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Kniha Kunratice v běhu času se
líbí nejen čtenářům, ale i odborné
veřejnosti (foto P. Hilmarová).
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Slovo starostky
Vážení þtenáĜi,
v minulém þísle
jsem slíbila, že vás
tentokrát
seznámím s pĜipomínkami Mý Kunratice
k návrhu nových
Pražských stavebních pĜedpisĤ tak,
jak je schválilo
v únoru naše zastupitelstvo. Od té doby došlo i k mnoha jiným
dĤležitým událostem, jak pozitivním, tak negativním. Mezi negativní události patĜí hlavnČ nevhodné a necitlivé vypuštČní rybníku
Šeberák (podrobnosti viz pĜíspČvek kolegynČ Ing. Alinþové). NepotČšila nás ani dokumentace dopravního napojení areálu SAPA
na Kunratickou spojku, ke které schválilo
naše zastupitelstvo Ĝadu pĜipomínek.
K pozitivním událostem Ĝadím v prvé
ĜadČ schválení rozpoþtu Mý pro letošní rok
a schválení investiþní dotace HMP ve výši 5
mil. Kþ na rozšíĜení kapacity ZŠ PĜedškolní.
Radost mi udČlalo také zahájení rekonstrukce þ. p. 57 na zdravotní stĜedisko, které by
tak mohlo být koncem roku hotové, a vydání
územního rozhodnutí na nákupní stĜedisko
v lokalitČ U TĜech svatých, o kterém rovnČž
píše podrobnČji Ing. Alinþová. PotČšila mČ
ale i Ĝada drobnČjších událostí. OcenČní naší
knihy Kunratice v bČhu þasu, ocenČní našich
webových stránek nebo pČkný masopustní
prĤvod Sokola Kunratice, kterého se úþastní
stále více lidí. Dobrý dojem mám také z valných hromad a výroþních þlenských schĤzí
našich sportovních a zájmových organizací, které jsem v poslední dobČ navštívila. Je
z nich patrné, že se þlenové tČchto organizací snaží i v souþasné dobČ, kdy je vstĜícnost
sponzorĤ výraznČ nižší, aby organizace fungovaly bez jakéhokoliv omezení a dokonce
se snaží i o urþitá vylepšení.

Rozpočet
MČ Praha-Kunratice
Letošní rozpoþet Mý je vysoký, protože
dochází a bude docházet k realizaci dlouho
pĜipravovaných a pomČrnČ velkých investiþních akcí, na které jsme Þnanþní prostĜedky
stĜádali Ĝadu let. O tĜech nejvýznamnČjších
akcích (rozšíĜení kapacity ZŠ Kunratice, rekonstrukce þ. p. 57 na zdravotní stĜedisko
a plošné opravČ komunikací) psala Ing. Lenka Alinþová podrobnČ v minulém þísle.
Schválen je rozpoþet s objemem pĜíjmĤ
ve výši 54 805 tis. Kþ a objemem výdajĤ
ve výši 78 601 tis. Kþ. Rozdíl ve výši 23 796
tis. Kþ je plnČ kryt zapojením vlastních uspoĜených Þnanþních prostĜedkĤ vytvoĜených
v minulých letech. BČžné výdaje výši pĜíjmĤ
nepĜekraþují, rozdíl mezi pĜíjmy a výdaji
pĜipadá na výdaje kapitálové (bČžné výdaje þiní 29875 tis. Kþ a kapitálové 48726 tis.
Kþ). Neinvestiþní dotace od HMP pro mČstské þásti vychází z principu tzv. minimálního
dotaþního vztahu na jednoho obyvatele Mý
(2440 Kþ). Pro nás po odpoþtech þiní tato doKunratický zpravodaj 2/2014

tace 22077 tis. Kþ. (Zkrácená verze rozpoþtu
viz str. 16, podrobný rozpoþet Mý najdete
na adrese www.praha-kunratice.cz).
Jak jsem naznaþila již v úvodu, schválilo
Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém bĜeznovém zasedání rozdČlení Þnanþní rezervy ve výši 200 mil. Kþ na rozvoj školství,
pĜiþemž dotace pro Mý Kunratice þiní 5
mil. Kþ. Je to polovina þástky potĜebné pro
nástavbu dvou uþeben, kterou chceme realizovat v letošním roce, þili je to významná
podpora. PotČšující je, že snahu o získání
dotace projevili zástupci všech politických
stran zúþastnČných v našem zastupitelstvu
vþetnČ Klubu nezávislých zastupitelĤ. O tom
svČdþí i výsledek hlasování v ZHMP, kde pro
to zvedlo ruku 47 zastupitelĤ z celkového
poþtu 63 zastupitelĤ. Moc bych si pĜála, aby
k obdobné shodČ docházelo co nejþastČji, a to
nejen u nás, ale i v Zastupitelstvu hl. m. Praha
a pokud možno i na vládní úrovni.

Návrh Pražských stavebních
předpisů (PSP)
Pražské stavební pĜedpisy (PSP) by mČly
nahradit vyhlášku þ. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy v platném znČní (vyhlášku o obecných
technických požadavcích na výstavbu v Hl.
m. Praze). Materiál, který jsme projednávali
na zasedání našeho zastupitelstva, se skládal
z vlastního návrhu pĜedpisĤ a z dĤvodové
zprávy. Jako dĤvod vydání nové vyhlášky
je uvedeno v dĤvodové zprávČ, že na konci 20. stol. došlo ke zĜetelné zmČnČ názorĤ
na územním plánování a že namísto rozvolnČného mČsta je obecnČ uznávaným cílem mČsto kompaktní. Dále se v dĤvodové
zprávČ uvádí, že stávající požadavky na odstupy staveb þi oslunČní negativnČ ovlivĖují
charakter nové výstavby a jsou realizovány
na úkor dĤležitČjších kvalit prostĜedí, pĜedevším ekonomické a sociální udržitelnosti,
logického uspoĜádání území, schopnosti promČny v þase atd.
Naše zastupitelstvo ocenilo pozornost,
která je v PSP vČnována veĜejnému prostoru, k návrhu PSP však schválilo cca 25 pĜipomínek. PĜipomínky smČĜují zejména proti
snižování nárokĤ na osvČtlení a oslunČní,
proti zvyšování hlukových limitĤ, proti zahušĢování zástavby a ve prospČch snížení
nejnižší výškové hladiny zástavby. Zastupitelstvo rovnČž pĜipomínkovalo nový zpĤsob
výpoþtu potĜebných parkovacích míst, který by mČl vycházet z hrubých podlažních
ploch staveb, a možnosti umísĢovat potĜebná
parkovací stání u nízkopodlažní zástavby
do uliþního prostoru. Vzhledem k tomu, že
pĜipomínek od mČstských þástí bylo víc, budou následovat další jednání za úþelem sjednocení stanovisek.

