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Masopust s hojnou účastí
Již desátý masopustní průvod
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Proběhl zápis do 1. tříd ZŠ
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12 Historie a společenská
rubrika
Historie sboru dobrovolných
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Velký požár stodol u zámku v roce 1891
urychlil založení místního sboru.

Do diáře…
11. 3.

Hl. m. Praha letos vyčlenilo na
technickou vybavenost Kunratic
35 mil. korun. V současné době
Odbor technické vybavenosti hl. m.
Prahy prověřuje stavební připravenost rekonstrukce ul. K Zeleným
domkům, popř. ul. Volarské, Pražského povstání a Maternova. Dle
výsledku plánuje v letošním roce
realizovat jednu z uvedených staveb.
Až se dozvíme výsledek, budeme
pečlivě zvažovat, které komunikace
můžeme opravit vlastními silami.

Společenský večer ZŠ Kunratice
Tradiční setkání tentokrát na téma
„Tenkrát v Kunraticích“ od 19 hodin
v restauraci Ve mlýně.

Mám radost z výše uvedených příjmů
z VHČ, které činí více jak 8 milionů
korun. Naše příjmy z VHČ jsou výsledkem letité snahy vedení kunratické
radnice dlouhodobě pronajímat
komerčně využitelné pozemky
a budovy a ne se jich zbavovat.

19. 3.

Podrobný rozpočet je zveřejněn na
adrese www.praha-kunratice.cz.

Kunratické vítání jara
Druhý ročník oslav příchodu jara
a slunce s bohatým doprovodným
programem. Od 14 hodin
v blízkosti rybníku Ohrada.

Ing. Lenka Alinčová

3. 4.
SK Slovan Kunratice vs. JM Chodov
Od 16:30 hodin na hřišti SK Slovan,
první domácí fotbalové utkání
A-týmu mužů v jarní části sezóny.

16 Kalendárium
Akce z oblasti kultury, sportu
a volného času, které se u nás budou
konat v měsících březen až květen.

jak jsem již psala dříve, závěr roku
jsme věnovali nejdůležitějšímu dokumentu, a to je rozpočet tohoto roku.
Jsem ráda, že jej naše zastupitelstvo
schválilo všemi přítomnými hlasy
zastupitelů, nejenom většinovými
zastupiteli zvolenými za Hnutí Praha
-Kunratice, ale i hlasy ANO, TOP 09
a ČSSD. Rozpočet je v podstatě přebytkový, protože v něm nejsou zapojeny
příjmy z vedlejší hospodářské činnosti
(VHČ). Tyto příjmy chceme zapojit
v následujících dvou letech především
do opravy komunikací.

Více Kalendárium na straně 16

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7
148 00 Praha 4
+420 244 102 214
info@praha-kunratice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek

8-12, 13-17:30
8-12, 13-14:30
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Představujeme priority
rozpočtu v roce 2016
Jak jsem již uvedla ve slovu starostky,
27. ledna schválilo zastupitelstvo naší městské části rozpočet na rok 2016. Celkový
objem výdajů je naplánován na 42 283 000
korun. Mimo provozní výdaje na provoz MČ
jako je provoz úřadu, mateřské a základní
školy, knihovny, hřbitova, Domu s chráněnými byty, zimní údržby, údržby zeleně,
úklid černých skládek apod., je v rozpočtu
počítáno s podporou neziskových organizací v celkové výši 732 000 korun a opravami
a investicemi 15,5 milionu korun. Patří
sem zejména oprava melioračního kanálu,
který napájí vodou rybníček Ohrada, spoluúčast na dostavbě čtyř tříd Základní ško-

ly Kunratice, opravy komunikací, umístění
sousoší sv. Kalvárie, restaurování sochy sv.
Jana Nepomuckého, doplnění dětských hřišť
o fitnessové prvky a oprava a úprava budov
ve správě MČ jako je hasičská zbrojnice,
knihovna, domek v zámeckém parku a objekt
bývalého střediska ve Velenické ulici.
V rozpočtu je počítáno též s rezervou ve
výši 807 000 korun na další možné projekty,
jako je např. pokračování v opravách komunikací, tzv. homogenizace povrchů, jakou
prošla v minulých letech například Ještědská
ulice a další komunikace.
Lenka Alinčová (lal)

Chystáme jarní úklid v Kunraticích
Stejně jako každý rok
chystáme jarní úklid
nejen po zimní údržbě, ale zároveň plánujeme úklid co možná největších ploch
zeleně v Kunraticích.
Blokové čištění ulic
a chodníků plánujeme zahájit začátkem
dubna. Stejně jako
vloni jsme domluveni
s Technickou správou komunikací Praha na
úklidu v Zeleném údolí.
Teď ještě není znám přesný termín, ale
o plánovaném úklidu budete vyrozuměni
přenosnými značkami nejmíň týden dopředu. Informace bude umístěna také na

webových stránkách
radnice, abyste mohli svá auta včas přeparkovat. Proto Vás
žádám o spolupráci a
pochopení, aby úklid
proběhl co nejlíp.
Letos
se
také
Kunratice přihlásily
k celorepublikovému
projektu
“Ukliďme
svět – Ukliďme Česko“, o kterém přinášíme víc informací na
straně 8 v rubrice Životní prostředí. Zároveň děkuji všem dobrovolníkům, kteří se na
akci přihlásí a pomohou s úklidem zelených
ploch v Kunraticích.
Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)

Zlatá svatba manželů Navarových
Svoji svatbu měli manželé
Navarovi na kunratické radnici v roce 1966, to byly ještě Kunratice samostatnou
obcí Kunratice u Prahy. Od té
vzácné chvíle uplynulo 50 let
a mnoho se událo. Narodily
se jim dvě dcery, 4 vnoučata
a zanedlouho přibyde ještě
pravnouče. Celý život byli velice skromní, pracovití a ochotní komukoli nezištně pomoci.
Pořád jsou velmi čilí a aktivní,
pracují na zahrádce, navštěvují kulturní památky, koncerty,
výstavy, rádi chodí do přírody a často se setkávají s přáteli. Paní Alena Navarová (Veselá) také ráda vzpomíná na léta, která strávila
jako žákyně kunratické základní školy. Na
společné setkání bývalých žáků a pedagogů
3. dubna 2016 ji rádi pozveme. Naši jubi-

lanti se vždy mohou opřít o vzájemnou lásku, a proto se také rozhodli pro oslavu zlaté
svatby, aby tak vyjádřili touhu být spolu až
do konce života. Gratulujeme a přejeme jim
pevné zdraví a lásku do dalších let.
ivhy
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Z radnice a zastupitelstva

Aktuálně

O činnosti Kontrolního výboru ZMČ
Kontrolní a finanční výbor jsou všechna
zastupitelstva na všech úrovních (městská
část, obec, kraj) povinna zřídit dle zákona. Je
nepsaným zvykem, že kontrolní orgán vede
zástupce opozice – tedy zastupitel, který
není součástí politického uskupení, jež má
většinu v zastupitelstvu.
Vaší volbou nyní Kunratice vede Hnutí
Praha-Kunratice, zastupitelé ČSSD, ANO
a TOP 09 jsou tedy v opozici. Naštěstí v naší
nevelké městské části politika nehraje velkou roli. Naopak cítím silnou vůli většiny
zastupitelů pro městskou část pracovat.
Zvolenými členy výboru jsou: MUDr. Miloslav Mandík – předseda – ČSSD, Vladimír Horký – bývalý kandidát na starostu za TOP 09,

Mgr. Veronika Doležilová - Hnutí Praha Kunratice, Milan Matoušek - Hnutí Praha Kunratice, Ing. Ladislav Hylena - KDU, Tomáš
Krejbich a Petr Zeman.
Kontrolní výbor se schází dle potřeby. Je
svoláván většinou z důvodu aktuálních problémů a úkolů, které je třeba projednat, řídí
se jednacím řádem schváleným zastupitelstvem MČ. Je poradním orgánem zastupitelstva. Mezi jeho úkoly patří především:
kontrola plnění usnesení zastupitelstva,
majetkoprávní záležitosti MČ (kontrola dodržování právních předpisů vedení radnice,
kontroly průběhu výběrových řízení, nájemních smluv, ev. prodej či směny pozemků).
KV zaujímá též doporučující stanoviska

