje. Většina
z nich se věnuje fotbalu a v této sportovní činnosti se
můžeme svými výsledky opravdu pochlubit. Ve třech
oddílech dospělých a šesti oddílech mládeže bojuje o co
nejlepší výsledky v soutěžích více než 150 našich členů,
z toho více než stovka mladých i nejmladších. O jejich
fotbalové umění pečuje 24 trenérů, vedoucích oddílů
a členů realizačních týmů a jejich práce přináší dobré
ovoce.
Naše „Áčko“ reprezentuje naši obec už druhým
rokem v České fotbalové lize, třetí naší nejvyšší fotbalové soutěži. Jeho umístění na velmi čestném druhém
místě podzimní tabulky mezi osmnácti účastníky
z celých Čech je výsledkem cílevědomé a dlouhodobé
přípravy mužstva a péče realizačního týmu i vedení
klubu. Ale i když je toto mužstvo naší chloubou
a nejznámějším reprezentantem, má náš klub ještě dalších sedm úspěšných fotbalových oddílů.
Mužstvo „Béčka“, které soutěží v okresním přeboru,
si vytklo za cíl probojovat se do krajského přeboru a jeho
umístění na prvním místě podzimní tabulky vytváří pro
to vskutku příznivé předpoklady. A nezaostává za ním
ani naše „Stará garda“, která bojuje rovněž v okresním
přeboru a končí podzimní část své soutěže na lichotivém
třetím místě tabulky.
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Obě naše družstva dorostu jsou účastníky krajského
přeboru a končí podzimní části své sezony ve středu
tabulky, starší dorost na pátém místě, mladší dorost na
sedmém. V těchto oddílech nám vyrůstají naše příští
naděje a pokud jim jejich sportovní zaujetí vydrží, jistě
se v budoucnosti prosadí i v oddílech dospělých.
V krajském přeboru hrají i obě naše družstva žáků.
Podzimní část své soutěže končí starší žáci na devátém
místě tabulky, mladší na dvanáctém. I toto jejich umístnění nám však činí radost, vždyť v této věkové skupině
hraje velkou roli aktuální fyzická vyspělost hráčů a již
rozdíl jediného roku v tomto období jejich růstu je na
hřišti znát.
I ti naši nejmladší fotbalisté mají svůj okresní přebor,
přičemž náš oddíl starší přípravky končí svůj podzim
v čele tabulky, mladší přípravka na šestém místě. A je to
opravdu radost sledovat jejich utkání, už to není jen hra
s míčem, už si osvojili mnoho fotbalový fint a taktických
prvků, už to začíná být, zejména u těch starších, doopravdy fotbal.
Naše „Áčko“ šíří povědomí o naší obci po celé české
zemi, škoda však, že na utkáních na domácím hřišti jen
menší část diváků tvoří vlastní občané Kunic a okolních
obcí. Máme krásnou fotbalovou arénu v nejkrásnějším
území mezi Kunicemi a Vidovicemi, jezdí k nám příznivci i z Prahy a širokého okolí, protože se u nás i podle
jejich mínění hraje „opravdu hezký fotbal“, přivítali
bychom však, kdyby těch pravých domácích diváků bylo
více. Přijměte tuto připomínku, vážení čtenáři, jako naši
pozvánku na naše jarní utkání.
Pochlubili jsme se se svými fotbalovými úspěchy, je
třeba se zmínit i o oddílu hokeje, kterému nastává jeho
sezóna. Na přelomu každého roku, od prosince do března, probíhají na ledové ploše stadionu ve Velkých
Popovicích tréninky a přátelská utkání, což se zúročuje
v závěrečném turnaji hokejových nadšenců, kterým
nijak nevadí, že zatím nejsou účastníky nějaké pravidelné soutěže.
Na hřišti v chatové kolonii „U Dubu“ se v létě a pod
klenbou nafukovací haly „Na Zámečku“ hraje volejbal
a nohejbal, což končí každého čtvrt roku turnajem, a na
tenisových letních kurtech a v zimním období pod klenbou nafukovací haly kunického Sportcentra „Na
Zámečku“ dokonce celoročně probíhá urputný turnaj
mezi místními milovníky tohoto „bílého sportu“, takže
kde jinde než v našich Kunicích najdete tolik možnost
pro udržení a upevnění své kondice než právě tady?
Ještě nám zbývá popřáti vám všem příjemné prožití
vánočních svátků a zdraví a úspěchy v nastávajícím
novém roce 2012 a už můžeme bez uzardění ukončit
naše řádky našim tradičním heslem SPORTU ZDAR
VŠUDE A U NÁS V KUNICÍCH ZVLÁŠŤ !
PhDr. Přemysl Červenka