Dopravní napojení
areálu SAPA
na Kunratickou spojku
V bĜeznu jsme obdrželi od spoleþnosti
Saparia a. s. žádost o vyjádĜení k dokumen2

taci pro územní Ĝízení na „Komunikaþní
propojení Dobronická-Kunratická spojka“.
Jedná se o první þást budoucího obchvatu
Kunratic, který vede od Kunratické spojky
(v místČ kĜižovatky s budoucím obchvatem
Písnice) k severovýchodnímu okraji areálu
SAPA. Délka napojení je 655 m. Komunikace má mít parametry budoucího obchvatu Písnice a Kunratic, t. zn., že má mít dva
jízdní pruhy v šíĜi 3,25 m, zelený pás šíĜe
1,5 m, zelený pás se stromoĜadím v šíĜi
3 m, spoleþný pás pro cyklisty a chodce
v šíĜi 3 m a dva vodicí proužky a bezpeþnostní odstup v celkové šíĜi 1 m.
V pĜedložené dokumentaci je však stavba
omezena na 1. etapu, která obsahuje pouze
jízdní pruhy, vodící proužky a bezpeþnostní odstup. Úþelem stavby je zajistit nový
pĜíjezd do areálu SAPA, aby se zlepšila situace v místČ nevyhovujících a pĜetížených
kĜižovatek na stávajících vjezdech z Libušské ulice. K Ĝešení nových vjezdĤ dochází v souvislosti s projednáváním „ZmČny
v užívání multifunkþního areálu Saparia
Libuš“ (na vČtšinu objektĤ v areálu existuje v souþasné dobČ pouze pĤvodní povolení z doby provozu masokombinátu).
Mý Kunratice byla s uvedeným zámČrem pĜedbČžnČ seznamována již dĜíve, v té
dobČ však zámČr nemČl ještČ konkrétní podobu. Vstupní jednání k této vČci se konalo
za úþasti spoleþnosti Saparia a. s., Mý Libuš, Mý Kunratice, projektantĤ a Ĝady orgánĤ státní správy 12. záĜí 2013. Na tomto
jednání Mý Kunratice uplatnila požadavek
na zpracování poþítaþového modelu, který
by prokázal, jak navrhované propojení areálu ovlivní intenzitu dopravy na komunikacích v Kunraticích, zejména na VídeĖské
ulici. Vzhledem k tomu, že investor dosud
žádný poþítaþový model nepoĜídil, byl tento fakt hlavním dĤvodem k zásadnímu nesouhlasu s pĜedloženou dokumentací. Další
námitka byla vznesena proti tomu, že navrhované napojení má sloužit i ke stávající
hale ve vlastnictví Saparia, a. s. nacházející se východnČ od navrhovaného napojení,
a to z dĤvodu, že se jedná o pĤvodnČ doþasnou stavbu, jejíž životnost již dávno vypršela a tudíž právnČ neexistuje. Dále Mý
Kunratice nesouhlasila s rozdČlením zámČru
na etapy (Mý žádá vybudovat chodník a zeleĖ v 1. etapČ) a nesouhlasila se zaĜazením
komunikace mezi veĜejnČ pĜístupné úþelové
komunikace, které nepodléhají posouzení
z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí podle
zákona þ. 100/2001 Sb.
Na závČr tohoto odstavce bych ráda uvedla, že zapoþetí stavby obchvatu Kunratic
je v podstatČ pozitivní záležitost, na druhé
stranČ je na místČ obava z toho, že stavba
nebude pokraþovat nebo bude pokraþovat
za dlouhou dobu. Do doby realizace celého
obchvatu Kunratic by mohlo dojít k dalšímu
citelnému zatížení kunratických komunikací.
Z tohoto dĤvodu musíme na zpracování poþítaþového modelu i nadále trvat.
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Zastupitelstvo–Úřad MČ
Volby do Evropského
parlamentu
Prezident republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu na dny 23. a 24. kvČtna 2014. V pátek 23. kvČtna 2014 se bude
hlasovat od 14.00 do 22.00 hod a v sobotu
24. kvČtna od 8.00 do 14.00 hod. Voliþ mĤže
ze závažných zdravotních dĤvodĤ požádat
úĜad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zĜízena. V takovém pĜípadČ okrsková volební komise vyšle k voliþi své þleny s pĜenosnou volební
schránkou. PĜed volbami o ni lze kdykoli
požádat na tel. 244 102 218, paní Plaþková.
Volby se budou konat pro obþany centrálních Kunratic a pro voliþe ze Zeleného údolí ve volebních místnostech v ZŠ Kunratice,
ulice PĜedškolní, pro voliþe z Flory v budovČ ZUŠ, Jana RĤžiþky 1179. Adresu volební
místnosti a þíslo volebního okrsku naleznou
voliþi na obálce, v níž jim budou domĤ doruþeny hlasovací lístky. PĜesné rozdČlení
volebních okrskĤ po jednotlivých ulicích
bude vyvČšeno na úĜední desce i na webových stránkách www.praha-kunratice.cz.
Voliþ mĤže požádat o vydání voliþského prĤkazu ode dne vyhlášení voleb, a to
písemným podáním opatĜeným ovČĜeným
podpisem voliþe nebo osobním podáním,
doruþeným nejpozdČji 15 dnĤ pĜede dnem
voleb t. j. do 8. kvČtna 2014 do 16 hod pĜíslušnému úĜadu. Obecní úĜad nebo zastupitelský úĜad voliþský prĤkaz nejdĜíve 15 dnĤ
pĜede dnem voleb t. j. 8. kvČtna 2014 pĜedá
osobnČ voliþi nebo osobČ, která se prokáže
plnou mocí s ovČĜeným podpisem voliþe žádajícího o vydání voliþského prĤkazu, anebo jej voliþi zašle doporuþenČ do vlastních
rukou. Voliþ buć doruþí ÚĜadu Mý Praha-Kunratice písemnou žádost (v listinné podobČ s úĜednČ ovČĜeným podpisem, v elektronické podobČ podepsané elektronickým
podpisem voliþe nebo datovou schránkou)
a to nejpozdČji do 15 dnĤ pĜede dnem voleb, t. j. do þtvrtka 8. kvČtna 2014 a uvede,
na jakou adresu chce voliþský prĤkaz zaslat,
nebo si jej pĜijde osobnČ vyzvednout nebo
osobnČ sepíše (podá) žádost na ÚĜadu Mý
Praha-Kunratice, K Libuši 7 a uvede, na jakou adresu chce voliþský prĤkaz zaslat,
nebo poznamená, že si jej nejdĜíve 15 dnĤ
pĜede dnem konání voleb t. j. 8. kvČtna 2014
vyzvedne osobnČ pĜípadnČ využije formuláĜ
se zmocnČním pro jinou osobu k vyzvednutí prĤkazu a tento formuláĜ zmocnČné
osobČ po ovČĜení podpisu pĜedá. Od 8. kvČtna 2014 bude ÚĜad Mý Praha-Kunratice
vydávat osobnČ nebo zasílat voliþský prĤkaz poštou doporuþenČ do vlastních rukou
na adresu uvedenou v žádosti. Po tomto
datu již nelze pĜijímat nové žádosti o vydání
voliþského prĤkazu. Termíny pĜíjmu žádostí
a výdeje voliþských prĤkazĤ jsou dány zákonem a nelze je mČnit.