Projděte se
virtuálně úřadem MČ
Ke konci minulého roku jsme pro Vás připravili na webových stránkách radnice novinku, která je už plně v provozu. Jedná se
o virtuální prohlídku úřadu pomocí aplikace
Street view. Pomocí této aplikace si můžete
prohlédnout úřad a navštívit virtuálně jednotlivá patra včetně zasedacích místností. Zároveň jsme zavedli službu prohlídka
360°, kde můžete zažít virtuální prohlídky
nejrůznějších míst zájmu v Kunraticích.
Každý takový bod obsahuje 360° snímek,
který umožňuje neomezený pohled do okolí, ve kterém byl pořízen. Jedná se o snímek

pořízený v 360° horizontálně i vertikálně.
Nezáleží pak na tom, jestli se cílový objekt
vtěsná do objektivu, protože snímá veškeré
okolí. Takto si můžete prohlédnout nejen
radnici, ale také krásy Kunratického lesa,
dětská hřiště anebo záznamy z akcí konaných v naší městské části. Cílem projektu je
ukázat Kunratice v novém rozměru a přiblížit je případným návštěvníkům. Děkuji za
spolupráci na tomto projektu panu Stanislavu Marešovi - služba 360° a panu Josefu
Stránskému za službu Street view.
ivhy

pro ZMČ ve smyslu vedení soudních sporů.
Jejich průběh pak kontroluje.
Dále opakovaně projednáváme a hledáme
řešení stálých témat posledních let: zámek,
rybník Šeberák, škola, školka, zdravotní středisko, opravy ulic, bezpečnost, péče o Dům
s chráněnými byty, zeleň atd. KV úzce spolupracuje se starostkou obce, L. Alinčovou,
která také pravidelně jednání KV navštěvuje.
Jako předseda KV garantuji, že jak v minulém volebním období, tak v tomto volebním
období nikdy nikomu při jednání KV nebylo
odepřeno nebo odebráno slovo.
Miloslav Mandík

Upozornění
pro majitele psů
Upozorňujeme
majitele
psů na splatnost poplatku
za psa na rok
2016,
která
bude 31. března.
Poplatek
lze platit v hotovosti na Úřadu MČ Praha
-Kunratice v přízemí, bankovním převodem
na číslo účtu 2000690389/0800 nebo
složenkou typu A. Informace o výši poplatku, variabilním symbolu nebo složenku obdržíte na ÚMČ Praha-Kunratice,
telefon 244 102 215 nebo e-mailová adresa:
krejcova@praha-kunratice.cz.

V letošním roce budou
kunratické studánky
na otevírání připraveny
Stejně jako každý rok jsme se
v lednu sešli s ředitelem Lesů hl.
m. Prahy Vladimírem Krchovem.
Cílem bylo dojednat harmonogram a jednotlivé kroky údržby
Kunratického lesa a bažantnice, které Lesy hl. m. Prahy mají
ve své správě. Největší diskuze
proběhla ohledně zanedbané
údržby studánek v Kunratickém
lese. Pan ředitel slíbil, že do 16.
dubna, kdy proběhne každoroční akce “Otvírání studánek“
v Kunratickém lese, Lesy hl. m.
Prahy vyčistí a opraví všech 11 studánek.
Dohodli jsme se, že se potom obrátíme na
školy a spolky s návrhem, aby si vzaly jednotlivé studánky do ochrany. Chceme se obrátit
i na sousední městské části, protože Kunratický les se nachází i na katastru Prahy 4
a Prahy 11.

Senioři pojedou
do Kutné Hory
a na zámek Kačina

9. a 10. zasedání Zastupitelstva MČ
ze dne 16. 12. 2015 a 27. 1. 2016
Schvaluje
• rozdělení nerozděleného zisku z hospodářského výsledku hospodářské činnosti
MČ roku 2014 ve výši 5 567 361,54 Kč tak,
že převod do fondu Domu s chráněnými
byty činí 1 300 000,00 Kč a na účtu hospodářské činnosti zůstává nerozdělený zisk
ve výši 4 267 361,54 Kč
• přijetí daru od spol. SCIONIUS a.s. ve
výši 1 400 000 Kč na opravu melioračního
kanálu v ul. K Libuši
• pravidla hospodaření MČ Praha Kunratice
v období rozpočtového provizoria roku 2016
• podání žádosti o dotaci MŠMT na dostavbu 4 tříd Základní školy Kunratice.
Celková cena záměru je 19.500. 000 Kč.
• závazek MČ na spolufinancování projektu dostavby 4 tříd ZŠ Kunratice ve výši
15%
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Souhlasí
• s tím, aby pozemková služebnost ve
prospěch Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. k části pozemkové parcely parc.
č. 2372/2 o výměře cca 288 m2 za účelem
umístění přívodního kabelového vedení
22 kV pro veřejně prospěšnou stavbu trasy
I.D metra-Depo Písnice byla bezúplatná
Schvaluje
• rozpočet neinvestičního příspěvku MČ
roku 2016 pro Základní školu Kunratice,
Praha 4, Předškolní 420 v celkové výši
4 400,00 tis. Kč na provozní náklady.
• rozpočet neinvestičního příspěvku MČ
roku 2016 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 v celkové výši
1 484,00 tis. Kč.
• rozpočet MČ Praha Kunratice na rok
2016 v hlavní činnosti podle Přílohy č. 1
a č. 2 tohoto usnesení:

objem příjmů celkem ve výši
40 283,00 tis. Kč
objem výdajů celkem ve výši
42 283,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný
schodek, ve výši 2 000,00 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů
• rozpočet hospodářské činnosti pro rok
2016
výnosy 10 508 813,00 Kč
náklady 2 267 000,00 Kč
hospodářský výsledek před zdaněním
8 241 813,00 Kč

První celodenní zájezd pro seniory jsme
směřovali ke Dni matek. Důvod? Ženy mají
o výlety větší zájem. Tak to aspoň hodnotí
zástupci městských částí, které zájezdy pro
seniory už organizují.
Odjezd přihlášených na první výlet bude
3. května v 7:30 hodin z parkoviště u pošty
(zezadu Kunratické radnice). Předpokládaná
doba návratu je 17 až 17:30 hodin. Cíl - Kutná Hora a zámek Kačina. V ceně zájezdu je
zahrnuta doprava, vstupné do chrámu svaté
Barbory, Vlašského dvora a zámku Kačina,
odborný výklad delegáta a úrazové pojištění.
Každý hradí jako spoluúčast 100 korun.
Seznam zapsaných, včetně náhradníků, pořizuje přímo na radnici sekretářka paní Radana Kubátová, telefon: 244 102 214. V době
nepřítomnosti ji zastupuje v podatelně paní
Dagmara Andrlová.
lal
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Dále došlo k dohodě o úklidu bažantnice,
především o odstranění keřového podrostu
zasahujícího do ulic kolem bažantnice,
a kartáčovém úklidu páteřních cest. V těchto
dnech je již v bažantnici skutečně živo a pily
spořádávají letitý nepořádek.
lal

Zájezdy pro
seniory mají
svá pravidla
Kunratická radnice letos zařadila do svého
rozpočtu položku „Zájezdy pro seniory“. Komise pro školství, kulturu a sport schválila
pravidla, podle kterých se kunratičtí senioři
mohou zájezdů zúčastnit:
• Seniorem je občan s trvalým bydlištěm
v Kunraticích a dovršil věku 60 let.
• Kapacita zájezdového autobusu je omezena počtem 48 míst.
• Senioři budou zapisováni na zájezd podle
pořadí, v jakém se přihlásí a zaplatí spoluúčast na Úřadu MČ Praha-Kunratice.
• Při naplnění kapacity autobusu budou další
zájemci zapisováni jako náhradníci.
• Každý výletník se bude finančně podílet na
ceně zájezdu spoluúčastí ve výši 100 až 150
korun.
• Peníze na spoluúčast se vracejí v případě,
že za přihlášeného pojede náhradník.
• V případě zrušení zájezdu budou peníze
všem zapsaným vráceny.
• Zájezdy jsou avizované v Kunratickém
zpravodaji, který je v den roznášky zveřejněn na internetu: www.praha-kunratice.cz
To bývá zpravidla poslední týden sudého
měsíce (únor, duben, červen, srpen říjen,
prosinec). Ve stejný den budou informace
zveřejněny na Úřední desce radnice.
lal

Dětská hřiště
s novými
fitness prvky
Naše městská část spravuje na území Kunratic 12 dětských a víceúčelových hřišť. Pro letošní rok zastupitelstvo schválilo v rozpočtu
částku 800 tisíc korun na doplnění některých hřišť o fitness prvky. Vytipovali jsme
zatím tři lokality vhodné k jejich umístění.
První z nich je v Zeleném údolí vedle horního dětského hřiště. Druhou je višňovka pod
rybníkem Ohrada mezi dětským hřištěm a
fotbalovými brankami. Třetí je prostor za
novým víceúčelovým hřištěm v bytovém
komplexu Flora v Hornomlýnské ulici. Tyto
lokality byly vybrány tak, aby rodiče, doprovázející své děti na dětská hřiště, mohli sami
také sportovat. Teď jsme požádali zástupce
ostatních městských částí, které fitness prvky už mají, aby se vyjádřili ke kvalitě jednotlivých zařízení. V případě, že se vlastníci pozemků, na které chceme fitness prvky
umístit, vyjádří kladně, proběhne jejich osazení v první půlce roku.
lal

Krátce
Změny ve vítání miminek
Upozorňujeme rodiče nově narozených kunratických miminek, že
po zpřísnění a omezení využívání
osobních údajů již naše MČ nebude
moci rozesílat pozvánky na vítání
miminek. Abychom však v této oblíbené tradici mohli pokračovat, bude
nutná spolupráce rodičů. Pokud
budou mít rodiče zájem zúčastnit
se této akce, stačí vyplnit přihlášku,
která je k dispozici na webových
stránkách a doručit ji na radnici.

