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Slovo starost y
Otevření zrekonstruovaného zámečku
Berchtold a obecního muzea v tomto objektu
považuji za „událost roku“ a myslím, že potěšila všechny naše občany. Téměř polovinu minulého století tento prostor okupovala armáda
Československé socialistické republiky a dále
po neúspěšné privatizaci v devadesátých letech
území jenom chátralo a bylo spíš pro ostudu.
Nyní se stává jednou z nejkrásnějších částí naší

obce. Můžeme si jenom přát, aby i nadále
dobře fungovala spolupráce s vlastníky
a provozovateli Hotelu zámek Berchtold ku
prospěchu obce a všech organizací, spolků,
sdružení působících na území naší obce.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Editorial
Čas neúprosně běží, nedá se
zastavit, ale ani popohnat či
vrátit. Když jsou za námi zlé
časy, tak se na ně přirozeně
snažíme co nejrychleji zapomenout a já osobně si vždy
říkám, že co se má stát, to se
stane, a ještě že už je to za
mnou… Naopak hezké chvilky
utečou tak rychle, že si je často
ani nestačíme uvědomit.
Někde bychom čas rádi vrátili
a nastavili, a ono to už bohužel
nejde. Vše má však podle mne
přijít v daný okamžik, myslím,
že osud každého z nás je někde
dávno napsán a jede si podle
svého scénáře, aniž bychom do
něj mohli nějak výrazně zasahovat. Je určitě také dobře, že
se sem tam stane i něco horšího, neboť si pak více vážíme
toho, když je vše v pořádku, či
dokonce když vše vychází, jak

má, a trocha toho štěstí se na
nás usměje.
Blíží se nám doba letních
prázdnin, děti se na ně celý rok
těší, nemohou se dopočítat dnů,
kdy dostanou vysvědčení
a nastane sladký čas bez povinností a školy. Přeji všem školákům, aby se prázdnin už co nejrychleji dočkali, vstoupili do nich
s příznivě uzavřeným školním
rokem a spokojeností rodičů,
a zejména aby jim letní nicnedělání utíkalo takovým tempem,
aby stihli všechno, co k létu
a prázdninám patří. Nám ostatním, kteří nemáme k dispozici
dva měsíce volna, ale jen pár
týdnů, přeji vlastně totéž – bezstarostné odpočinkové dovolené,
zasloužený odpočinek a spoustu
načerpané energie, kterou
budeme potřebovat na návrat
k povinnostem a závazkům.

Do letní sezony bych také
popřála hodně spokojených
hostů v zámečku Berchtold,
majitelé zde udělali obrovský
kus práce a doufám, že se nově
otevřené muzeum, celý zámeček i jeho tak krásné okolí stanou lákadlem pro turisty, kteří
jeho jméno budou šířit dál
a opět se k nám do Kunic vrátí.
Žijeme na opravdu krásném
místě, nemyslíte? Loučím se
také tímto s místním zpravodajem, jehož vydávání se musím
kvůli pracovní vytíženosti
vzdát. Myslím ale, že máme
mezi sebou mnoho schopných
lidí, kteří mne úspěšně nahradí
a kvalita našeho jediného
místního periodika bude stoupat a vy, kteří jej čtete, to oceníte. Všem přeji hodně štěstí
a krásné léto!
–dm–

Číslo 2/2011, vyšlo 24. června 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. Zodpovědná redaktorka: Mgr. Draha Mašková. 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 7. září 2011.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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Zastupitelst vo obce Kunice
8. zasedání, 4. dubna 2011
 Spolupráce s firmami na území obce:
– Příprava otevření muzea – Alkom
– Abidea – postup v Dolní Lomnici – změna územního plánu
– Logistický areál – prodloužení smlouvy
 Rozvoj obce, dopravní infrastruktura a inženýrské sítě
 Zpracovávají se rozpočty na opravy komunikací,
kolauduje se regionální vodovod (přes Všešímy),
Abidea – problém s ČOV – chybí souhlas vlastníků
pozemku, projekty na veřejné osvětlení (VO)
 Schválen rozpočet obce – beze změny, jak byl vyvěšen
 Obecní úřad:
– Platby za žáky základních škol
– Informace o dozoru firmy Alkom nad bezpečností
v obci
 Veřejná rozprava:
– Oprava „panelky“ – zatím není celá v majetku
obce, bude zpracován projekt, včetně odvodnění
– Měření hluku z D1 – slíbeno z ŘSD, chyby
v hlukových mapách
– VO u hřbitova – špatné spínání, urgovat u Benti –
zatím nepředáno
– Místo na kontejnery ve Všešímech – zpracovat
návrh ve spolupráci s p. Juránkem
– Ošetření lip u kapličky v Dolní Lomnici – bude
objednáno
– Vítání občánků – příspěvek obce 5000 Kč
– Havarijní stav komunikace z Všeším do Mnichovic