Pokud voliþ zmČní místo trvalého bydlištČ v rámci území ýR po 13. dubnu 2014
(tj. po zápisu do seznamu voliþĤ pro volby do EP), musí na obecním úĜadČ v místČ
pĤvodního bydlištČ požádat o vyškrtnutí
ze seznamu voliþĤ pro volby do Evropského parlamentu. O tomto vyškrtnutí mu
obecní úĜad vydá potvrzení, které je nutné
pĜedložit obecnímu úĜadu v místČ nového bydlištČ nejpozdČji do 21. kvČtna 2014
nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místČ nového
bydlištČ.
Jana Plaþková

Zastupitelstvo
(Uvádíme pouze vybraná usnesení Zastupitelstva, podrobnČjší informace na www.
praha-kunratice.cz).

26. zasedání 13. 2. 2014
Zastupitelstvo schvaluje
pĜipomínky k Návrhu naĜízení RHMP,
kterým se stanovují obecné požadavky
na využívání území a technické požadavky
na stavby v Hl. m. Praze (Pražské stavební
pĜedpisy).
Souhlasí
● s rozpoþtovými opatĜeními roku 2013
provedenými v dobČ od 12. 12. 2013 do 31.
12. 2013 v souladu s usnesením ZMý þ. 25
ze dne 11. 12. 2013.
Potvrzuje,
že þlen Zastupitelstva Mý Praha-Kunratice pan Ing. ďubomír Rosík složil v souladu
s § 50, odst. 2 a 3 zákona þ. 131/2000 Sb.
o Hl. m. Praze v platném znČní do rukou
pĜedsedající slib þlena Zastupitelstva MČstské þásti Praha-Kunratice a tento akt svým
podpisem potvrdil.
●

27. zasedání 10. 3. 2014
Zastupitelstvo schvaluje
rozpoþet neinvestiþního pĜíspČvku Mý
roku 2014 pro Základní školu Kunratice
Praha 4, PĜedškolní 420 v celkové výši 4000
tis. Kþ na provozní náklady,
● rozpoþet doplĖkové þinnosti Základní
školy Kunratice, Praha 4, PĜedškolní 420,
● rozpoþet neinvestiþního pĜíspČvku Mý
roku 2014 pro MateĜskou školu Kunratice
Praha 4, PĜedškolní 880 v celkové výši 1484
tis. Kþ,
● zapojení þásti zisku z hospodáĜské
þinnosti let 2010 a 2011, t. j. þást výnosu
za prodej pozemkĤ urþeného na investiþní
potĜeby Mý ve výši 23333 tis. Kþ,
● rozpoþet Mý na rok 2014 v hlavní þinnosti:
objem pĜíjmĤ ve výši 54805 tis. Kþ,
objem výdajĤ ve výši 78601 tis. Kþ,
rozdíl pĜíjmĤ a výdajĤ ve výši - 23796 tis.
Kþ krytý Þnancováním z úspor vlastních
zdrojĤ,
● rozpoþet hospodáĜské þinnosti pro rok
2014:
výnosy 8 062 150 Kþ,
náklady 2 031 000 Kþ,
●
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● hospodáĜský výsledek pĜed zdanČním
6 031 150 Kþ,
● rozpoþtový výhled Mý Praha Kunratice
na období let 2015 až 2019 podle pĜílohy
k tomuto bodu,
● odejmutí nemovitostí ze svČĜené správy
Mý Praha-Kunratice a to pozemkových parcel parc. þ. 2343/139 o výmČĜe 233 m², orná
pĤda, parc. þ. 2343/140 o výmČĜe 269 m²,
orná pĤda, parc. þ. 2428/10 o výmČĜe 689
m² a parc. þ. 2343/236 o výmČĜe 503 m²,
orná pĤda, vše na LV 1812, v k .ú. Kunratice z dĤvodu sjednocení správy pozemkĤ.
ZásadnČ nesouhlasí
● s dokumentací pro územní Ĝízení stavby „Komunikaþní propojení Dobronická-Kunratická spojka, areál SAPA.“
Bere na vČdomí
● pĜehled vČcných a Þnanþních darĤ poskytnutých ZŠ do konce roku 2013.
Redakce

Dětské hřiště u Ohrady
DČtské hĜištČ u rybníka Ohrada þeká
v letošním roce zcela zásadní oprava.
Vzhledem k tomu,
že toto hĜištČ, jehož
vlastníkem je Mý
Praha-Kunratice nevyhovuje
platným
normám,
rozhodli
jsme se pro jeho rekonstrukci. Využili jsme
toho, že Ministerstvo životního prostĜedí
vyhlásilo v programu ZeleĖ do mČst a jejich okolí v Operaþním programu Životního prostĜedí výzvu na poskytnutí podpory
na Revitalizaci území a podali jsme žádost
o grant na projekt „Revitalizace okolí rybníka Ohrada a Zelené cesty“. Projekt spoþívá
v zámČru dokonþit poslední etapu tzv. „Zelené cesty“.
Projekt „Zelená cesta“ tvoĜí oddychovou zónu, která vede od rybníkĤ Šeberák
a Olšanský pĜes Bažantnici, zámecký park,
ulici Za Parkem, kolem rybníka Ohrada až
ke vstupu do Kunratického lesa. Za posledních 20 let se podaĜilo díky ziskĤm rĤzných
grantĤ „Zelenou cestu“ vybudovat a nyní
již zbývá poslední þást mezi rybníkem
Ohrada a kunratickým lesem. V žádosti
o dotaci je naplánována výmČna herních
prvkĤ na dČtském hĜišti pro malé dČti, úprava fotbalového plácku na louce a dosadba
zelenČ. PĜedpokládaná cena za realizaci je
dva miliony korun. Mý Praha-Kunratice se
zavázala spoluúþastí ve výši 20%. Termín
realizace je 2014/2015. Výsledek grantového Ĝízení má být znám do konce mČsíce
dubna. V pĜípadČ, že s žádostí o dotaci neuspČjeme, jsme pĜipraveni samotné opravy
hĜišĢ, tedy bez doplnČní zelenČ, provést
na náklady Mý.
Tento þlánek je zároveĖ odpovČdí na to,
proþ byla odstranČna rozbitá skluzavka pro
malé dČti u rybníka Ohrada a proþ nebyla
Kunratický zpravodaj 2/2014
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nahrazena novou. ZabednČní dČtské vČže
v místČ skluzavky je doþasné opatĜení
do doby, než se dozvíme, zda jsme uspČli
s naším projektem. Tedy jakou cestou se
budeme ubírat, t. j. v pĜípadČ získání grantu
variantou velkorysejší, v pĜípadČ nezískání
grantu variantou skromnČjší.
Ing. Lenka Alinþová, zástupce starostky