Pivo MUFLON se konečně
vaří v Kunraticích
Po téměř dvouletém budování a
přípravách zahájil svou činnost nový
PIVOVAR KUNRATICE. Koncem ledna byl ve zrekonstruované budově
Na Betáni sládkem Patrikem Godovským uvařen první světlý MUFLON
11°. Novorozence bude následovat
polotmavý MUFLON 12° vídeňského
typu. Stálý sortiment dvou poctivých, spodně kvašených piv bude
doplněn svrchně kvašeným MUFLONEM 13° rubínové barvy.
Kunratická piva MUFLON jsou piva
nefiltrovaná a nepasterovaná. Tím
získávají vlastnosti piva čerstvého,
plného a stálou přítomností kvasinek také piva živého.
Pivo MUFLON – živý originál
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Téma

Rozhovor

Kunratice se dočkaly
svého obchodního centra
Místo pro výstavbu obchodního centra OC Kunratice má ale silný historický a náboženský potenciál.
Dříve zde stávala boží muka a později sousoší svaté Kalvárie. To bylo v sedmdesátých letech
minulého století odstraněno. V brzké době se však dočká svého znovuzrození.

Od Božích muk
k sousoší Kalvárie
Protože víme, kde ležel Královský rybník,
víme také, že se jedná o křižovatku U Tří
svatých. Již tehdy zde stávala boží muka,
nebo se zde tak alespoň říkalo. Tento název je v podvědomí dodnes. Boží muka jsou
zpravidla drobné stavby tvaru sloupu nebo
pilíře. Lze je dodnes najít nejen ve městech
nebo jejich okrajích, ale často lemovala polní cesty. Místo křižovatky má ale ještě třetí
název. Sousoší U Tří svatých se totiž říkávalo také sousoší Kalvárie, což znamená buď
místo velkého utrpení, anebo v našem případě, místo s uměleckým zobrazením ukřižování Ježíše Nazaretského.
Původní boží muka nahradila v 2. polovině
18. století nejspíše Marie Josefa z Golčů sousoším Kalvárie. Toto sousoší ale ohlodal zub
času a jeho torzo bylo odstraněno někdy v 70.
letech minulého století.

Dlouhý boj
o získání pozemku
Pozemek, na kterém vyrostlo Nákupní centrum Kunratice, patřil původně k majetku
Hlavního města Prahy. Po roce 1989 začal
ohromný stavební boom a vznikala mohutná obchodní centra, jen v Kunraticích se nic
nedělo. Trend tu byl spíš opačný. Samoobsluha Atalanta a obchod na nároží ulic K Šeberáku a Velenické byly jejich majiteli uzavřeny. Proto kunratická radnice usilovala
o získání pozemku vhodného pro výstavbu
svého obchodního centra. Vytipovala si za-

6

nedbaný pozemek U Tří svatých a požádala Magistrát hl. m. Prahy o jeho svěření do
vlastní správy. Jednání se táhla roky. Ale nakonec byl tento pozemek svěřen do správy
Městské části Praha – Kunratice.

než se jí podařilo zpracovat projekt a získat
všechna stavební povolení, přišla světová finanční krize a projekt byl mrtvý. Jednatelé
společnosti ztratili o výstavbu zájem a svůj
zamýšlený plán prodali s celou společností
jiným zájemcům. Do tohoto převodu radnice ale nemohla mluvit. Ale vymohla si, že
nájemci, byť ještě nezahájili přípravu stavby
a na místě samotném nebyly ještě žádné viditelné stopy stavební činnosti, budou platit
plný nájem a současně přispějí darem na obnovu sousoší Kalvárie. Každoroční příjem do
rozpočtu městské části ve výši skoro dvou
milionů korun je velice významnou součástí rozpočtu Kunratic. Pro představu pokryje
například většinu letní údržby zeleně, kterou má kunratická radnice na starosti.

Kde skončila Kalvárie?
Pozemkem to nekončí,
hledá se nájemce
Dalším úskalím bylo získat vhodného
nájemce. Všichni developeři totiž chtěli pozemek koupit a nechtěli ani slyšet
o dlouhodobém pronájmu. Kunratice ale
prosazovaly pouze pronájem. Důvod byl jasný. Peníze z nájmu by totiž pravidelně a dlouhodobě vylepšovaly rozpočet městské části.
A to nemalou sumou. Nakonec se podařilo
smlouvu o pronájmu uzavřít se společností Scionius a.s. s tím, že po dobu výstavby
bude firma platit pouze symbolické nájemné
a plné tržní nájemné zaplatí až po dostavbě
centra. Společnost Scionius zde chtěla vystavět dvoupatrové obchodní centrum. Ale

Zmiňovaný příběh odstranění torza původního sousoší v 70. letech 20. století ale bude
mít svůj šťastný konec. V sochařské dílně
profesora Hendrycha vzniká nové sousoší
Kalvárie. V těchto týdnech probíhá tvarování soch z umělého kamene.
Kalvárie se ale na své přesné původní místo nevrátí. Dnes je tady kruhový objezd. Ale
posune se na důstojné místo na blízkém
volném pozemku v Dobronické ulici naproti
Obchodnímu centru Kunratice. I tento pozemek patřil kdysi městu. V územním plánu byl
veden jako určený pro výstavbu. Kunratice ho
získaly do své správy a v územním plánu ho
změnily na zeleň. A právě tady vznikne v budoucnu malý parčík s centrální dominantou
nového sousoší svaté Kalvárie.
red

Jiří Koubek

Nabádá k obezřetnosti
s převzetím zámku
Převod majetku státu do vlastnictví malých městských částí se řídí poměrně jasně danými pravidly.
Ta však nemusejí být pro hospodaření radnic vždy výhodná. O své zkušenosti s převzetím budovy
bývalých jeslí od státu se podělil starosta sousední Městské části Praha – Libuš Jiří Koubek.
Můžete podrobněji popsat Vaše
zkušenosti s převzetím budovy bývalých
jeslí v Libuši?
V roce 2008 bylo vedení radnice v Libuši
postaveno před možnost získat tuto budovu.
Ta byla v jakémsi středobodu jednoho ze
dvou libušských sídlišť - sídliště Písnice.
Libuš totiž nemá přirozené historické
jádro, tak jako ho mají Kunratice, což vašim
obyvatelům závidím. Budova jeslí ale právě
poskytovala tu výhodu - možnost vytvořit
místo, které by nabídlo různé volnočasové
aktivity pro děti a mládež. Byla to tehdy
ohromná výzva, a tak můj předchůdce do
toho šel a městská část po jednáních získala
bezúplatně budovu do trvalého vlastnictví
s povinností se o ni starat a 20 let ji využívat
nekomerčně.
Co konkrétně tedy v bývalých
jeslích vzniklo?
Usídlil se v nich klub Junior. Jsou zde různé
kroužky a dílny pro děti, například modeláři,
kteří pobírají dokonce světová ocenění.
Najdeme tu ale i aktivity hudební, jazykové
a pohybové. Součástí je totiž i tělocvična,
a tak tu zázemí najdou třeba volejbalisti
nebo tanečníci. Máme zde i mateřské centrum a nově i dislokovanou třídu nedaleké
mateřské školy.
Mohli jste budovu po převzetí alespoň
částečně komerčně pronajmout, abyste
hradili její chod?
Ne, byla to podmínka, že se o budovu bude-
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me nejen sami starat, ale že ji nemůžeme
komerčně využívat. I když logické by bylo
část pronajmout a ze získaných peněz hradit
její provoz. Objekt jsme získali ve slušném
stavu, budova totiž nebyla předtím opuštěná,
ale sídlila tu škola. Vycházelo se z předpokladu, že peníze na opravu se budou pohybovat
do výše 10 milionů korun v následujících
10 až 15 letech. A na opravy topení, zateplení
a drobnou údržbu střechy jsme dostali dotaci
od Hlavního města Prahy.