9. zasedání, 2. května 2011
 Spolupráce s organizacemi v obci (Odborné učiliště,
TJ, RKO)
 Zahrádkáři – dohoda se zámkem Berchtold
 Hospodaření v obecním lese, přítomen správce
p. Pacovský
 Spolupráce se sdružením obcí Ladův kraj – zejména
turistika
 Obecní úřad:
– informace o soudních řízeních Unives, Kraj,
VODOS Kolín
– Změna územního plánu č. 7 – umístění ČOV
Dolní Lomnice
– Výstavba stožáru Telefonica O2 ve Všešímech –
zamítnuto
– Příspěvky na obědy důchodců – pouze jídelny
a přímé dodávky hotových jídel
– Schválení podání žádosti o dotaci VO proti
zámečku
– Neuhrazení pokuty Ing. Bauer – předat k exekuci
– Informace o činnosti přestupkové komise
a o dotačních programech
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 Veřejná rozprava
– Dotaz na výměnu světel VO v Dolní Lomnici –
odpovězeno, hradí provozovatel
– Informace o zápisu do MŠ
– Kdo kontroluje kubaturu těžby dřeva v obecním
lese – správce lesa
– Využití tělocvičny pro florbalisty – zajistí starosta
obce
– Koše na psí exkrementy – zjistit ceny a potřebu

10. zasedání, 6. června 2011
 Spolupráce se Středočeským krajem – zástupce kraje
se omluvil
 Výsledky kontroly Služby Kunice, s.r.o. – budou až
v příštím týdnu
 Provoz a rozvoj veřejného osvětlení na území obce,
referoval pan Ing. Václav Jindřich, dobrá spolupráce,
zvýšení počtu svítidel je největší v regionu
 Obecní úřad:
– Schválen dodatek smlouvy s investorem logistického areálu na splátky částek pro opravy komunikací
– Předloženy cenové nabídky na opravy komunikací – zatím není upřesněn použitelný objem finančních prostředků – následně budou vybrány priority
– Určitě budou opraveny komunikace mezi
Všešímy a Mnichovicemi
– Připravit smlouvy na dar pozemků pod komunikacemi
 Veřejná rozprava:
– Koše na psí exkrementy – celkem bude nakoupeno 6 košů s držáky sáčků
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Upozornění pro řidiče!
Upozorňujeme všechny řidiče, že
z důvodu zklidnění byla zjednosměrněna komunikace před Mateřskou
školou Kunice. Žádáme o dodržování
stanoveného dopravního režimu
a nevyjíždění v protisměru od školky
na hlavní silnici.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

O becní úřad informuje
Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
23.–30. června 2011. V případě, že majitel nebude zastižen, pracovníci Regionu Jih zanechají ve schránce odečtový lístek.
Nahlášení stavu vodoměru – 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 telefonní 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.

Vedení obce
Ing. Jiří Šíma, starosta
tel. 602 170 276, e-mail sima@kunice.cz
Ing. Jindřich Konopáč, místostarosta
tel. 323 664 191, e-mail konopac@kunice.cz
Správce kanalizace a ČOV, uzavírání všech smluv
(vodoměry, stočné, poplatky za připojení)
Ing. Michaela Faltová
tel. 323 664 162, e-mail faltova@kunice.cz
Finanční a účetní záležitosti obce,
vybírání poplatků, ověřování listin a podpisů,
smlouvy o pronájmu hrobového místa,
povolování provozování výherních hracích přístrojů,
sociální služby důchodcům
Jana Šmejkalová
tel. 323 665 422, e-mail smejkalova@kunice.cz
Podatelna Obecního úřadu, přihlašování do obce,
evidence obyvatel, evidence poplatků ze psů,
povolování kácení stromů, hlášení závad veřejného
osvětlení, prodej známek na svoz TKO,
hlášení závad v odvozu domovního odpadu
ČÍSLA ÚČTŮ
Pro platby poplatků ze psů a poplatků za zhodnocení
pozemku používejte č. ú. 6720201/0100
Pro platby za odvoz TKO (popelnice) a stočné
používejte č. ú. 43-2050660217/0100
Pro dary obci používejte č. ú. 35-4076970247/0100

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–

Bioodpady - termíny svozu
 květen až listopad: každou středu
 prosinec: 14. 12.
Pro jednorázovou likvidaci bioodpadu (např. ošetření
živého plotu) můžete objednat velký kontejner na bioodpad (1100 l). Jeden svoz tohoto kontejneru stojí 300 Kč.
 Do nádoby patří: např. listí, tráva, plevel, zbytky
rostlin, dřevné štěpky ze stromů a keřů, piliny, hobliny, ovoce, zbytky zeleniny, spadané ovoce, kávová
sedlina, skořápky od vajec.
 Do nádoby nepatří: např. zbytky jídel, jedlé oleje,
maso, kosti, uhynulé zvířectvo, znečištěné piliny
a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady.
–jš–

Kanalizace – stočné
Cena pro letošní rok je stejná jako loni, tj.
110 Kč/měsíc/osoba. Číslo účtu pro platbu stočného je
43-2050660217/0100 nebo můžete platit v hotovosti na
OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
–jk–

Termíny svozu
separovaného odpadu:
 Svoz plastu v pondělí každý týden
 Svoz papíru ve středu každý týden
 Svoz skla v pátek každý sudý týden