Obchodní centrum Vídeňská
KoneþnČ se po nČkolika letech trápení
„ledy hnuly“ i u TĜí svatých pĜi kĜižovatce
ulic Dobronická a VídeĖská. Stavební úĜad
vydal platné rozhodnutí o umístČní stavby
obchodního centra (OC) a náš nájemce
spoleþnost Scionius a. s. zpracovává v souþasné dobČ projektovou dokumentaci pro
stavební povolení. PĜedpokládá, že stavební povolení získá koncem jara a kolaudaci
v mČsících Ĝíjen-listopad. Co zde bude?
Vyroste protáhlá pĜízemní stavba s devíti
obchody a cca sto parkovacími místy. Dle
sdČlení spol. Scionius a. s. se zákazníci mohou tČšit na prodejnu potravin Penny Market, Ĝeznictví a lahĤdky Zeman, drogerii
DM, hraþky BAMBULE, lékárnu Dr. Max,
zverimexu a krmiv Pet Center, Efko Tabák,
Interoptik Linda a vinotéku Le Panier.
OtevĜením tohoto nákupního centra nepoþítáme s navýšením dopravy v Kunraticích. Vzhledem k hustotČ obdobných
nákupních center ve vedlejších mČstských
þástech pĜedpokládáme, že OC VídeĖská
bude sloužit pĜedevším obyvatelĤm Kunratic a Libuše a dále motoristĤm zejména ze
stĜedoþeského kraje, kteĜí projíždČjí Kunraticemi po VídeĖské ulici.
Ing. Lenka Alinþová, zástupce starostky

Informace pro majitele psů
Oþkování psĤ proti vzteklinČ se bude konat v pondČlí 19. kvČtna 2014 pĜed budovou ÚĜadu Mý Praha-Kunratice K Libuši 7
od 15 do 18 hod.
Dana Krejþová

Počítačová animace budoucího obchodního centra U Tří svatých (Scionius a. s.).

Městská policie a Kunratice
První únorová nedČle, dvacet minut
po pĤlnoci. Hlídka pražských strážníkĤ,
okrskáĜi z Kunratic Pavel Sátra a Petr Vochoc právČ procházejí kolem areálu Tvrz
Kunratice. Ostraha objektu je upozorĖuje,
že v nedaleké restauraci U RytíĜe Jakuba
z Kunratic je podezĜelým zpĤsobem poškozené okno. Strážníci jsou ve dvou minutách
na oznaþeném místČ. Okno je sice zavĜené,
ale evidentnČ poškozené. Proto se rozhodují pro vnČjší kontrolu objektu. V zadní þásti
zaslechnou podivné zvuky, rány a bouchání. NČkdo se do restaurace vloupal a je stále
ještČ na místČ. Strážníci jednají okamžitČ.
Pokryjí pĜední a zadní vchod restaurace
a volají Policii ýR.
Mezitím spatĜí, jak z okna restaurace vyskakuje osoba a dává se na útČk. Strážníci vybíhají a pronásledují mladého muže,
který se snaží schovat na zahradČ místní
knihovny. NicménČ jeho snaha je marná.
Hlídka muže omezuje na osobní svobodČ
pro dĤvodné podezĜení ze spáchání trestného þinu a pĜesvČdþuje se, zda mladý pa-

chatel nemá u sebe zbraĖ. Objevují u nČho
kleštČ. Mladý muž se ke svému þinu doznává a snaží se vysvČtlit, že jej k tomuto
zoufalému kroku dohnala Þnanþní tíseĖ.
PĜijíždí hlídka Policie ýR a pĜebírá pachatele spolu s místem þinu k dalšímu šetĜení.
Mgr. René Štýbr, Ĝeditel Obvodního
Ĝeditelství MČstské policie Praha 4

Kontakty na strážníky MP
Služebna-Kostelní nám. 34,
Praha 4 – Kunratice.
Úřední hodiny
každou pracovní středu v době
od 16:00 do 17:00 hodin.
Mobilní telefonní číslo s provozem
v případě služby kunratických
strážníků (vzhledem k jejich
nízkému počtu v některých dnech
slouží strážníci z Prahy 4).
GSM.: 606 392 333 nebo nepřetržitá
služba MP v Krči 241 71 08 17
Využít můžete také e-mail
okrskari.p4@mppraha.cz

Společenská rubrika; Ceny míří do Kunratic
PodČkování za blahopĜání k významnému životnímu jubileu zasílají paní Blanka Burešová, Dr. Milena
Cesnaková, Eva Pechová, Jana Puchmeltrová, Marie Sovová, Ivanka Uhlíková, Ing. Eva Vlková a pánové Lumír
ývanþara, ZdenČk Kazda, Jaroslav Stárek, Ing. Josef VenglaĜ a Josef VojtČch.
Redakce

Jak ﬁnancovat dostavbu rozšíření kapacity školy
Financování investiþních akcí mČstské

þásti Praha Kunratice je do velké míry pĜímo závislé na získání Þnanþních prostĜedkĤ
z Magistrátu hlavního mČsta Prahy. V prĤbČhu tohoto volebního období se radnici
mČstské þásti Praha-Kunratice nepodaĜilo
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zajistit od pražského magistrátu žádný pĜíspČvek na investiþní akce a to ani tehdy,
kdy pražský magistrát vedla po dobu dvou
let ODS spoleþnČ se Sociální demokracií.
Z tohoto dĤvodu jsou všechny investiþní
akce hrazeny pouze ze zdrojĤ mČstské þásti
Praha-Kunratice, kdy prostĜedky na tyto
akce jsou zajišĢovány pĜedevším z prodeje
majetku Kunratic. V tomto volebním období se zastupitelstvo Kunratic skládá z 11
þlenĤ, zastupitelĤ, z toho 7 zastupitelĤ je
z bývalé ODS, nyní „NEZÁVISLÍ.“
Finanþní prostĜedky se pro Kunratice
nepodaĜilo zajistit ani tehdy, kdy pražský
magistrát vedla spoleþnČ TOP09 s ODS
a to i pĜes to, že Þnanþní výbor pražského
magistrátu byl nadále pod kontrolou ODS.
V posledních mČsících vede Magistrát
hlavního mČsta Prahy TOP09, þímž se situace þásteþnČ zmČnila. Místní organizace
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TOP09 si je vČdoma faktu, že v souþasné
dobČ je v Kunraticích, mimo jiné, katastrofální nedostatek kapacit pro umístČní
kunratických dČtí do prvních tĜíd základní
školy. Z tohoto dĤvodu se místní organizace
TOP09 zavázala napnout své síly na získání investiþních prostĜedkĤ z pražského magistrátu na dostavbu dvou tĜíd ZŠ v Kunraticích. Je namístČ podotknout, že k tomuto
kroku se þlenové místní organizace zavázali
i pĜes to, že od prvopoþátku, t. j. od posledních voleb, byli ODS (nyní „NEZÁVISLÝMI“ zastupiteli) odsouzeni do role opozice.
I pĜesto þlenové kunratické TOP09 vČĜí, že
se jim, pĜes nemalé pĜekážky, podaĜí získat
vČtšinu Þnanþních prostĜedkĤ na investiþní
akci dostavby dvou tĜíd základní školy pro
naše Kunratice. Tím se podaĜí ušetĜit majetek Kunratic na budoucí zvelebování naší
mČstské þásti.
Milan Goll