Rekonstrukce
zámku rozhodně
nemůže ležet na
bedrech městské části
Co pro Vás bylo důležitým kritériem
pro souhlas s převodem do vaší péče?
Určitě skutečnost, že se jednalo o budovu
s běžnou údržbou. Kdyby se jednalo o historickou stavbu, mohly by nastat komplikace
s opravami či údržbou, která by byla nad
finanční možnosti našeho rozpočtu.
Majetková komise Hlavního města Prahy
schválila bezúplatný převod kulturní
památky budovy Kunratického zámku
z Národního muzea na město Prahu.
Radnice teď může takto získat do své
správy zchátralý zámek. Šel byste do toho,
kdybyste byl starostou Kunratic?

Usiloval bych o to, ale pod podmínkou, že by
bylo jasné, kdo bude financovat rekonstrukci a kdo budovu bude spravovat. Neznám
přesně rozpočet Kunratic, ale při podobném
počtu obyvatel tuším, že nemáte desítky
milionů nazbyt na případnou nákladnou
rekonstrukci. Ta by musela ležet na bedrech
například Hlavního města Prahy a nikoliv
městské části.
Je něco, co vnímáte jako společný
problém Kunratic a Libuše?
Určitě nadměrná tranzitní, tedy průjezdní
doprava. Tisíce aut z jižního okraje Prahy se
denně valí přes obě naše městské části do
centra a odpoledne a večer zpět. Jediné,
co může situaci zlepšit a auta z Vídeňské
a Libušské ulice odklonit, je silniční obchvat,
který dopravu odvede z obytných částí.
Před Vánocemi se otevřelo v Kunraticích
nové obchodní centrum. Leží téměř na
hranici Libuše. Vnímáte ho jako zlepšení
nákupních možností i pro Libušské?
Je to příležitost k nákupu pro naše občany,
ať už pojedou autem či autobusem. Tato
menší lokální nákupní centra se mi líbí,
obslouží místní obyvatele, ale současně nepřivádí žádnou větší dopravu. Je mi líto, že
naše městská část nemá možnost podobného obchodního centra na obecním pozemku,
jednak kvůli občanům, tak zcela nepochybně
i kvůli příjmům z pronájmu pozemků do
rozpočtu, což mohu Kunraticím jen závidět.
red

7

Bezpečnost a životní prostředí

Starostka ocenila
Sbor dobrovolných hasičů

23. ledna proběhla každoroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Praha-Kunratice (SDH). Nejprve byla vyhodnocena činnost SDH a výjezdové jednotky v loňském
roce a bylo opravdu s čím se pochlubit. Kvůli
horkému suchému létu vzrostl počet výjezdů téměř o čtyřicet procent oproti roku
2014. Výjezdová jednotka zasahovala přesně
stokrát. O těchto akcích se už vloni několikrát v Kunratickém zpravodaji psalo. Za toto
obrovské nasazení udělila starostka Kunratic, L. Alinčová Cenu starostky za zásluhy
o městskou část, jejíž součástí byl i obraz od
kunratické malířky Ivety Číhalové se svatým

Florianem, který ochraňuje kunratické domy.
Oceněn byl celý sbor,
protože vytváří zázemí
pro činnost výjezdové
jednotky a vychovává
mládež coby zdroj nových aktivních členů pro
výjezdovou jednotku.
Od Městského sdružení pražských hasičů
obdržel jedno z nejvyšších existujících ocenění
starosta SDH pan Martin
Wagner a člen SDH pan
Ladislav Alžo. Ten navíc
obdržel i Cenu starostky
za zásluhy o městskou
část. Tato ocenění si pan Alžo opravdu zasloužil. Bydlí v Domě s chráněnými byty.
14. prosince večer si všimnul, že zpoza dveří jednoho z bytů vychází kouř. Dostal se do
bytu a zjistil, že linoleum i nábytek v pokoji
jsou v plamenech. Sám požár uhasil, nedbaje nebezpečí z jedovatých zplodin z hořícího
linolea. Vzhledem k tomu, že se vše událo večer, kdy jsou prakticky všichni nájemníci již
doma a chodby domu prázdné, lze s jistotou
říci, že pan Alžo zabránil obrovským materiálním škodám, ale především ochránil lidské
životy.
Petra Hilmarová, kronikářka

Jak pomoci zraněným živočichům?
Málokdo možná ví, že
v Praze funguje záchranná stanice živočichů, kterou provozují
Lesy hl. m. Prahy, a to
od roku 2012. Tato záchranná stanice pečuje
o zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy s cílem jejich vyléčení a navrácení zpět
do přírody. Ročně přijme toto zařízení kolem
3000 živočichů. Tím se
řadí do pozice největší záchranné stanice
v rámci Národní sítě
záchranných stanic.
Nejčastějšími pacienty této stanice jsou
poštolky, ježci, labutě,
kavky, rorýsi a netopýři. Podařila se i záchrana vzácných a ohrožených druhů - vydry, sokola, bukače a dalších.
Bohužel, za drtivou většinou zraněných
živočichů stojí člověk a prostředí města
(srážka s auty, prosklené plochy, neukázně-

8

ní psi…). Proto by mělo
být morální povinností
nás lidí se o zraněné živočichy postarat. A jak
poznáme, že živočich
potřebuje naši pomoc?
Na webových stránkách www.lesypraha.
cz naleznete odkaz záchranné stanice, kde je
vše podrobně popsáno.
Kvůli velkému vytížení funguje záchranná
stanice 365 dní v roce
24 hodin denně. V provozu je pohotovostní
linka pro příjem živočichů. Naleznete-li volně žijícího živočicha,
který potřebuje lidskou
pomoc, volejte kdykoli
773 772 771.
Trvale hendikepované živočichy, které už
nelze vypustit zpět do přírody, ošetřovatelé
umísťují do ZOO koutku v Chuchli, který je
veřejnosti celoročně volně přístupný.
         ivhy

Kultura a volný čas

Ukliďme svět –
ukliďme Kunratice
Pro přípravu jarního úklidu v Kunraticích
jsme se přihlásili k projektu „Ukliďme svět
– ukliďme Česko“. Cílem má být zmapování černých skládek a uklizení nepořádku
v Kunraticích.
Oslovil jsem některé z kunratických organizací a byl jsem mile překvapen vstřícností k tomuto projektu. Svou podporu a účast
na kunratickém úklidu přislíbila základní
škola v rámci projektu Den Země, skauti
ze skautského střediska Paprsek, TJ Sokol,
RC U motýlků, OS Rozvoj Zeleného údolí
a OS Pro Kunratice, fotbalisté z SK Slovan –
Kunratice a také Sbor dobrovolných hasičů
z Kunratic.
Organizační pomoc máme domluvenou
s kunratickými strážníky městské policie.
Materiální pomoc přislíbily Lesy hl. m. Prahy, Český svaz ochránců přírody a samozřejmě Městská část Praha-Kunratice. A jak se
můžou zapojit ostatní dobrovolníci? Kdo by
chtěl pomoci jako dobrovolník, může se přihlásit na webových stránkách http://www.
uklidmecesko.cz/zapojitse/registraceDobrovolnika/ anebo e-mailem na hyza@praha
-kunratice.cz
Hlavní úklid proběhne v sobotu 16. dubna 2016 od 9 hodin. A v plánu máme úklid
v oboře Bažantnici, Kunratickém lese, zámeckém parku, na zelené cestě u Kunratického lesa, okolo rybníků Šeberák a Vernerák,
u Olšanského rybníka a v dalších místech
Kunratic.
ivhy

Městská policie
Personální situace
kunratické městské policie
K 31. prosinci 2015 ukončili svoji pracovní činnost v Praze- Kunraticích tři
strážníci okrskáři a přestože je personální situace v rámci celé Městské policie
Praha velmi složitá a strážníků je výrazný
podstav, podařilo se nám zajistit náhradu
za všechny tři strážníky. Tito strážníci
již v Kunraticích vykonávají službu. Jsou
to velmi zkušení profesionální policisté,
kteří mají u městské policie odslouženo
řadu let a na výkon služby jsou kvalitně
připraveni. I nadále budeme pracovat na
doplnění do plného stavu, a to o další dva
strážníky.