–jš–

Dovoz obědů
Firma Gurmet gastro (www.gurmetgastro.cz), ze
Všestar nabídla našim občanům možnost dovozu obědů
do místa jejich bydliště. Důchodcům, jejichž jediným
zdrojem příjmu je důchod, může obecní úřad poskytnout příspěvek ve výši 25 Kč na jeden oběd. Obědy je
možné objednat přímo u firmy na tel. 323 640 067
u pana Ondřeje Mikoláše nebo na obecním úřadě, kde
podáme i bližší informace o cenách a způsobu dodání.
–mf–
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Otevření „Vesnického muzea Kunic a okolí“
v prostorách zámku Berchtold
Zakladatelé muzejního spolku,
zejména pan MUDr. František
Oldřich, který stál před více než 75
lety u jeho zrodu (2. 11. 1935),
musejí mít radost, že po všech společenských změnách minulého století
se nyní podařilo vzkřísit myšlenku
obecního muzea, a hlavně uvést
v život jejich přání uvedené
v pamětní knize: ...by nástupci plnili
kulturní poslání musea a do budoucna zachovali, ochraňovali a rozšiřovali museum v Kunicích a kráčeli ve
šlépějích zakladatele, k čemuž voláme „mnoho zdaru!“
Tradice muzea je v našich obyvatelích, zejména u starousedlíků,
velmi dobře zažitá, a proto exponáty
do muzea přibývaly bez ohledu na
stav republikového zřízení či nálady
společnosti.
Z pamětní knihy vyplývá, že
muzeum obce bylo navštěvováno až
do roku 1991 a my všichni doufáme,

Současná expozice se snaží celou
dispozicí maximálně „kopírovat“
původní uspořádání muzea, včetně

taurovat a ošetřit před vystavením.
To nám dává možnost jednotlivé
části expozice měnit či doplňovat.

rozmístění vitrín, ale využívá zatím
pouze část svého depozitáře. Je to

že znovuotevřené obecní muzeum
bude mít velkou návštěvnost.

dáno tím, že se řada exponátů často
opakuje a některé je třeba ještě zres-

Pro nové prostory muzea byla
využita nabídka vlastníků zámečku
Berchtold, manželů Růžičkových,
na nájem prostor v zámečku za symbolickou 1 Kč.
Projekt „Vesnického muzea Kunic
a okolí“ je spolufinancován Evropskou unií z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci
osy IV LEADER Programu rozvoje
venkova. Spoluúčast obce bude hradit firma Alkom IPC, s.r.o., za což jí
patří dík.
Doufám, že nové otevření obecního muzea potěšilo nejen všechny
dobrovolné dárce exponátů, nadšence a pomocníky realizace nového
uvedení do provozu, ale celou naši
obec.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice
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Nabídka spolupráce
Česká národopisná společnost je občanským sdružením
začleněným do Rady vědeckých společností České republiky,
působící při Akademii věd ČR v Praze. Historie této odborné
společnosti sahá až do roku 1891 aje vsoučasnosti vrcholným
profesním sdružením českých národopisců. Během své historie rozvíjela řadu dokumentačních a výzkumných aktivit vztahujících se k lidové kultuře v regionech Čech, Moravy
a Slezska.
Každý národ, pospolitost i jednotlivec se vždy dříve nebo
později snaží hledat své kořeny, z nichž vzešel. Cesta za jejich
poznáním bývá často dlouhá a nelehká, přináší však nakonec
nejednu inspiraci. Při hlubším poznání odkazu předchozích
generací brzy zjistíme, že není jen zaprášeným dokladem
zašlých dob. Zvláště vdnešních časech celosvětové globalizace
a integrace nejrůznějších jevů společenského života nacházíme právě v lidové kultuře jeden z nejhodnotnějších zdrojů pro
budování lokální, regionální i národní identity. Čeští národopisci se proto i na prahu třetího milénia snaží na četných místech naší vlasti přispět svou prací k důkladnému poznání
i prezentaci kulturního odkazu našeho národa. Během své
dlouhé historie se naší společnosti podařilo vybudovat kvalitní
síť dopisovatelů z různých obcí České republiky, kteří cenným
způsobem přispěli svými odpověďmi na dotazníky a dalšími
poznatky o lidové kultuře své obce k budování kulturní paměti
a jsou neocenitelným pramenem jak pro práci současných
národopisců, tak především pro budoucí generace.
Každá obec má svou nezaměnitelnou historii, svůj charakter, své svébytné projevy a svou specifickou kulturu. Vše však
prochází rychlou, až překotnou proměnou a svědectví na
minulé časy je velice vzácné. Česká národopisná společnost
proto hledá vkaždé obci České republiky dopisovatele, kteří by
byli ochotni navázat s naší společností spolupráci. Spočívala
by především vposkytnutí údajů o kulturním dění, zachovávání zvyků, tradiční rukodělné výrobě, ale i běžných vzpomínek
na minulost atd. Každá uchovaná informace je totiž nesmírně
důležitá při hledání kořenů obyvatel v jednotlivých lokalitách
i regionech naší vlasti. Uvědomujeme si totiž, že každá obec
a její obyvatelé jsou jedineční a uchování informací
i vzpomínek je šancí pro budoucí generace.
Rádi bychom Vás proto požádali o poskytnutí kontaktu na
Vašeho kronikáře, místní vlastivědné nadšence, pamětníky
apod., kteří by se mohli stát našimi regionálními dopisovateli.
I díky jejich nadšení a ochotě zaznamenat odkaz předchozích
generací budeme moci společnými silami uchovat v archivu
naší společnosti cenné údaje, které budou do budoucna využitelné pro každého zájemce o minulost a kulturní tradice obce
i celého regionu.
Spolupráce dopisovatele s Českou národopisnou společností je dobrovolná a spočívá v odpovídání na zasílané dotazníky či zpracování vlastních postřehů zkulturního dění, informací o živých i zaniklých zvycích, tradiční rukodělné výrobě ve
Vaší obci atd. Vítány budou také osobní vzpomínky na minu-