Jablečné slavnosti
Čekaje na odjezd autobusu od
Strančického nádraží, kterým
poměrně často jezdívám ze svého
trvalého bydliště na svou zahrádku,
mne upoutal nenápadný letáček
ohlašující, že 15. září se konají
Jablečné slavnosti ve Všechromech
a Oticích. Příjemně mně to překvapilo. Proto s dalšími členy Českého
zahrádkářského svazu v KunicíchVidovicích jsme se rozhodli navštívit ovocnářské centrum NEDBAL
ve Všechromech. Rád bych seznámil
čtenáře našeho Zpravodaje se svými
postřehy.
Prakticky to byl Den otevřených
dveří, kdy po prohlídce výsadeb
jabloní proběhla odborná instruktáž
o pěstování jabloní včetně jejich
odrůdové skladby, vhodných tvarů
a podnoží, doby a způsobu řezu
včetně ochrany a skladování jablek.
Dostali jsme erudované odpovědi na
problémy, se kterými se i my zahrádkáři setkáváme. Kromě toho si
zájemci mohli pěstované odrůdy
zakoupit k přímé konzumaci
i k uskladnění a to za přijatelnou
cenu. Ti, kteří toho využili, a nebylo
jich málo, nakoupili opravdu kvalitní ovoce. I zde však výnosy byly
poznamenány nepřízní počasí, zejména květnovými mrazíky. Je zajímavé, že my nedaleko od Všechrom,
jsme letos „splakali nad výdělkem“,
protože jsme mnohde nesklidili
vůbec nic.
Rodina Nedbalů se již po tři generace věnuje ovocnářské velkovýrobě. Ještě nejsem tak starý, abych si
nepamatoval pana Nedbala ze
Všechrom jako úspěšného a odborníky uznávaného velkopěstitele
jabloní. Již v 70. letech minulého
století zakládal na říčansku tzv.
pásové výsadby jabloní, čímž přispěl
k postupné intenzifikaci jejich výroby. Bylo to období, kdy pěstování
ovoce postupně přecházelo od
kmenných tvarů na tvarované
zákrsky na středně a slabě vzrů-