Kontakty na strážníky
Služebna:
Kostelní nám. 34, Praha – Kunratice
Úřední hodiny:
každou pracovní středu 16 – 17 hodin

Nonstop služba - operační středisko
městské policie v Táborské ulici:
222 025 288 nebo 156

Tříkrálová sbírka
v kunratické farnosti –
vybralo se víc, než loni
Jako každý rok, tak
i letos se naše kunratická farnost zapojila 2. až 10. ledna do
Tříkrálové sbírky. Tu
pořádá Charita České
republiky.
Koledníci
finanční dary vybírají
do zapečetěných kasiček s logem charity
a koledování většinou probíhá ve skupinkách. Jeden ze
tří
koledníků
má
u sebe průkaz vedoucího skupiny a doklad
o povolení sbírky.
U nás se do sbírky zapojilo několik dospělých i dětí. Jako
v minulých letech se do koledování zapojili také skauti a skautky, celkem 5 skupin,
a to v době svých obvyklých večerních schůzek. V tříkrálových kostýmech navštěvovali
domy, při příležitosti koledování rozdávali
cukříky a kalendáříky a psali křídou na dveře obvyklé C(K)+M+B+2016, zkratku latinských slov Christus Mansionem Benedicat,
v překladu Kristus, ať požehná (tomuto)
domu.
Mnohde byli koledníci netrpělivě očekáváni a pak s radostí uvítáni. Někteří dárci se

dokonce podělili o obavy, že k nim letos Tři
králové už nepřijdou. V několika málo případech se koledníci také setkali s odmítnutím. Sbírku podpořili rovněž věřící farnosti
po mších svatých v Kunraticích i Hrnčířích.
Výtěžek ze sbírky v naší farnosti každoročně stoupá, minulý rok bylo vybráno 45 126
korun, letos dokonce 51 629 korun českých.
Celkové výsledky je možné zhlédnout na
www.trikralovasbirka.cz/vysledky.
Děkujeme všem obyvatelům za finanční
příspěvky a přejeme jim, aby jejich srdce
byla stále otevřená pro pomoc potřebným.
P. Vojtěch Smolka

Proběhl 10. masopustní průvod
Zimní
období
v sokolovně přináší nové události a s nimi
i zážitky. Sotva jsme oslavili
příchod nového
roku,
všechny
sportovní oddíly
jsou opět v plné
práci a do dětských oddílů se
nám
přihlásili
další noví malí
sportovci.
Každou zimu se těšíme na kulturní akce s
dlouholetou tradicí. První takovou byl masopust, který letos vyšel na 6. února. Spousta
muziky, veselých lidí, masek, dobrého jídla
a pití, to vše vytvořilo dokonalou atmosféru. Masopustní průvod procházel centrem
Kunratic a všem rodinám, faře, obchodům,
vinárnám a hospodám, kam jsme zavíta-
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li, jsme popřáli
hodně sil, zdraví
a úspěchů do nového roku. Svou
pouť průvod tradičně ukončil na
kunratické radnici, kde se nám
dostalo vřelého
přivítání, a i zde
jsme popřáli hodně zdraví a zdaru
v roce 2016.
Další krásnou
akcí bude dětský
karneval. Ten vypukne 12. března v sokolovně a my srdečně zveme všechny děti, jak
jinak než v krásných maskách.
V Sokole se snažíme spojit kulturu a sport
jak pro děti, tak pro dospělé. Těšíme se na
Vás všechny na našich akcích.
Sportu zdar!
TJ SOKOL KUNRATICE

RC U motýlků
mi dalo novou
inspiraci
Domek v Golčově ulici jsem poznala nejprve
jako knihovnu. O existenci rodinného centra
jsem věděla, ale až po narození syna jsem se
o něj začala více zajímat. Nejdřív jsem zkusila jen tak odpolední hernu coby návštěvnice.
Posléze jsem se přihlásila jako dobrovolnice
zajišťující provoz herny pro veřejnost.
Tady mají děti parádní prostor na hraní.
Potkají se zde s vrstevníky. Pro řadu z nich
jsou to vůbec první setkání s „kamarády“. Je
tady perfektní zázemí jak pro úplně malá miminka, tak pro větší děti. Spokojené jsou pak
nejen děti, ale i rodiče. Podělí se zde o radosti
i starosti všedních dnů, většinou spojené
s jejich ratolestmi.
Od ledna 2016 působím U motýlků coby koordinátorka dobrovolnictví. To obnáší nejen
dohlížení nad provozem herny, ale i účast
v dalších dobrovolnických aktivitách. Rodinné centrum mi umožnilo profesní růst i na
mateřské dovolené.
Než jsem měla děti, doma v Kunraticích jsem trávila minimum času. Díky navštěvování rodinného centra jsem poznala
i řadu zdejších lidí. Rázem jsem si připadala,
že sem do Kunratic tak nějak více patřím.
Doufám, že přátelství zde navázaná, zůstanou mně i mým dětem navždy.
Lenka Konhefrová

Nedělní dílny
v kunratické
škole lákají tvořivé
V Základní škole Kunratice organizujeme
ve spolupráci se Střediskem volného času
a Domem dětí a mládeže DM-Dům UM pro
rodiče a děti otevřené nedělní dílny. Prožíváme krásná odpoledne plná tvůrčí atmosféry a radosti z nevšedních zážitků při
společné ruční práci.
Zkoušíme výrobu rozmanitých výrobků různými technikami, experimentujeme
s novými materiály, ale hlavně ctíme tradice
a vyrábíme dárky k různým příležitostem.
Před Vánocemi jsme vyráběli adventní věnec a vánoční dekorace z přírodních materiálů.
V únoru jsme oslavili příchod jara výrobou
pletených košíčků z pedigu, které se budou
hodit všem holčičkám například na velikonoční koledu.
Na neděli 29. května jste srdečně zváni na
výrobu originálních dortů, které si nazdobíme fondánem.
Máte se tedy na co těšit! Neváhejte a registrujte se včas na fackova@dumum.cz nebo
renata.linhova@zskunratice.cz. Účastnický
poplatek 350 korun zahrnuje materiál na
jeden dort.
Za SVČ Alena Fáčková a Renata Linhová.
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Sport a spolky

Projekt Edison se konal
na naší ZŠ již potřetí
Už potřetí naše škola hostila studenty
z celého světa v rámci projektu Edison.
Co je projekt Edison? EDISON je
vzdělávací projekt,
který zvyšuje mezikulturní vzdělanost
u mladých lidí. Skupina 5 až 10 vysokoškolských studentů
z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy
týden na jedné střední nebo základní škole.
Studenti jsou zodpovědní a vysokoškolsky
vzdělaní lidé, kteří na škole reprezentují
svou zemi, vedou diskuze se studenty na
různá témata, hrají hry atd.
Nás letos navštívili Wojciech z Polska,
Winny z Indonésie, JJ z Malajsie, Tandis
z Íránu a Rebeka z Kostariky. V pondělí, úte-

rý, středu a pátek si
povídali s žáky druhého stupně. S každou skupinou strávili 45 minut, během
kterých představili
svou zemi, zvyky
a snažili se konverzovat s našimi studenty. Ve čtvrtek se
studenti
věnovali
žákům prvního stupně. Nejdřív prvním,
druhým a třetím třídám a pak během Global
Village (GV) čtvrtým a pátým třídám. Během GV žáci například ochutnali exotické
pochoutky z dané země, ale také si mohli
prohlédnout peníze, obléci tradiční kroje,
školní uniformy a podobně.
Byl to inspirující týden pro žáky i učitele
naší školy.
ZŠ Kunratice

Setkání absolventů ZŠ Kunratice
Ještě před vyvrcholením oslav 80. výročí na
červnové zahradní slavnosti se uskuteční
několik menších vzpomínkových sešlostí.
Jednou z nich bude nedělní setkání absolventů a zaměstnanců kunratické školy v odpoledních hodinách 3. dubna 2016. Přijďte
se podívat, kde jste sedávali v lavicích, na
kterých chodbách jste hráli kopanou, do
kterých zdí jste vyryli vzkazy, která okna zůstala celá a které kabinety jsou zachovány.
Můžete si prohlédnout fotografie z různých
let a zanechat u nich podpis či jiný osobní
vzkaz. Kdo bude chtít ochutnat dnešní vyučování a nahlédnout do tříd, už 1. dubna

dopoledne budou mít třídy otevřené dveře.
Za významnou součást považujeme besedu s pamětníky, kde můžeme polemizovat,
čím se generace na kunratické škole liší, co
spatřujeme za výhody a nevýhody doby. Zastavte se na chvíli v čase a zavzpomínejte,
sami, se spolužáky nebo s pamětníky. Další
informace sledujte na webu www.zskunratice.cz. Pokud budete chtít sdílet nějaké dobové dokumenty, učebnice nebo jiné školní
pomůcky, neváhejte napsat na email tereza.
doudova@zskunratice.cz nebo se zastavit
ve škole. Rádi Vás uvidíme.
Za ZŠ Kunratice Tereza Doudová