lost zpracované dle vlastního uvážení i mimo dotazníkové
akce. Naše snaha o získání nových dopisovatelů do jisté míry
navazuje na projekt Národního ústavu lidové kultury ve
Strážnici, který Vás v uplynulých letech oslovoval s dotazníky
na různá témata. Vzhledem k tomu, že tento projekt bude
vnejbližší době uzavřen, hodlá naše společnost rozvíjet své dřívější kontakty s regionálními pracovníky, které by spočívaly
spíše v průběžném zpracování vybraných témat vážících se na
specifické projevy tradiční kultury ve Vaší obci. Dotazníky
i další materiály by tedy naše společnost zasílala již cíleně těm
osobám, které by projevily ochotu ke spolupráci na našem snažení.
Věříme, že se nám i díky Vaší ochotě a vstřícnosti podaří
dopisovatelská síť České národopisné společnosti rozšířit a že
i díky Vám získáme v jednotlivých krajích naší republiky dalšího potencionálního dopisovatele, který svým dílem přispěje
k uchování informací o nejrozmanitějších podobách kulturního dědictví našeho národa. V případě, že by tedy dle Vašeho
názoru působila ve Vaší obci osoba vhodná k takovéto spolupráci, prosíme o poskytnutí jejího kontaktu na naší adresu:
Česká národopisná společnost, Národní třída 3, 117 20 Praha 1
nebo prostřednictvím e-mailu: narodopisnaspolecnost-dopisovatele@seznam.cz
S pozdravem a díky
PhDr.Daniel DRÁPALA, Ph.D.,
předseda společnosti
Mgr. Václav MICHALIČKA,
pověřenec pro práci s dopisovateli
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Zprávy ze školky

Při letošním zápisu do mateřské
školy bylo zapsáno 44 dětí. Protože
do základní školy odchází 23 dětí,
bylo do mateřské školy pro školní
rok 2011/2012 přijato 23 dětí.
V červnu nás ještě čeká spousta
akcí – záchranáři, dravci, bubnování, zpívání, divadla, ale především
rozloučení s předškoláky a závěrečné posezení s rodiči při opékání
špekáčků.
1. června proběhl na zahradě
mateřské školy Den dětí, který se
velmi vyvedl. Děti byly moc spokojené. Touto cestou děkujeme všem,
kteří nám při akci pomáhali.
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Blíží se konec školního roku
a s ním PRÁZDNINY. Přejeme
vám všem jejich krásné prožití.
Provoz o prázdninách: od
11. července do 21. srpna 2011
bude mateřská škola UZAVŘENA.
Ivana Pěkná,
ředitelka

ODBORNÉ UČILIŠTĚ
…co se nám povedlo
A je to tady – všemi očekávaný konec školního roku se
blíží... z tohoto důvodu si vás, milí občané Kunic, dovoluji
seznámit s aktivitami, které se nám podařilo v průběhu školního roku 2010/2011 zrealizovat nad rámec teoretické
a odborné přípravy žáků na budoucí povolání.
 Zážitkový „Teambuildingový program“ pro žáky
prvních ročníků, jehož převážná část proběhla
v rekreačním středisku Poddubí na Sázavě
 Prezentace školy a dovedností žáků na celostátní výstavě „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích
 Sportovně turistický kurz pro žáky druhých ročníků,
zaměřený na poznávání Ladova kraje

 Program pro žáky MŠ Kunice – prezentace naučné
stezky I (poznávání ptáků a rostlin)
 V letošním školním roce poprvé „Dušičkové trhy“
 Prezentace vzdělávací nabídky na přehlídkách škol
organizovaných Úřady práce Středočeského kraje
 Účast žáků na soutěži ve vazbě a aranžování květin
„Soběslavská růže“ na téma „Řemeslo má zlaté dno“
 Tradiční Vánoční trhy
 Kulturní program pro obyvatele Domu seniorů Pyšely
a Senior dům Marta Říčany s názvem „Vánoční pohádka“
 projektové vyučování „Tak trochu jiné Vánoce, tentokrát ve francouzském stylu“
 Přednáška pro žáky „Zdravotnictví není zadarmo“
 Beseda s tanečním mistrem p. Ing. Mirkem Brožovským, zaměřená na praktický nácvik zásad společenského chování
 Realizace partnerské schůzky mezinárodního multilaterálního projektu v programu Comenius v naší škole
 Tradiční součást života školy „Ples absolventů“ v sále
Mnichovické krčmy
 Přednáška Mgr. Evy Burdové pro pedagogické pracovníky na téma „Konflikty a jejich zvládání“

 Přednáška pro zaměstnance na téma „Udržitelný rozvoj“ Dr. Kvasničkové
 Připomenutí staročeských tradic občanům Kunic
„Masopustní rej masek“