stných podnožích, přes vřetenové
tvary zejména na podnožích M4
a M9. Vřeteno vytvářelo silnější
spodní patro a dále byl pěstován terminál s tenčími větvičkami plodonosného obrostu. Vzdálenosti
stromků v řadě se pohybovaly
v závislosti na odrůdě 1–1,5 m.
V současné době je v ČR ve velkovýsadbách nejrozšířenějším tvarem
vřeteno (štíhlé vřeteno) na podnožích M9, případně na bujnější M26,
které má průběžnou svislou osu, se
zapěstovanými větvemi, vyrůstajícími do všech stran genetické spirály
odspodu směrem k vrcholové části
vřetena s tím, že se větve zužují, aby
byl zajištěn přístup světla i do vrcholové části.
Zmíněné pásové výsadby přinesly
zásadní změnu v technologii pěstování. Kmenné tvary ve sponu
5–12 m přinášely výnosy kolem
5–10 t/ha, pásové výsadby, kde
spony výsadby stromků na slabě
vzrůstné podnoži M9 činí 1–1,3 m
přináší výnos 30–50 t/ha!
Pan Nedbal založil dynastii svého
rodu věnující se ovocnářské velkovýrobě. V roce 2007 pak představili
veřejnosti novinku – sítový protikroupový systém, který ochrání
úrodu před zničujícími kroupami,
které mnohdy byly pro velkopěstitele likvidační. Zejména jeho vnuci Jiří
a Michal zvýšili podnikatelské aktivity firmy ve službách pro ovocnáře,
jako je kompletní vybudování
nových výsadeb. Mají vlastní výrobnu materiálů, nabízejí sklizňové
a montážní plošiny. Ve spolupráci
s italskou firmou vyrábí listové stimulátory, stopové prvky a rostlinné
růstové látky pro ovoce a zeleninu.
Svou obchodní aktivitou se uplatňují i v Německu, Polsku a Slovensku.
Svou činností umožňují produkovat
i česká jablka v evropské kvalitě.
Skončil 1. ročník zdejších Jablečných slavností. Jabloně tradičně
patří k nejrozšířenějším ovocným
druhům v českém ovocnářství.
První zprávy o pěstování jabloní na

našem území pochází již z 8–10 století. To proto, že jablka jsou totiž
výtečná v různých podobách, čerstvá, sušená i v tekutém stavu
v podobě moštu či vína. Jsou chutná
a obsahují i mnoho potřebných vitaminů nezbytných pro naše zdraví.
Stará lidová moudrost praví, že
„jedno jablko denně odežene od
domu doktora“. Ale není jen chutné
a zdravé, ale tvarem a barevně krásné. Strom, který je plodí, je sám
o sobě překrásný v každé roční době.
Jablko si opravdu zaslouží, aby mělo
svůj svátek a své slavnosti pro
všechny zde zmíněné důvody. Navíc
jablko a jabloňový strom zaujímají
v životě a umění českého lidu
významné postavení. Zmíním jen
Babičku Boženy Němcové, různá
pořekadla, pohádky, písničky a výtvarné umění.
Své zamyšlení zakončím připomínkou písničky Chovejte mne má
matičko, jako míšenské jablíčko“,
vyjadřující, jak si české hospodyně
jablek vážily, s jakou péčí je opatrovaly a přály svým dětem, aby i ony
měly zdravě červená líčka tak jak
jsou zabarvená jablíčka. A opravdu
nakonec připojuji ještě jedno staré
přísloví, že „ne daleko od stromu
jablka padají“. O jeho pravdivosti
máme přímý důkaz i u dynastie
Nedbalů, kterým chci poděkovat za
příjemné a užitečně strávené dopoledne a popřát jim další úspěchy.
Poděkování patří i Obecnímu úřadu
ve Strančicích, který s tou iniciativou přišel. Je již jenom na zahrádkářích, jak se získanými poznatky
naložíme.
Břetislav Bednář,
zahrádkář Vidovice
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Placená reklama
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Ceny inzerce:

 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
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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

 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
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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
21

AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

Velké Popovice

ASISTENČNÍ SLUŽBA

Internet

pro zákazníky zdarma

Asistenční služba
O NÁS

převoz aut, lodí a rozměrného nákladu

Náhradní vůz
Mini CooperS Clubman

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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Restaurace
U Fousků
Kunice Vidovice 12

Tradiční česká kuchyně za příznivé ceny
Biftek z pravé svíčkové 200 g
Steak z vepřové panenky 200 g
Tatarák z roštěné 200 g
Pečená vepřová žebra 500 g
Mix grill 1000 g
Víkendové rodinné menu (2x hlavní jídlo, 2x dětské jídlo)

140 Kč
85 Kč
120 Kč
75 Kč
280 Kč
od 220 Kč

Vaříme pouze z chlazeného masa
Tel. 776 084 850, www.u-fousku.cz

vysokorychlostní
připojení 2 - 12Mbit*
* dle lokality a použité technologie

spojíme Vás se světem!

www.sxg.cz
800 900 400