Děti z mateřinky
se učí bruslit
V roce 2015 se naučilo základům bruslení 45
dětí naší mateřské školy. Letos se k tomuto sportu podařilo přivést víc, a to 60 dětí.
Malí bruslaři poznali krásu tohoto zimního
sportu, za což děkujeme především instruktorům. Nakonec děti uviděly na živo i krátké
vystoupení jejich učitelů bruslení.
Proto zveme nové děti do naší mateřské
školy, která pořádá mnoho rozmanitých akcí
a překvapení.
POZOR - Výdej přihlášek k přijetí do MŠ
bude 30. a 31. března od 13 – 17 hodin. Vyplněné přihlášky 13. a 14. dubna od 13 - 17
hodin. Kritéria pro přijetí dětí pro školní
rok 2016/2017 budou na našich webových
stránkách www.mskunratice.cz . Přijďte, už
se na Vás těší celý kolektiv MŠ.
H. Pellechová

Zápis do prvních
tříd pro školní rok
2016 – 2017
20. a 21. ledna 2016 se uskutečnil v Základní škole Kunratice zápis dětí do prvních tříd
pro příští školní rok. K tomuto zápisu přišlo
116 dětí s trvalým pobytem v Kunraticích.
Děti, které tu nemají trvalé bydliště, jsme
nezapisovali. Teď probíhá správní řízení
a po jeho ukončení, se všichni dozvědí výsledky zápisu. A to na webových stránkách
školy a ve vývěsní tabuli umístěné u hlavního vchodu do školy. Ještě pravidelně čekáváme na vyřízení odkladů a informaci
o přijetí dětí do jiné školy.
V případě nepřijetí zajistila kunratická
radnice místa ve školách v Praze 4 (ZŠ Plamínková a ZŠ Na Chodovci) a v Praze 11 (ZŠ
Pošepného).

Jak se stanovuje výše školného
v mateřských školách?
Školský zákon ukládá obcím, aby zajistily
pro předškoláky bezplatnou docházku do
mateřských škol. V případě, že dítě dostane odklad a chodí do mateřské školy ještě
jeden rok, tak za něj rodiče musí platit část
neinvestičních nákladů na provoz, tzv. školkovné. Stejný poplatek musí platit i rodiče
mladších dětí, protože umístění tří a čtyřletých dětí v MŠ je svým způsobem nadstandardní služba, kterou financují obce z části
z vlastních peněz. A zákon umožňuje obcím
vyžadovat od rodičů dětí spoluúčast 50% na
neinvestiční náklady na provoz mateřinek,
především energie a ostatní služby. Proto
mají různé mateřské školy i v různých letech
jiné školkovné. Když nám kolega - starosta
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Libuše poskytoval rozhovor pro Kunratický
zpravodaj, sdělil, že velice obtížně lidem vysvětluje, proč v každé z jejich čtyř škol platí různě vysoké školkovné. Je to především
tím, že na každou budovu jsou jiné náklady
energií, některé jsou zateplené, jiné ne.
Vloni byly neinvestiční náklady v MŠ Kunratice na jedno dítě měsíčně 2 156 korun. Proto byla stanovena výše školkovného na 1075
korun měsíčně.
Vzhledem k tomu, že neinvestiční náklady
v MŠ Kunratice za loňský rok vzrostly jen
o pár korun, rozhodli jsme se pro školní rok
2016/2017 školkovné ponechat na letošní
úrovni.
lal

Upozorňujeme na to, že ulice Hornomlýnská, Jana Růžičky, U Kunratického lesa
a U Zeleného ptáka patří spádově také k ZŠ
Campanus - viz vyhláška o spádových obvodech s platností od 1. 1. 2015.
Upozorňujeme na akci pro budoucí školáky „HRAJEME SI NA ŠKOLU“, při které budou mít možnost potkat se jak s budoucími
spolužáky, tak paní učitelkami a vyzkoušet
si, co všechno je ve škole čeká. Termíny setkání jsou 16. březen, 13. duben, 25. květen
a 1. červen.
ZŠ Kunratice

Zimní příprava fotbalistů
v plném proudu

Kunratičtí senioři
byli činorodí
po celý loňský rok

SK Slovan Kunratice
začal nepopulární
zimní přípravu a to
ve všech kategoriích.
Pod novým vedením
v
čele
s trenérem Ivanem
Čabalou vstoupil už
sedmého ledna do
přípravy tým kunratických mužů. Ten
se představí v průběhu zimního přípravného období na turnaji U DVOU, jehož jednotlivá kola se hrají
pravidelně každou neděli. V prozatímním
průběhu turnaje Slovan nejdříve těsně podlehl Tempu a o týden později naopak jasně
přehrál přeborové Střešovice. Pomyslným
bonbónkem přípravy by pak mělo být přátelské utkání s juniorkou Sparty. Více informací ohledně jednotlivých zápasů je možno získat na internetových stránkách nebo

Činnost Klubu seniorů v Praze – Kunraticích
byla i vloni velmi rozmanitá. Setkáváme se
pravidelně na besedách. Kromě besed uspořádal klub 11 akcí. Z toho bylo 6 přednášek,
beseda se starostkou Lenkou Alinčovou,
oslava Mezinárodního dne žen a vánoční
posezení. Tradičně jsme se zúčastnili dvou
pietních aktů na místním hřbitově k uctění památky padlých kunratických občanů
v roce 1945. Jediné, co se nepodařilo - bylo
uspořádání vlastivědných zájezdů. Ale našli
jsme řešení. Účastnili se zájezdů organizovaných Ústavem sociálních služeb Praha 4.
Vážíme si účasti zástupců kunratické radnice a Ústavu sociálních služeb Prahy 4 na
některých akcích klubu, které pořádáme
především v naší klubové místnosti.
Členové kunratického klubu se kromě
vlastních akcí pravidelně účastní příležitostných setkání pořádaných radnicí. Vloni jich
bylo rovných deset. V sokolovně se členové
účastnili připomínky Dne matek a Dne seniorů. A navštívili jsme i výstavu hub a jiřinek.
V nově otevřeném zdravotním středisku nás
uvítali při příležitosti Dne otevřených dveří.
V Domě chráněných bytů si naši senioři vyslechli čtyři koncertní vystoupení. A potěšilo
nás i velikonoční a vánoční zdobení.
Na závěr bych chtěl poděkovat vedení
Městské části Praha-Kunratice a Ústavu
sociálních služeb Prahy 4 za všestrannou
podporu a pomoc, kterou poskytují Klubu
seniorů v Kunraticích. Velmi si toho vážíme.
Rovněž děkuji všem našim členům, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné
činnosti místního klubu v roce 2015.
Velmi rádi mezi sebou přivítáme nové členy Klubu seniorů v Praze – Kunraticích.
Zdeněk Zeman, vedoucí klubu

facebooku Slovanu
Kunratice. S tréninkem pozvolně
začala i kunratická rezerva, která
se pokouší snížit
následky
vánočních svátků každý
středeční podvečer.
Od února pak bude
B-tým nastupovat
k přípravným zápasům v rámci zimní-

ho turnaje v Benicích.
Poctivě se připravují také budoucí hvězdy
kunratické kopané. Přípravky se každý víkend
se střídavými úspěchy zúčastňují prestižních
turnajů v nedalekém okolí. Mladší žáci a starší dorost pravidelně bojují na zimních ligách
v Kolovratech, respektive Hájích. Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Milanu
Hamplovi za finanční podporu naší mládeže.       
SK Slovan

Mladí florbalisté sbírali zkušenosti
na Gothia Cupu ve Švédsku

Od 3. do 6. ledna se ve švédském Göteborgu
konal již 22. ročník Gothia Cupu – největšího a nejprestižnějšího mezinárodního florbalového turnaje pro mladé hráče na světě.
Letos se turnaje zúčastnilo 423 týmů
ze šesti zemí. A během tří soutěžních dnů se
odehrálo neuvěřitelných 1 243 zápasů.
Náš oddíl Start98 vyslal do kolébky florbalu Švédska jeden tým v kategorii do jedenácti a jeden do třinácti let. Všichni jsme
odjížděli natěšení, s velkým očekáváním, ale
zároveň i s menšími obavami, jestli to naši
hráči zvládnou. Ty se však ukázaly jako liché, protože ani jedno z našich mužstev se
ve velké konkurenci herně ani výsledkově
neztratilo.
Jedenáctiletí nejdříve v přátelském aklimatizačním utkání porazili družstvo Snipers Bratislava a pak odehráli šest turnajových zápasů s předními švédskými a jedním
norským týmem s bilancí 3 výhry, 2 remízy
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a pouze 1 prohra. A to se ještě museli popasovat s větším hřištěm i brankami, než na
jaké jsou z domova zvyklí.
Třináctiletí se umístili s bilancí 2 výhry,
1 remíza a 1 prohra na třetím místě ve skupině, kde se utkali výhradně se švédskými
mužstvy, a postoupili tak do play-off. Ve
vyřazovací části náš tým bohužel nezachytil
začátek utkání se silným švédským Malmö
FBC a dál nepostoupil.
Ale nežili jsme jen florbalem, druhé největší švédské město Göteborg totiž nabízí
řadu lákadel a pořadatelé navíc připravili
pro účastníky turnaje velké množství doprovodných akcí včetně volného vstupu do bazénu. Toho jsme náležitě využili. Za zmínku
ještě stojí například mořské akvárium nebo
námořní muzeum, které jsme společně navštívili.
Závěrem chceme poděkovat všem hráčům za to, jak reprezentovali oddíl Start98
a jaký zápal pro hru, bojovnost a zarputilost
na severu ukázali. Dík ale také trenérskému
doprovodu a rodičům, kteří hráče na hřišti
i mimo něj podporovali a vytvořili na každém zápase v podstatě „domácí“ atmosféru.
Už teď se těšíme na příští ročník turnaje.
Věříme, že se ho zúčastníme v ještě větším
počtu a stejně jako letos nasbíráme hodně
cenných nejen sportovních zkušeností a zážitků, ale celý pobyt si také znovu náramně
užijeme.
Start98