 Účast na soutěži ve vazbě a aranžování květin „Třešťský
roh hojnosti“ na téma „Květinový koš pro muže
a kytice pro paní domu“
 Prezentace školy v Muzeu J. A. Komenského v Praze
v rámci výstavy „Zlaté české ručičky“
 Tématické vyučování u příležitosti Dne Země
a zapojení školy do projektu „Čistý Ladův kraj“
 Tradiční Velikonoční trhy
 Představení „Legenda V+W aneb příběh Osvobozeného
divadla“ Divadélka pro školy z Hradce Králové
a představení „Moderní je nekouřit“ divadla Mazec
 Zapojení do ekologické hry „Recyklohraní“ organizované společnostmi ASEKOL, s.r.o., ECOBAT, s.r.o.,
EKO-KOM, a.s., a EKOLAMP, s.r.o. – odevzdáno
25 kg baterií a 447 kg elektrospotřebičů
 Program pro žáky MŠ Kunice – prezentace naučné
stezky II (poznávání živočichů)
 Zapojení do soutěže Ekocentra Říčany – „Těžíme hliník
z našich domácností“ – odevzdáno 62 kg hliníku
 Program pro obyvatele Domu seniorů Pyšely a Senior
dům Marta říčany s názvem „Vtipný hrnec“
 Údržba zahrady zámku Berchtold
 Soustředění žáků třetích ročníků před závěrečnými
zkouškami
 Zapojení do mezinárodního projektu Programu comenius Partnerství škol pod názvem „Working on social
skills as a competence to be included in a proper social
context“
 Zajištění květinové výzdoby zámku Berchtold
Čas však běží velmi rychle, prázdniny ještě rychleji, a tak
již teď připravujeme nový školní rok a vymýšlíme akce, při
kterých bychom se rádi setkali i s vámi.
Za dosavadní spolupráci vám všem děkujeme!
Ing. Lenka Hanzlová, ředitelka učiliště
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Přerod statku Vidovice
na zámeček
Původní sídlo ve Vidovicích
První zmínky o panském sídle ve Vidovicích sahají až
k přelomu 14. a 15. století, kdy byli majiteli členové
šlechtického rodu s přídomkem „z Vidovic“. A právě
Vavřinec z Vidovic je prvním zmiňovaným majitelem tohoto sídla. Roku 1388 vystupoval při úředním projednávání
pozůstalosti po Vaňkovi z Čejetic jako zástupce Mikuláše
z Kolovrat a Myšlína. 19. prosince 1401 přiznal dluh ve
výši 40 kop českých grošů svým synům Benešovi,
Jakubovi a Janovi a dal jim pro případ nesplacení svého
dluhu právo uvázat se ve veškerý majetek, a to v případě
jeho smrti. Brzy poté Vavřinec zemřel a o jeho majetek,
který byl provolán právem královské odúmrti, se přihlásili
nejen jeho synové, ale také Martin z Radimovic. Ještě roku
1404 byl tento spor soudně projednáván a nakonec byl statek ve Vidovicích předán právě synům.
V současné době se také hovoří o Bohuňkovi z Vidovic,
který byl příbuzně spjat se syny Vavřince. I jemu patřila
část vsi a některé své pozemky daroval roku 1416 kostelu
v Kunicích. Jak však byla vesnice tehdy rozdělena, není
dodnes známo.
Ještě v 15. století pak toto sídlo údajně zaniklo. Jednou
z teorií je, že konec sídla mohl být spjat s děním při husitských válkách. Vidovice poté byly několik set let rozděleny.
Kromě svobodnického statku byly další části součástí
okolních panství.

Majitelé statku a vsi Vidovice
po zániku panského sídla
Jak již bylo řečeno, ves i statek Vidovice příslušely okolním panstvím a to až do 18. století. Za ta tři století se zde
vystřídalo několik majitelů. Mezi ně patřil i Šimon Vozubík
z Vidovic, který spravoval statek kolem roku 1550. Zdá se,
že však roku 1557 zemřel, neboť toho roku začala správa
jeho ženy – vdovy Johanky – dcery Adama ze Soběhrd
u Poříčí nad Sázavou. Statek byl v jejích rukách až do roku
1560, kdy se statku ujal její syn Jakub Vozubík. Roku 1563
zdědil statek Jan Vozubík z Vidovic – bratr Jakuba –
a prodal ho za 165 k. č. Ondřeji Nebřehovi z Nebřehovic
a ten pak roku 1570 Jakubovi Chodourovi z Lokte na
Chodově za 100 k. č. Co s ním Jakub provedl, se neví. Je ale
známo, že dalším majitelem byl v roce 1578 Mykuláš
Hýzrle z Chodů. Statek pak dostal jeho bratr Jan, který získal i ten popovický. Byl to velice zlý člověk, kterému utíkalo služebnictvo a kvůli své nátuře se nemohl ani oženit.
Zemřel proto bezdětný a statek tak připadl Jindřichovi –
synovi Kryštofa Hýzrle z Chodů. Vidovice i Popovice však
udržel ve svých rukách jen jediný rok (1596–1597). Pak je
prodal Markétě Mošauerové z Harasova. Ta je po pěti
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letech – roku 1612 – přepsala na vnuka Jiřího Alše
Mošauera. Ani v jeho vlastnictví se oba statky dlouho
neudržely a tak se roku 1627 stala novou majitelkou jeho
žena Anna Marie Slavíková, která se znovu provdala za
Hynka z Močerad. Ten je po její smrti (1641) prodal strahovskému klášteru v Praze.
Roku 1618 začala v českých zemích (tehdy součástí
Svaté říše římské) třicetiletá válka, která brzy zachvátila
téměř celou Evropu. Situace však byla nejhorší právě ve
střední Evropě, kterou pustošily cizí armády. V roce 1648
válka skončila podepsáním vestfálského míru. Válka se
projevila i na vidovickém statku a vsi samotné.
Z poplužního dvora vznikly dva selské grunty – Lišovský
a Adameckovský, které ale za války chátraly a ve stejně
pusté vsi bylo všehovšudy čtyři nebo pět domů.
V tomto století náležela ves Vidovice i se svobodnickým
statkem ke statku Velké Popovice. Do roku 1808 (1805) se
zde vystřídalo několik majitelů, mezi které patřili benediktinský klášter sv. Mikuláše na Starém Městě Pražském
(1671), svobodný pán Bedřich ze Schniedburku (1785).
Tehdy už vesnice čítala sedm domů. Od roku 1804 se statek Velké Popovice stal majetkem Anny Marie
Hartmanové. Centrum tohoto statku bylo asi tři kilometry
od Vidovic.
Z tohoto století – konkrétně z roku 1725 – pochází také
nejstarší vyobrazení vsi a to na hraniční mapě.
Roku 1808 (1805) je ale od Velkých Popovic odprodala
za 65 000 zlatých dědicům Antonína Reischla, kteří byli
vlastníky sousedního statku Chlum. Oba tyto statky údajně propojovala tajná podzemní chodba, vystavěná patrně
před rokem 1762, kdy Chlum patřil panu Radeckému
z Radče.
Roku 1812 se majitelem dvora Chlum stal zemský advokát z Prahy JUDr. a PhDr. Jan Filip Brzorád. Jeho ženou
byla Eleonora Holanová z Unhoště.