Společenská rubrika; Ceny míří do Kunratic
Souhlasím s panem Gollem, že se nám
v posledních dvou letech (2011 a 2012 se
budovala kanalizace v lokalitČ Nad Šeberákem a na koupališti Šeberák) nedaĜilo získat
z rozpoþtu Hl. m. Prahy peníze na investiþní
akce v Kunraticích tak, jako se nám daĜilo
v pĜedchozích deseti letech, kdy investice
Hl. m. Prahy do Kunratic þinily cca jednu
miliardu a padesát milionĤ korun a hodnota svČĜených pozemkĤ v tomto období þinila
cca 150 milionĤ korun. O tom jsem psala již
v posledním þísle KZ. O podporu pražské
ODS jsme pĜišli díky tomu, že jsme vedení
ODS silnČ kritizovali.
Dovoluji si citovat z dopisu ze dne
22. 5. 2013 podepsaném všemi tehdejšími
þleny Místního sdružení ODS v Kunraticích, adresovaném pĜedsedovi ODS Petru
Neþasovi. „ODS se stala stranou, která není
postavena na programových idejích, ale
na politikaĜení. V takové ODS nemá pro nás
smysl dále zĤstávat. Proto Vám oznamujeme, že k dnešnímu dni ukonþujeme své þlenství v ODS.“
Souhlasím s panem Gollem, že místní organizace TOP 09 na základČ naší žádosti
intervenovala u svých zastupitelĤ v ZHMP,
stejnČ jako MUDr. Mandík u pražské ýSSD
a my u dalších pražských zastupitelĤ. Je to
vidČt i z výsledku hlasování ZHMP, kdy z poþtu 63 pro návrh udČlit Mý Praha-Kunratice
dotaci na dostavbu dvou tĜíd ZŠ Kunratice
ve výši 5 mil. Kþ, zvedlo ruku 47 zastupitelĤ
(rozložení politických stran v ZHMP: TOP
09 26 þlenĤ, ODS, dnes rozdČlená do dvou
klubĤ, 20 þlenĤ, ýSSD 14 þlenĤ, KSýM 3
þlenové). PĜála bych si takovou spolupráci
i v ostatních záležitostech radnice.
Ing. Lenka Alinþová, zástupce starostky
Cena ze soutěže
Fénix content marketing
Na podzim minulého roku jsme vám pĜedstavili novou knihu o Kunraticích s názvem
Kunratice v bČhu þasu, která je podle nám
známých ohlasĤ þtenáĜi pĜijímána velmi pĜíznivČ. NČkolik týdnu poté jsme byli shodou
okolností požádáni, zda bychom se nechtČli zúþastnit soutČže Fénix content marketing. PĜihlásili jsme tedy knihu do soutČže
a k naší velké radosti jsme si odnesli cenu.
A jelikož nás zajímalo þím kniha porotce zaujala, zeptali jsme se osoby nejpovolanČjší,
Ĝeditelky poĜádající organizace Freya KateĜiny Borovanské.
„Kunratice v bČhu þasu byla pro porotu kniha jedineþná, ale trochu nesluþitelná
s kategorií, do které byla pĜihlášena. I pĜesto byla vyhodnocena jako mimoĜádná. ProbČhlo jednání odborné poroty o tom, jakým
zpĤsobem ji odmČnit, zda ponechat ocenČní
na porotČ tvĤrcĤ, která udČlovala zvláštní
ocenČní v rámci soutČže Fénix content marketing nebo ji ocenit mimo kategorii. ěešení
jsme nalezli v ocenČní ýeské marketingové
spoleþnosti, kterou v porotČ reprezentovala
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová. ýeská marke-

Tajemnice paní Jitka Voříšková přebírá ceny (foto MHMP).
tingová spoleþnost udČlila cenu a pĜipravila
speciální sošku pro vítČze.“
DobĜe se nám þtou hodnocení knihy. PorotČ þtenáĜĤ se líbilo, že je to „....dokument
zpracovaný s nevšední péþí, zjevná práce
a podrobné studium historických materiálĤ,
pĜíjemnČ a þtivČ zpracovaná kniha o krásné
a velmi zajímavé (i z historického hlediska)
lokalitČ, ….z historického hlediska velmi
výjimeþná publikace obsahující spoustu
faktĤ, detailĤ atd, atd. Porota šéfredaktorĤ
zase hodnotila práci jako „...výbornČ spojené historické údaje se skvČlou obrazovou
pĜílohou, tradiþní, þistou“. A názor hlavní
odborné poroty? „NenásilnČ zpracovaná
publikace, která potČší jistČ každého rodáka,
pĜíjemnČ zpracovaná faktograÞcká publikace, nevšední poþin, zajímavé zpracování
doplnČné o pČkné fotograÞe pĜímo z místa“.
Ale aby autoĜi pĜíliš nezpychli zaznČla
i drobná kritika „...jediným nedostatkem je
snad „jednodušší“ graÞcké provedení, což
však zastírá ohromné penzum pĜedkládaných informací a historických faktĤ od roku
1287.“
Co dodat závČrem jako podČkování všem
tČm, kteĜí se na knize jakýmkoliv zpĤsobem
podíleli? Použijme opČt vyjádĜení jednoho
z porotcĤ. „Nelze než chválit zpĤsob zpracování a ocenit píli a trpČlivost pĜi studiu
historických pramenĤ nutných k sestavení
takto obsáhlého díla.“
Pro zájemce o knihu Kunratice v bČhu
þasu pĜipomínáme, že ještČ mohou zakoupit za cenu 299,- Kþ zbývající výtisky
v sekretariátu paní starostky na kunratické
radnici.
(my)

Ceny ze Zlatého erbu 2014
Hlavní mČsto Praha vyhlašuje od roku
2004 krajské kolo soutČží zamČĜených
na webové stránky a elektronické služby
Zlatý erb 2014 a Junior Erb 2014. O Zlaté
erby v Praze každoroþnČ soutČží desítky
mČstských þástí, které tak mají pĜíležitost
porovnat kvalitu svých webových stránek s ostatními. Letos se soutČže poprvé,
v konkurenci 22 mČstských þástí, zúþastnily i kunratické webové stránky www.praha-kunratice.cz a hned pĜi premiéĜe jsme
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14. bĜezna nechybČli bČhem slavnostního
pĜejímání cen v rezidenci primátora. Ceny
si naše stránky odnášejí ze dvou kategorií.
Vyhráli jsme Cenu veĜejnosti, kde hlasovala
veĜejnost a skonþili druzí v ocenČní Nejlepší
webová stránka obce.
Ceny vítČzĤm pĜedal Radní pro informatiku Jan Vašíþek. PĜipomnČl pĤvodní význam
anglického slova web (pavuþina).TvĤrce
stránek pĜirovnal k „ ….autorĤm spĜádajících virtuální pavuþiny, kdy se ve skuteþnosti ale jedná spíš o práci mravenþí než pavouþí. OceĖuji službu, která je pro obyvatele
vítČzných mČstských þástí již samozĜejmostí.
Ostatní mČstské þásti zase mohou díky úþasti v soutČži naþerpat inspiraci pro zlepšování
v webových služeb.“
Získané ocenČní nejen potČší, ale i zavazuje. Všem, kdo hlasoval pro naše stránky
a tak pomohl získat pro Kunratice Cenu veĜejnosti, dČkujeme.
Slibujeme, že se budeme i nadále snažit
zlepšovat poskytované služby a informace.
Neobejdeme se pĜi tom ale bez vaší pomoci.
Pokud budete mít jakékoliv námČty, najdete
chybu nebo nenajdete požadované informace, spojte se s námi pomocí kontaktního
formuláĜe http://praha-kunratice.cz/webform/1006-podmety-pripominky.
Jitka VoĜíšková, tajemnice