Krátce
SK Slovan informuje
V roce 2016 se vrací do Kunratic tradice
odpoledních nedělních zápasů. SK Slovan
Kunratice tak nabízí víkendové zpestření
pro fanoušky fotbalu, pořádné klobásy
nebo dobrého piva. Domácí utkání budou
mít pravidelně výkop v neděli odpoledne. Přijměte tak vřelé pozvání na první
domácí vstup kunratického A-týmu do
jarní části sezóny, kdy domácí tým přivítá
na své půdě rivala z nedalekého Chodova.
Zápas se uskuteční v neděli 3. dubna od
16:30 hodin.

Start98 bojuje o play-off
1. florbalové ligy
Na konci února vrcholí boje o postup do
play-off 1. florbalové ligy. Přijďte do SH
ZŠ Kunratice v neděli 21. 2. v 16 hodin
podpořit náš tým proti FBC Česká Lípa.
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Historie a společenská rubrika

Inzerce

Kunratičtí hasiči čelí ohni už 123 let
Hasiče mají lidé rádi. Na tom se lze téměř bezvýhradně shodnout. Vyplývá to ze samotné podstaty jejich práce – bojovat proti
ohni, zachraňovat životy a majetek a v posledních desetiletích významně přispívat do integrovaného záchranného systému
při odstraňování dopravních nehod a následků živelních pohrom a ekologických havárií.

Hasiči profesionální
i dobrovolní

velké cvičení na počest 45.
výročí založení sboru. Obcí
prošel slavnostní průvod
V Česku máme kromě proa u pomníku padlých vzdafesionálních hasičů i hasiče
li hold obětem první svědobrovolné. Ale jejich ortové války. To vše se dělo
ganizační struktura se dále
v předtuše dalšího světodělí.
Sbor dobrovolných
vého válečného konfliktu.
hasičů je obecné označení
Hitler hrozil Českoslovendobrovolnického hasičskésku válkou. A proto byly do
ho sboru a zároveň součást
programu zařazeny ukázky
názvu většiny konkrétních
toho, jak čelit případnému
dobrovolných
hasičských
leteckému útoku. Během
sborů. Jednotky sboru dobdruhé světové války a okurovolných hasičů obce nebo
pace Československa byla
podniku nemají se sbory
činnost sboru velmi omedobrovolných hasičů nic
zena na příležitostné práce.
společného, zřizují je obce
Po válce se činnost sboru
nebo podniky, nikoli občanvrátila k normálu. V ledČlenové
kunratického
Sboru
dobrovolných
hasičů
ve
svých
počátcích
ská sdružení. Právě členové
nu 1949 se rozhodlo, že se
těchto jednotek zasahují
pro potřeby místního sbovedli záchranné práce, kdy spouštěli zau mimořádných událostí.
ru koupí polosanitní a polozdravotní auto
chraňované oknem po provaze, chytali je do
Zjednodušeně je lze nazvat dobrovolní haod státní epidemické autokolony za cenu
obrovské plachty a ošetřovali „raněné“. Rok
siči ve výjezdu.
60 tisíc korun. Starý vůz Praga-Grand byl
na to mohli nacvičené dovednosti uplatnit
Vůbec první dobrovolný hasičský sbor byl
zrenovován a přenechán Místnímu národnípři
požáru
Kunratického
lesa.
Bohužel
prvzaložen 22. května 1864 ve Velvarech. Ale už
mu výboru Šeberov pro potřeby osady Hrnní světová válka a potřeba vojenské služby
v této době existovaly profesionální a dobčíře. Zajímavostí je, že tento vůz Praga byl
rozvoj
dobrovolnické
organizace
téměř
zarovolné sbory, které na sobě byly nezávislé,
původně majetkem prvního prezidenta T. G.
stavila.
ale úzce spolupracovaly.
Masaryka. V roce 1953 se dokončila úprava
a rozšíření zbrojnice naplánovaná ještě před
Velká akce
Kunratičtí hasiči
koncem války.
– stavba hasičské zbrojnice
Sbor dobrovolných hasičů v Kunraticích byl
založen 4. června 1893, tedy víc jak třicet let
Ve dvacátých letech byla nejvýznamnější
Hasiči – požárníci
po vzniku první dobrovolné hasičské organi„investiční“ akcí obce, řečeno moderním
– a zase hasiči
zace. Hlavním důvodem byl velký požár stostylem, výstavba hasičské zbrojnice. Ta
V 50. letech minulého století, přesně v leddol u zámku v roce 1891. Rozsah požáru byl
měla poskytnout zázemí pro techniku i lidi.
nu 1953 byla organizace dobrovolného hatak mohutný, že ohrožoval nejen zámek, ale
Obec dala částku 3 tisíce korun. Byla usposičstva zrušena a hasičské sbory byly podříi nedaleký kostel a vesnické domy. K hašení
řádána sbírka, dobrovolníci hráli dokonce
zeny státní správě. Už se neříkalo hasiči, ale
se sjely jednotky hasičů z nedaleké Krče, Jedivadelní představení. Významným vklapožárníci. Vznikl Československý svaz posenice, Průhonic a Slap. Právě tato událost
dem byl dar Karla Korba – posledního majižární ochrany. Přejmenování se stalo i cílem
vytvoření sboru velmi urychlila. Prvním vetele Kunratického zámku, který hasičům věvtípků, protože zatímco hasič požár hasí,
litelem byl občan a hasič František Čestný.
noval pozemek za sokolovnou. Odprodejem
tak požárník ho musí nutně zakládat. TeprMístní dobrovolníci pořádali v letních měpoloviny pozemku pak získal sbor peníze na
ve v červnu 1990 na mimořádném zasedání
sících vždy v neděli ráno pravidelná cvičení
další dostavbu zbrojnice. Ta byla slavnostústředního výboru Svazu požární ochrany
v místní bažantnici.
ně otevřena 29. července 1923 na rohu ulic
ČR se rozhodlo o novém názvu a symbolu
V zakládacích stanovách sboru se uváBořetínské a Volarské. Celkové náklady na
republikové hasičské organizace – Sdružení
dí mimo jiné toto: Činnost sboru je hasičstavbu se vyšplhaly až na 29 tisíc korun.
hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobroská, všeobecně záchranná a samaritánská,
volných hasičů.
Další zatěžkávací zkouška
tělovýchovná a vzdělavatelská, v každém
red
směru nepolitická a podpůrná. Základním
9. července 1934 odpoledne vypukl v místtechnickým vybavením byla nová stříkačka
ním velkostatku obrovský požár, který zaza 1100 zlatých. Protože hasiči měli plnit
chvátil dvě stodoly a ohrožoval i zámek.
i úkoly společenské, už druhý rok od zaloK likvidaci ohně se sjelo několik hasičžení uspořádali členové sboru první hasičských sborů z okolí – Libuše, Písnice, Krče
Poděkování za blahopřání
ský bál a zábavu v restauraci pana Sechtera.
a Jesenice a dokonce městský sbor HlavníV tradici pořádání hasičského bálu pokračují
k životnímu jubileu zasílají
ho města Prahy. Další ohrožené budovy se
kunratičtí dodnes. (viz Kalendárium na popodařilo před živlem zachránit. Ještě druhý
K. Dvořáková, N. Klozarová, A. Spurná,
slední straně)
den po požáru byli hasiči na místě a kontroJan Brabec, F. Bajerová, Pavel Brodil,
lovali požářiště. Zcela zničena byla mlátička
František Pech, p. Rajdlová, Jaroslava
Od cvičení k ostré akci
a část úrody obilí. V březnu 1937 při oslaPavlásková, Z. Zeman, Jiří Klozar,
V roce 1910 se konalo velké cvičení, kam
vě 87. výročí narození prezidenta Masaryka
Vlasta Barcuchová, Květoslava Fišerová,
přijely i sbory odjinud. Simulovaný požár
byla v polích na Lhotech zažehnuta slavBěla Mayerová a Milena Klomínská.
v domě u Šimáčků krotilo tak hned několik
nostní vatra a promluvil zde jednatel sbohasičských jednotek. Hasiči divákům předru Karel Musil. V létě roku 1938 proběhlo