Osamostatnění Vidovic
23. října 1837 opět došlo ke změně majitelů. Těmi se stávají pražští měšťané Josef Jan (syn Jana Filipa)
a Prokopina Brzorádovi. Jim také patřil statek
s vidovickým poplužním dvorem do sedmdesátých let
19. století. Koncem roku 1875 dali totiž manželé požadavek na deskový úřad, aby byly některé jejich pozemky
odděleny od jejich majetku a po svatbě jejich dcery
Eleonory s Rudolfem Kainzem připadly jim. Tak vznikl
nový samostatný statek Vidovice s novou reprezentativní
obytnou částí – zámkem.
Tehdy měl zámek půdorys o rozměrech 19 x 12 metrů,
orientovaný v ose východ – západ. Vstup pak byl v ose jižního průčelí. Po stranách krátké chodby v přízemí bývaly
dvě obdélné místnosti. Každé připadaly čtyři okna – tři
byly orientovány na jih a jedno na východ nebo na západ,
záleželo na umístění pokojů. Na konci chodby stoupaly

schody do patra a další klesaly do
sklepů. V zadní části se nacházely dvě
čtvercové místnosti s valenými klenbami (stejné klenby byly i u oken
v obdélníkových místnostech v přízemí). První patro mělo podobné dispozice.
Jeho vytvoření bylo dokončeno
roku 1877 a na Štědrý den téhož roku
byl předán novomanželům. Zámečku
náležela cihelna (z jejích cihel byla
roku 1900 postavena obecní škola
v Kunicích) a několik pozemků
a to vše bylo celkově vyměřeno na
200,96 ha (195,64 hektarů).

Od zámečku do roku 1945
Tento rozlohou malý majetek
zůstal manželům Kainzovým jen do
roku 1894 (29. prosince). Tehdy se
novými majiteli stali manželé Jan
a Marie Milnerovi za 145 000 zlatých.
Roku 1904 se zámek dočkal největší
a nejpodstatnější stavební úpravy. Byl
podstatně rozšířen a to na 40 x 12
metrů. Přibyly mu tři pseudobarokní
štíty, které zvýraznily východní
a západní průčelí, a střecha se středovou věžičkou. Nově přistavěné západní křídlo zámku tvořila chodba, prostupující celou šířkou budovy, ke
které byly přiřazeny vlevo i vpravo
dvojice odlišně velkých místností.
Bylo zrušeno starší osové členění jižní
fasády. Střed budovy byl pojat jako

nepravidelná pětiosá plocha završená
ozdobným štítkem. Dokladem této
přestavby je i letopočet vyskládaný
v mozaice na podlaze u zadního vstupu nově přistavěné části zámku.
Dalším dokladem je monogram majitelů MJ (Marie, Jan) na vlaječce na
věži.
28. října 1909 se stává za 300 000
korun majitelem Jaroslav Blažek –
syn prof. PhDr. Gabriela Blažka
(1842–1910; Profesor matematiky
na VŠ technické v Praze, později
generální ředitel Hypoteční banky
a poslanec českého zemského sněmu,
také tajný zednář. Zemřel v Praze
a jako tajný zednář byl také spálen).
Měl ovšem omezený výkon vlastnického práva. Bez svolení rodičů totiž
nemohl až do jejich smrti statek prodat nebo zadlužit. Ale i přesto roku
1910 (31. 12.) se ho vzdal a prodal
šlechtici Otakaru Berchtoldovi, příslušníku rodu s kořeny v Tyrolsku
a jeho ženě Katuši.
V majetku rodu Berchtoldů spočinul zámek 35 let. Jeho příslušníci
v něm za tu dobu provedli jen několik
málo stavebních úprav (např. umístění rodového erbu mezi okna prvního
patra jižního průčelí).
Jeho první držitelé z tohoto slavného rodu jej rozdělili na ideální poloviny a takto nechali vložit do pozemkové knihy. V roce 1918 byl Otakar