Nevidomí maséři po roce
Ve Tvrzi Kunratice již více než rok pĤsobí
nezisková organizace Novida o. p. s., Nevidomí maséĜi, ve které pracují lidé, kteĜí to
mají se spoleþenským a pracovním uplatnČním tČžší než ostatní skupiny obyvatel.
Kunratiþtí obþané mohou nedaleko svého
bydlištČ využívat masáže z rukou tČchto talentovaných lidí. Lidem se služba líbí a tak
jsme letos v bĜeznu pĜivítali do rodiny našich zákazníkĤ šestistého klienta. V souþasné dobČ se s námi rozlouþil oblíbený masér
Martin. Zažívá velký úspČch ve zpČvácké
soutČži Hlas a proto se nyní rozhodl vČnovat veškerý þas pČvecké þinnosti. Všichni
mu držíme palce a vČĜíme, že se mu povede
dojít za svým snem.
Ostatní mužské složení Novidy zĤstává
a navíc jsme pĜijali dvČ výborné masérky.
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Společenská rubrika; Ceny míří do Kunratic
Pro vČtší spokojenost našich zákazníkĤ
rozšiĜujeme od dubna služby o baĖkování
a manuální lymfodrenáže (díky potlaþení
celulitidy a hubnoucím úþinkĤm oblíbené
hlavnČ u žen). Od dubna jsme pro velký
zájem zákazníkĤ rozšíĜili provozní hodiny. PondČlky až pátky máme otevĜeno
od 8 do 20 hodin a soboty od 11³º do 20
hodin. Masáží u nás pomĤže zákazník
sobČ i dobré myšlence. Rádi poznáváme
nové lidi a tČšíme se na každého, kdo chce
poznat þi lépe poznávat i nás.
Jana Mašínová

Počítačový klub Zelený pták
Poþítaþový klub pro zdravotnČ postižené
Zelený pták Vás zve na další otevĜení individuálních poþítaþových kurzĤ v období duben-þerven 2014. Kurzy jsou vedeny
individuální formou a urþeny pro zdravotnČ postižené, seniory, ženy na mateĜské
a ostatní. MĤžete se ještČ pĜihlásit do kurzu
anglického jazyka pro mírnČ pokroþilé vždy
ve stĜedu od 15 hod. Dále nabízíme v naší
poþítaþové pracovnČ internet pro veĜejnost,
kopírování, skenování a vypalování. V pro-

storách klubu probíhá v souþasnosti také
výstava neslyšících výtvarníkĤ. Najdete nás
na adrese U Zeleného ptáka 1158, Praha 4
Kunratice-Flora, tel/fax 271 913 590, e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz. Jak se
k nám dostanete? Busem pro vozíþkáĜe þ. 1
s pĜestupy na metro B a C, autobusy þ. 177
ze stanic metra Chodov nebo Opatov a þ.
193 ze stanice Chodov nebo BudČjovická,
zastávka U Kunratického lesa. Další podrobnosti na www.zelenyptak.cz. OtevĜeno
máme pondČlí až þtvrtek 10-18, pátek10-15
hod. O víkendu zavĜeno. Klub Zelený pták

Životní prostředí
Jarní kácení v Kunraticích
Jak jsem již avizovala v KZ-5, 2013, na základČ výsledku mČĜení
starých lip na kunratickém hĜbitovČ stromovým tomografem nám
bylo doporuþeno pokácet dvČ z nich. Lípy byly pokáceny zaþátkem
bĜezna. Na obrázku je vidČt jejich stav, pro který musely být pokáceny. Zbytky paĜezĤ budou zlikvidovány vyhnívacími patronami.
Teprve pak bude rozhodnuto, zda náhradní stromy budou vysazeny
na stejném nebo jiném místČ.
Koncem bĜezna byl rovnČž na základČ mČĜení stromovým tomografem pokácen velký kaštan (Jírovec maćal, Aesculus hippocastanum) na zahradČ MateĜské školky Bambino v areálu hospodáĜských
budov kunratického zámku pĜi ulici Za Parkem. Jeho žalostný stav
je vidČt na druhém obrázku. Nájemci objektu spol. AZ-IRSTAV
byla uložena náhradní výsadba tĜí
kusĤ Jírovce pleĢového tzv. kaštanu þerveného (Aesculus carnea).
Jedná se o druh odolnČjší proti napadení klínČnkou jírovcovou, má
menší vzrĤst, a vyznaþuje se oproti bíle kvetoucímu Jírovci maćal
þervenými kvČty.
Pokácená lípa na hřbitově
Ing. Lenka Alinþová,
(foto Ing. Alinčová).
zástupce starostky

Vnitřek kaštanu již připomínal potrubí (foto AZ-IRSTAV).

Školství, sport
Byl zápis do prvních tříd
v ZŠ Kunratice bouřlivý?
Pro zapisované dČti ne, ale pro mnohé
rodiþe a vedení školy vlastnČ ano. BouĜlivé okamžiky nastaly po ukonþení zápisu.
Bylo zĜejmé, že se všech 142 budoucích
prvĖáþkĤ do školy nevejde. Na svolané schĤzce rodiþĤ na radnici bylo jasné,
že místo tĜech prvních tĜíd pro školní rok
2014/15 mimoĜádnČ otevĜeme tĜídy þtyĜi.
Pro zaĜazení do prvních tĜíd jsme použili
Školskou radou schválená a obecnČ známá
kritéria. Takto vzniklo poĜadí, podle kterého jsme dČti seĜadili. I pĜesto, že jsme nakonec zápis uzavĜeli s tím, že þtyĜi dČti nebudou pĜijaté, vše nakonec dopadlo dobĜe.
Pro školní rok 2014/15 otevĜeme þtyĜi
první tĜídy s poþtem 110 žákĤ. Tak zĤstává rezerva pro dČti, jejichž rodiþe žádají
o odklad školní docházky. Oþekáváme, že
odklad školní docházky bude pĜiznán 25
dČtem. Je však zĜejmé, že i pĜes plánovaKunratický zpravodaj 2/2014

nou dostavbu dvou tĜíd mĤžeme v dalším
školním roce 2015/16 otevĜít z kapacitních dĤvodĤ pouze tĜi první tĜídy.
Ing.Vít Beran, Mgr. Olga Králová

SK Slovan Kunratice
Fotbalový oddíl SK
Slovan Kunratice poĜádá nábor dČtí a mládeže všech kategorií
ve vČku od 5 do 17
let. Nábor se koná
vždy ve stĜedu a v pátek od 16 do 19 hod
v areálu fotbalového
oddílu v Kunraticích, Volarská 9. Mohou
se hlásit i hráþi do týmĤ mužĤ dospČlých,
mimopražští studenti i další, kdo mají tento
sport rádi. TČšíme se na hojnou úþast budoucích hráþĤ Þalových barev SK Slovan
Kunratice. Telefon 773 249 462, e-mail skkunratice.fotbal@seznam.cz.
SK Slovan Kunratice
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Vzdělávání U Motýlků
Nezisková organizace Žít spolu o. p. s.
provozuje v kunratickém rodinném centru
U MotýlkĤ v GolþovČ ulici projekt Trojúhelník - práce, rodina, vzdČlávání. Projekt je zamČĜen na osobnostní rozvoj žen na mateĜské/
rodiþovské dovolené (MD/RD) nebo peþující o závislého þlena rodiny, pĜípadnČ na muže
v obdobné situaci. Cílem je pĜíprava tČchto
osob na návrat do zamČstnání. Ženy po MD/
RD jsou þasto na rozcestí a musejí se rozhodnout mezi návratem do bývalého zamČstnání,
nebo nalezení nové cesty, nové práce, nového uplatnČní na trhu. Jednou z pĜekážek pro
ženy na MD/RD pĜi absolvování jakýchkoli
kurzĤ bývá skuteþnost, že þasto nemají nikoho, komu by mohly svČĜit do péþe své dČti.
Tento problém Ĝeší naše hlídání dČtí v dobČ
kurzĤ a navazujících osobních konzultací.
Více informací viz www.navratdoprace.cz
nebo lze napsat dotaz na info@navratdoprace.cz.
Mgr. Jana Neumanová

Kulturní a společenské akce-ohlédnutí

Nakonec se masopustní průvod zastavil na kunratické radnici (foto P. Hilmarová).