Společenská rubrika
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Kurzy hry na bicí nástroje
Atrium

Kunratice, můj domov.
makléřka

Mgr. Markéta Jedličková,

602 622 810

www.studiobici.cz

Kunratický zpravodaj 1/2016

+420603262090
marketa.jedlickova@re-max.cz
http://www.remax-czech.cz/marketajedlickova
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Inzerce

Inzerce

Hlad? Vyřešíme!

malíři, tapetáři
lakýrníci

Valenta & syn
– malování bytů, domů, kanceláří, škol, nemocnic
– tapety dekorativní, fototapety, vliesové, vinylové
– nátěry oken, dveří, plotů, podlah, střech, radiátorů
– fasádní, zednické,úklidové práce
– cen. nabídky a zapůjčení vzorníků ZDARMA
Kvalita a čistota při práci je samozřejmostí!

602
624 155
maliri.lakyrnici@centrum.cz
Po–Ne 10–22 hod.

Advokátní kancelář JUDr. Julie Pítrová,
nově se sídlem v Kunraticích
Komplexní právní služby v oblasti nemovitostí:
prodej, nájem, vyklizení, poradenství
družstvům a SVJ
Rodinné právo:
rozvody, úprava výchovy dětí
Vymáhání pohledávek, náhrady škody
Poskytování právních služeb podnikatelům,
zakládání obchodních společností, tvorba
smluvní dokumentace, likvidace
Zastoupení v řízení před soudy
v civilních a trestních kauzách, zastoupení před
orgány státní správy vč. řízení o přestupcích apod.

604 444 457

Konzultace k novému občanskému zákoníku.

www.pizzadokrabice.cz

Kontakt:
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4
+420 216 216 477 +420 604 898 123
e-mail: pitrova@akpitrova.cz

nám. Prezidenta Masaryka 106 (kruhák)
Praha 4 – Kunratice
Rozvoz v Kunraticích zdarma
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KALENDÁRIUM

Březen, duben, květen 2016

Kultura

Volný čas

Sport

9. 3. středa / 18:30 hod. / koncertní sál
ZUŠ J. Růžičky

2. 3. středa / 16:15 hod. / RC U motýlků

21. 2. neděle / 16 hod. / SH ZŠ Kunratice

Pro děti již od 2 let v herně.

Utkání 1. florbalové ligy
v hale kunratické ZŠ.

Výtvarná dílna
– velikonoční dekorace

Start98 vs. FBC Česká Lípa

Společenský večer ZŠ Kunratice

4. 3. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák

Na téma „Tenkrát v Kunraticích“
– tradiční poděkování všem,
kteří se podílí na rozvoji ZŠ.

Hudební večer s J. Fendrychem

25. – 27. 3. pátek - neděle / 8 hod. /
SK Slovan

Pravidelné páteční posezení u piana.

Prague Spring Cup

19. 3. sobota / 14 hod. / u rybníku Ohrada

Dětská výtvarná dílnička

Koncert učitelů ZUŠ Jana Růžičky
11. 3. pátek / 19 hod. / rest. Ve mlýně

Kunratické vítání jara

Oslava příchodu jara s bohatým kulturním
programem.
19. 3. sobota / 19 hod. / sokolovna

Hasičský bál

6. 3. neděle / 16 hod. / restaurace Šeberák

3. 4. neděle / 16:30 hod. / SK Slovan

Vstupné: 80 Kč

SK Slovan Kunratice – JM Chodov

10. 3. čtvrtek / 18:30 hod. / RC U motýlků

Přednáška JUDr. Julie Pítrové
– rodinné právo

24. 3. čtvrtek / 18 hod. / kostel sv. Jakuba

Přednáška na téma: Úprava výživného
a stanovení péče o děti dohodou
a soudem. Prostor pro konkrétní dotazy.

Mše svatá na památku Večeře páně.

11. 3. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák

25. 3. pátek / 15 a 18 hod. /
kostel sv. Jakuba

Pravidelné páteční posezení u piana.

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Modlitba křížové cesty a velkopáteční
obřady.
26. 3. sobota / 21 hod. / kostel sv. Jakuba

Bílá sobota

Velikonoční vigilie s žehnáním ohně.

Největší evropský turnaj mládeže.

Hudební večer s J. Fendrychem

12. 3. sobota / 14 – 17 hod. / sokolovna

Dětský karneval

Mistrovské domácí utkání týmu A.
17. 4. neděle / 17 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice – Dukla JM
Mistrovské domácí utkání týmu A.
30. 4. sobota / 14 hod. / SK Slovan

Nábor nových fotbalistů
a pálení čarodejnic

Fotbalové a zábavné hry s pálením
čarodejnic.
25. 3. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák

13. 3. neděle / 16 hod. /
restaurace Šeberák

Hudební večer s J. Fendrychem
Pravidelné páteční posezení u piana.

Nedělní divadélko pro děti

16. 4. sobota / 9 hod.

Vstupné: 100 Kč

27. 3. neděle / 8 a 9:30 hod. /
kostel sv. Jakuba

16. 3. středa / 16:15 hod. / RC U motýlků

Ukliďme Česko, ukliďme Kunratice

1. 4. pátek / 18:30 hod. / RC U motýlků

Pro děti již od 2 let v herně.

16. 4. sobota / 13 hod. / sraz u kostela

Zajímavý program s přespáním.

17. 3. čtvrtek / 16 a 17 hod. /
RC U motýlků

Boží hod velikonoční – mše svatá
Noc s Andersenem

Výtvarná dílna
– velikonoční dekorace

Otvírání studánek

4. 4. pondělí / 14 hod. / DCHB

Velikonoční keramické tvoření

8. 5. neděle / 15 hod. / radnice

18. 3. pátek / 19 hod. /
restaurace Šeberák

Vystoupení vítězů soutěží ZUŠ J. Růžičky.

Pravidelné páteční posezení u piana.

14. 5. sobota / 21 hod. / kostel sv. Jakuba

Svatodušní vigilie

20. 3. neděle / 16 hod. /
restaurace Šeberák

Mše svatá s požehnáním ohně a obnovou
biřmovacích závazků.

Dětská výtvarná dílnička
Vstupné: 80 Kč

21. 5. sobota / 10 – 18 hod. / zámecký park

Divadlo v parku

21. 3. pondělí / 16 a 17 hod. /
RC U motýlků

8. ročník rodinného divadelního
a hudebního festivalu.

S Petrou Křivánkovou.

Slavné písničky
Osvobozeného divadla
Koncert ke Dni matek

Jarní úklid Kunratic v rámci projektu
Ukliďme Česko.

S Petrou Křivánkovou.

Procházka Kunratickým lesem
se zajímavým programem.
23. 4. sobota / 9:30 – 15 hod. /
RC U motýlků

Pohádkový les

Hudební večer s J. Fendrychem

Cesta Kunraticemi s pohádkovými
postavami.
30. 4. sobota / 17 – 22 hod. / Šeberák

Šeberácké pálení čarodejnic

3. 5. úterý / 7:30 hod. / parkoviště u pošty

Výlet seniorů do Kutné hory
a na zámek Kačina

21. – 22. 5. sobota – neděle / Šeberák

Velikonoční keramické tvoření

Vínojarní

Tak trochu jiné vinobraní na Šeberáku.

Užitečné info
Velkoobjemové (VOK) kontejnery

BIO kontejnery
10. 4. 13-16 hod.
		

Ještědská (u pošty), křižovatka ul. Ke Hrádku
x Houbařská, křižovatka ul. Lizstova x Kalmánova

17. 4. 13 – 16 hod. křižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova, plocha před ZŠ
		
ul. Krameriova, křižovatka ul K Betáni x Do Dubin
15. 5. 13 – 16 hod. Ještědská (u pošty), pochozí plocha před
		
ZŠ ul. Krameriova, křižovatka ul K Betáni x Do Dubin

9. 3. 16 – 20 hod.
		

Ještědská (u pošty),
Zelené údolí (ul. Za Valem)

6. 4.

Ještědská (u pošty), Flora (u kotelny)

16 – 20 hod.

4. 5. 16 – 20 hod.
		

Ještědská (u pošty),
Zelené údolí (ul. Za Valem)
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