Dotační programy I. pololetí
Získané:
 Nadace ČEZ – doplnění technologie kuchyně v MŠ
Kunice (konvektomat a hnětač): 199 000 Kč + spoluúčast obce 39 800 Kč (DPH)
 Program rozvoje venkovy (cestou MAS Říčansko) –
Vesnické muzeum Kunic a okolí – spoluúčast obce,
hradí Alkom IPC, s.r.o.
Podané:
 SZIF – Oprava márnice a oplocení hřbitova
 Program rozvoje venkova (cestou MAS Říčansko) –
veřejné osvětlení proti zámečku

zákeřně zastřelen sekaným olovem,
když se vracel kočárem z lovu a tak
jeho ideální polovina připadla jeho
dceři Juliáně, která už v té době byla
provdaná za JUDr. Emila Schnoblinga – známého pražského právníka. Podmínkou však bylo, že kdyby
zemřela bezdětná, majetek by připadl
její tetě Gizele Berchtoldové. Tak
mělo být sídlo zachováno v majetku
rodu. V následujících letech byly oba
díly vidovického statku dále děleny.
Díky smlouvě ze 14. října 1927 připadla desetina Juliánina majetku
Adolfu Hoffmeistrovi. Díky předkupnímu právu se však Juliáně podařilo
Hoffmaistrovu část statku získat zpět.
Tak se stalo 14. září 1934 a smlouvou
z 25. června 1936 zapsala čtvrtinu
Vidovic své tehdy nezletilé dceři
Heleně.
Hraběnka Katuše Berchtoldová se
zatím podruhé provdala (1922) – tentokrát za správce vidovického statku
Fantu. Koncem roku 1941 Katuše
zemřela a její polovina připadla po
projednání pozůstalosti její vnučce
Haně. Schnoblingové poté zůstali
vlastníky až do roku 1945. Tehdy byla
na zámek vsazena národní správa.
Tím skončila samostatnost vidovického zámku.
Kateřina Havlíková
(úryvek ze seminární práce
o zámku Berchtold)

Bude opětovně podáno (nové výzvy):
 Rekonstrukce rybníka „Ve Žlábkách“
 Kompostárna Kunice (U Vodojemu)
Připravované:
 Kanalizace a vodovod „Na Čihadle“ – máme vodoprávní i stavební povolení
 Chodník mezi zámečkem a centrem obce – je již
územní rozhodnutí, běží stavební řízení
 Projekt VO „Pečovatelák“ – máme stavební povolení
 Projekt VO „Na Terase“ – zpracovává se projektová
dokumentace
 Projekt „Parčík u Pečovateláku“ – zpracovává se
dokumentace
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice
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Stojí za to pěstovat vlastní zeleninu a ovoce?
Velmi často se setkávám s touto
otázkou při různých diskuzích se
členy naší zahrádkářské organizace
i s ostatními vlastníky zahrad.
V současné době, kdy velké obchodní
řetězce celoročně nabízejí ke koupi
široký světový sortiment zeleniny
i ovoce, tato otázka je na místě. Je
vůbec výhodné se jejímu pěstování
věnovat?
Nutno přiznat, že v posledních
letech k určitému ústupu od pěstování na našich zahrádkách dochází
a my se spíš zaměřujeme na pěstování zeleniny k přímému konzumu. To
proto, abychom po dobu našeho
pobytu na chatách a chalupách ji
nemuseli kupovat a dovážet z míst
našeho trvalého bydliště. Ale zejména proto, že zde vypěstovanou zeleninu budeme mít denně čerstvou,
s lahodnou chutí, která nemá srovnání s tou supermarketovou. Při její
konzumaci si opravdu pochutnáme.
To proto, že ji sklízíme v době její
konzumní zralosti. U ovoce je tomu
obdobně. Naše výpěstky neskladujeme podtržené v chladných – klimatizovaných – velkoskladech, ve kterých je proces dozrávání uměle přerušen a prakticky nedovršen. Typická
chuť jednotlivých odrůd se v těchto
podmínkách ztrácí. Vydrží sice dlouho, často až do příští sklizně, ale mají
univerzální chuť. Takže odpověď
zahrádkářů na položenou otázku je
kladná.
Na setkání zdejších pěstitelů zeleniny ve skleníku i na venkovních

záhonech, které se konalo
14. května t. r., jsme se jednomyslně
shodli na tom, že přes různé trampoty, menší nezdary i vrtošivé počasí,
které nemůžeme ovlivnit, stojí za to
se pěstování zeleniny a ovoce věnovat
pro výše uvedené přednosti.
Jsem rád, že pěstovat zeleninu začínají i noví občané naší obce, mající
zde trvalé bydliště. Při procházce
lokalitami nových rodinných domků
je vidět, jak na zahradách přibývá
skleníků. Jeden z nich jsem měl možnost si prohlédnout zblízka. Byl vybaven automatickou kapkovou závlahou podle předem naplánovaného
programu. S jeho majitelem jsme si
pěkně povykládali. Pěstování zeleniny věnuje svůj volný čas a nelituje
toho. Při práci se zbavuje pracovního
stresu, nachází v ní vnitřní uspokojení. Navíc přináší rodině užitek.
Nutno se však zmínit i o jednom
faktoru, který rozhoduje o úspěšnosti
našeho snažení, tj. o počasí, které
bohužel bývá dosti rozmarné
a mnohdy nám dělá velké starosti.
Letošní teplé jarní počasí zapříčinilo,
že ovocné stromy, včetně révy vinné,
nám vyrašily o 1–2 týdny dříve než
obvykle a vtom z 3. na 4. května přišel
přízemní mrazík, v naší lokalitě -3 až
-6 °C. Takový studený nástup měsíce
května byl někdy před 36 či 50 léty.
Jiný zdroj hovoří dokonce o roku
1740! Důsledky jsou pro nás katastrofální. Pomrzla poupata, květy
i plody peckovin, drobné ovoce, ořešáky, ale i okrasné dřeviny. Dokonce