Sobota 1. března
Masopustní průvod
Masopustní prĤvod masek s muzikanty
v þele zahájil v sobotu 1. bĜezna již poosmé
pochod od zahrady místní sokolovny. Každým rokem chodívá stejnou trasou. První
zastavení s písní „Jémine, dómine“ bylo
u MaštalíĜĤ, potom u ýikarĤ, BurgrĤ, BrodilĤ a Jarky ýumpelíkové. Jsou to stále ty stejné hospodynČ, které každým rokem pĜipraví
pohoštČní i stopeþku pro masky a dČtem
sladkosti. Jsou to rodiny našich muzikantĤ
a vlastnČ pilíĜe celé masopustní veselice.
Nevynechali jsme ani místní prodejny,
faru a již podruhé také „Lokál“, kde nám
naþepovali dobré pivo. Z pekárny jsme
do koþáru, kde se vždy ukládají pochutiny,
již zrána nafasovali koblihy, výborné zelĖáky i nČco tekutin. Z koþáru se naopak nabízí
tlaþenka nebo jaterniþky þi jelítka, prezent
od našeho Ĝezníka pana Dolejše. V cukrárnČ
prĤvod zaplnil nádvoĜí a dČti zasedly místa na terásce. Všechny si vybraly s košíku
sladkosti od paní cukráĜky. Pak se zastavilo
u pana Kratochvíla, u pana faráĜe na místní
faĜe a v KvČtince. TraÞka nám již zrána pĜipravila plnou tašku sladkostí pro dČti a víneþko pro ty velké. Zavírá ale v sobotu dĜíve
než bychom se dostavili, tak nás podarovala pĜedem. V KvČtince je již pĜedposlední
zastávka se zpČvy, tancem a požehnáním
od starosty prĤvodu. PĜání zdraví a úspČchu
v podnikání je rituál pĜi každém zastavení.
A nakonec, již druhým rokem, konþí prĤvod pĜed radnicí. Drštková polévka, letos

obzvláštČ vydaĜená, koblihy a dobroty pro
zúþastnČné, sladkosti dČtem. PodČkování
a do pytlíþku ještČ nČjaká ta bankovka þi
zlatka od všech, kteĜí se prošli po vsi, zazpívali si, pojedli a popili. Za to medvČdovi
nasypali.
Pomalu, ale jistČ, pĜibývá každým rokem
úþastníkĤ a dČtí v maskách Tak snad se
obnovenou tradici podaĜí zachovat i do budoucna.
Anna Nová, Sokol Kunratice

Pátek 7. března
Společenský večer ve škole
Dne 7. bĜezna se v prostorách ZŠ Kunratice konal již 3. spoleþenský veþer, tento-

kráte ve stylu NČkdo to rád horké. Veþer je
organizován jako podČkování všem zamČstnancĤm, rodiþĤm, pĜátelĤm a podporovatelĤm školy. V prostorách školy si tak mohou
všichni dospČlí vychutnat alespoĖ jeden veþer v roce svČt her, snĤ a fantazie, tak blízký
všem našim dČtem.
Chceme touto cestou také podČkovat všem
sponzorĤm a podporovatelĤm z Ĝad místních
Þrem, bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla uskuteþnit a dále všem vystupujícím
umČlcĤm, kteĜí se vzdali honoráĜe ve prospČch školy. Tak mohlo být toto setkání opČt
uspoĜádáno s nulovými náklady pro školu.
Ing. Petra Jelínková, Ing. Vít Beran