i ve skleníku vysazená rajčata, pelargónie a petúnie, připravované k přemístění do truhlíků na parapety oken,
byly zničeny, nebo značně poškozeny.
Mráz nás zastihl naprosto nepřipravené. Zahrádkařím již více než 50 let,
ale takovou pohromu nepamatuji.
Vím jen o jednom pěstiteli, který možnost poškození mrazem předvídal
a stačil do skleníku nainstalovat elektrické topení, mladou broskvoň přikryl bílou netkanou textilií, a tím ji
i pěstovanou zeleninu ochránil. Je to
p. Hynek z oblasti Pod Hájkem, který
v pěstování zeleniny dosahuje velmi
dobrých výsledků, zejména testuje
nejnovější odrůdy rajčat a paprik.
V letošním roce zůstaneme prakticky
bez úrody, a to i u jádrovin a révy
vinné. Budeme rádi, když zachráníme keře révy a budeme mít možnost
zapěstovat nové kmínky.
Zahrádkáři přesto neztrácejí naději, že další dlouhá léta budou pro pěstování úspěšná. Vždyť zahrádkaření
je vlastně velké dobrodružství přinášející nám hodně nových poznatků
o přírodě. Samozřejmě s pěstováním
je hodně starostí, ale i radostí
a vnitřního uspokojení, že se nám
daří vlastním přičiněním vypěstovat
pro sebe i rodinu zdravou zeleninu
a ovoce, mající nesporný pozitivní
vliv na naše zdraví. Dnes jsme bohatší o nové zkušenosti a nedáme se
podobnými vrtochy počasí zaskočit.
Břetislav Bednář,
zahrádkář Vidovice

Revitalizace odpočinkového místa Bílý kámen
Rozvoj Kunic a okolí dokončil revitalizaci oblíbeného vyhlídkového místa „Bílý kámen“ na rozhraní Kunic
a Velkých Popovic. Vzniklo tak příjemné odpočinkové místo s výhledem na obec a okolí. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. LEADER - Programu rozvoje venkova ČR.
Ing. Pavel Hirsch
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Nové zastávky i lavičky
Z darů firem obci byly pořízeny čtyři přístřešky MHD.
První dva byly umístěny v Dolní Lomnici a druhé dva
budou osazeny na zastávkách u dálnice v Kunicích. Dále
bylo zakoupeno šest laviček. Pět je umístěno u hřiště vedle
Odborného učiliště v Kunicích a jedna v mateřské škole.
Z těchto prostředků bylo také hrazeno nové dopravní značení u mateřské školy a doplněno chybějící dopravní značení v obci.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Telefonní seznam
HLÁŠENÍ ZÁVAD:
Poruchy plynu 1239
Poruchy elektrického vedení
840 850 860
Poruchy veřejného osvětlení
800 101 109

ÚŘADY:
Pošta Mnichovice
323 640 812
Policie ČR, Nová Hospoda
323 672 400
Městský úřad Říčany
323 618 111
Finanční úřad Říčany
323 606 490
OÚ Strančice
323 641 120-1
Pošta Strančice
323 640 912
Lékárna Strančice
323 627 305

OÚ Velké Popovice
323 665 230
Stavební úřad Velké Popovice
323 665 805
Pošta Velké Popovice
323 665 101
Lékárna Velké Popovice
323 665 220
Knihovna Velké Popovice
323 665 215

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ:
Lékařská pohotovost pro
dospělé Praha-Krč, Fakultní
Thomayerova nem. 261 082 520
Lékařská pohotovost pro děti
Praha-Krč, Fakultní Thomayerova nemocnice 261 083 783
Stomatologická pohotovostní
služba Praha 1, Palackého 5
224 946 981
Dětská zubní pohotovost
Praha 1, Klimentská 20
775 785 222, 221 890 534

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
315 550 441
SOU Kunice
323 665 483-5
ZŠ Strančice
323 640 456
ZŠ Velké Popovice
323 665 200
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Placená reklama
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Ceny inzerce:

 Alternativní poradna, Asociační terapie,
Energetické čištění prostoru
Mgr. Romana Milotová, Vidovice 114,
608 968 794, www.VykroceniDoZivota.cz
 Zahradnické práce:
Michal Novotný, DiS., Dolní Lomnice 23,
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,
775 636 799, stormservis@seznam.cz
 Kosmetika, masáže:
AP studio – Alena Pancová, Kunice 179
(Na Kopánku), 737 143 326, www.ap-studio.cz
 Daňové poradenství, audit:
Ing. Josef Mašek, 603 879 406, Kunice 21,
josef.masek@alferypartner.com
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AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

Velké Popovice

ASISTENČNÍ SLUŽBA

Internet

pro zákazníky zdarma

Asistenční služba
O NÁS

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

BRNO
PRAHA

Ringhofferova 419
Velké Popovice
251 69

EXIT 15
VELKÉ POPOVICE

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

AUTOSERVIS

www.pneu-cafe.cz

JSME PLÁTCI DPH

NEVYHOVUJE VÁM PRACOVNÍ DOBA?

Firmám nabízíme možnost
platby na fakturu.

Zavolejte nám: +420 774 607 321

Akceptujeme platební karty!

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

Napište nám: info@pneu-cafe.cz

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

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

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

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

spojíme Vás se světem!

www.sxg.cz
800 900 400