Společenský večer probíhal ve stylu třicátých let 20. století (foto ZŠ Kunratice).
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Je vypuštění Šeberáku nátlak
na radnici a občany Kunratic?
PĜes nČkolikaleté koordinované úsilí kunratické radnice a obþanského sdružení Pro Kunratice se nepodaĜilo zabránit vypuštČní rybníka Šeberák. Nejedná
se o klasický výlov a nové napuštČní, jako v minulých letech, ale vlastník rybníka spoleþnost OGOPOGO a .s. nám písemnČ poslala „Oznámení o zahájení
letnČní na rybníku Šeberák s pravdČpodobným harmonogramem realizace:
● 1. bĜezna zaþátek vypouštČní rybníka,
● 15. bĜezna výlov rybníka,
● bezprostĜednČ po výlovu probČhne oprava spodní výpustČ,
● napuštČní rybníka na 1/6 normální hladiny dle aktuálních pĜítokĤ pĜi zachování minimálního prĤtoku Kunratickým potokem.
VypuštČní a letnČní rybníka probČhne v souladu s platným Manipulaþním
a provozním Ĝádem, zákony, rozhodnutími, pĜedpisy a vyhláškami ýR. Spoleþnost Ogopogo a.s. bude brát maximální zĜetel na dodržení pravidel pĜi manipulaci s vodou a na ochranu životního prostĜedí, živoþichĤ a rostlin v dané
lokalitČ.“
Jak je zĜejmé z obrázkĤ je prohlášení o ochranČ živoþichĤ velkou ironií.
Kdo po vypuštČní Šeberáku prošel od jeho výpusti po Hornomlýnský rybník vidČl obrovské množství uhynulých ryb. Z dĤvodu podezĜení na porušení nČkterého ustanovení zákona þ. 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny
a zákona þ. 254/2001 Sb. o vodách jsme neprodlenČ požádali správce kunratického potoka (Lesy Praha, a. s.), Veterinární správu a Inspekci životního
prostĜedí o prošetĜení tohoto stavu.
Souhlas s letnČním a zimnČním rybníka Šeberák vydal Magistrát hl. m.
Prahy na základČ jím udČlené výjimky ze zákazu škodlivČ zasahovat do pĜirozeného vývoje zvláštČ chránČných živoþichĤ spoþívajícího v rušení jedincĤ druhĤ jako þolek obecný, ropucha obecná a užovka obojková. Bohužel
Mý Praha-Kunratice nebyla úþastníkem tohoto Ĝízení, byĢ jsme o tom Hl.
m. Prahu požádali, ale OS Pro Kunratice využilo všech možností odvolání.
Bohužel neúspČšnČ.V dobČ, kdy tyto Ĝádky píši, dochází k dalším nejasnostem okolo stavu vody v Šeberáku, protože spoleþnost OGOPOGO zĜejmČ nedodržela nám dodané oznámení o napuštČní rybníka na 1/6 normální
hladiny, ani nás neinformovala o svých dalších zámČrech. Pouze pĜedseda
pĜedstavenstva spoleþnosti OGOPOGO David Adamec Ĝekl v poĜadu Magazín z metropole, který byl vysílán na ýT 1 dne 22. bĜezna tohoto roku,
že spoleþnost má projekt, který poþítá s tím, že rybník odbahní a následnČ
zrekonstruuje a mĤže tak být bez vody v Ĝádu nČkolika let. Celý poĜad je
možné shlédnout na internetu.
Na tomto místČ je potĜeba zrekapitulovat novodobou historii rybníka Šeberák. V 90. letech minulého století jej vþetnČ rybníka Olšanského zprivatizovalo rybáĜství Líšno. Vzhledem k tomu, že jeho funkce není pouze rybochovná, ale i rekreaþní, retenþní a závlahová pro místní pČstitele jahod a rĤží,
nebyl Šeberák pro rybáĜství Líšno dostateþnČ efektivní, a tak jej nabídlo roku
2007 Hl. m. Praze k odprodeji. PĜestože se starostka Ing. arch. Kabelová osobnČ zúþastnila jednání Rady hl. m. Prahy, kde se jí snažila pĜesvČdþit, aby oba
rybníky za odhadní cenu cca 18 milionĤ korun koupila, byla razantnČ odmítnuta s tím, že požadovaná cena za rybníky je pĜemrštČná a nikdo je za tuto
cenu nekoupí. Samotná MČstská þást Praha-Kunratice v tehdejší dobČ nedisponovala takovými Þnanþními prostĜedky, aby rybníky sama koupila. Bylo
nám jasné, že za tuto cenu mĤže koupit rybníky pouze nČkdo, kdo s nimi má
zcela jiný zámČr, než aby sloužily stávajícím funkcím. Tyto obavy se naplnily, když se na radnici pĜišel pĜedstavit pan ZdenČk Syrovátko, který nám
oznámil, že v Kunraticích bydlí a má plnou moc k zastupování spoleþnosti
OGOPOGO a. s., která Šeberák koupila. ZároveĖ nám ukázal náþrtek Šeberáku a na nČm nakreslených 22 pontonĤ pro stavbu domĤ. Vyzvali jsme ho,
aby nám tento náþrtek pĜedal, ale odmítnul to s tím, že podá oÞciálnČ již více
zpracovaný materiál. Než nám šestistránkový podklad doruþil, trvalo nČkolik
let. Vyplynulo z nČj, že OGOPOGO plánuje rybník oplotit a nechat veĜejnosti pĜístupnou pouze þást rybníka proti stávající restauraci, proti pláži, která
patĜí kunratické radnici postavit dva ptaþí ostrovy a v oplocené þásti jsou tĜi
lokality vymezené jako „území pro plovoucí objekty“. S takovým zámČrem
kunratická radnice samozĜejmČ nesouhlasila.
Jsou lidé, kteĜí zcela nahlas Ĝíkají, že vypuštČní Šeberáku pĜed vánoþními
svátky roku 2009 a nyní jsou nátlakové akce na kunratickou radnici, aby povolila zámČr spol. OGOPOGO na výstavbu pontonĤ-domĤ na rybníku Šeberák. S tím však Mý Praha-Kunratice zcela zásadnČ nesouhlasí. Proto jsme
se obrátili na JUDr. Miroslava Dudu, renomovaného právníka v oblasti pozemkĤ s žádostí o pomoc. O aktuální situaci ohlednČ rybníka Šeberák Vás
budeme pravidelnČ informovat.
Ing. Lenka Alinþová, zástupce starostky

Ryby, jak je známo,
potřebují vodu..........

Ryby pod výpustí Šeberáku
(foto Radek Ryšánek).

Kunratický rybník Šeberák

Kulturní a společenské akce-pozvánka
Neděle 18. května
Koncert ke Dni matek
Tradiþní kvČtnový koncert ke Dni matek v sokolovnČ se letos koná v nedČli 18.
kvČtna od 16 hod. PĜivítáme soubor Brouci
Band-Beatles Revival. Skupina s repertoárem slavných Beatles úþinkovala ve známé
londýnské Royal County Hall, ve ŠpanČlském sále Pražského hradu nebo u pĜíležitosti oslav diamantového výroþí vlády královny AlžbČty II na britském velvyslanectví
v Praze.
Redakce

Pátek 23. května
Noc kostelů

hod již pošesté spoustu divadelních a hudebních pĜedstavení. V krásném prostĜedí
kunratického zámeckého parku se budou
ve dvou šapitó a na krytém podiu stĜídat
divadelní soubory se zpČváky a muzikanty.
Hlavním bodem programu je koncert Jaroslava UhlíĜe. Vrací se také kapela Pískomil
se svým Baby punkem pro živé dČti a živé
rodiþe. Dvanáct pohádkových pĜedstavení
s bohatým doprovodným programem (první pomoc s vČrnČ nasimulovaným zranČním, ukázky rĤzných Ĝemesel, výroba sádrových masek, jízda na koni, trampolíny,
lukostĜelba, skákací hrad, výtvarné dílny,
malování na obliþej a další). Deky a karimatky s sebou, hraje se za každého poþasí. Mokrá varianta pĜipravena, ale budeme
doufat, že jí opČt nevyužijeme. Pro hladové
a žíznivé široká nabídka obþerstvení. Podrobný program najdete na http://www.
divadlovparku.cz.
Redakce

Letos se 23. kvČtna otevĜou kostely
kunratické farnosti svatého Jakuba Staršího
v Kunraticích a svatého Prokopa v HrnþíĜích již popáté. Program ve farním kostele
sv. Jakuba Staršího zaþíná v 18 hodin mší
svatou s farností, poté následuje koncert
sboru Urban Ladies a celoveþerní program
(komentovaná prohlídka kostela, varhanní
koncerty). Po celou dobu akce je na faĜe pĜipraveno malé obþerstvení. Poslední výklad
konþí ve 23,45 hod. Další informace jsou
k dispozici na www.nockostelu.cz.
Farní rada

Poslední letošní kvČtnovou nedČli se
koná tradiþní pouĢ ke kapliþce Panny Marie ve ZdimČĜicích, nedaleko zdi prĤhonického parku. Poutní mše bude sloužena
od 11 hodin knČžími z kunratické farnosti.
Farní rada

Sobota 24. května
Divadlo v parku 2014

Sobota 31. května
Hurá za Čtyřlístkem

Neděle 25. května
Poutˇ ke kapličce

Divadlo v parku nabídne dČtem a jejich
doprovodu v sobotu 24. kvČtna od 10 do 18

Pohádková bojovka se slavnou komiksovou þtyĜkou PiĖćou, Bobíkem, FiÞnkou
a Myšpulínem se koná v sobotu 31. kvČtna od 10 do 18
v Kunratickém lese
.cz hod.
v blízkosti restaurace U Krále Václava IV. Kdo nepĜijede autem, mĤže vystoupit
na zastávce autobusu þ. 193
Zelené domky nebo se do:
:
stane na místo po nČkteré ze
E
Y
D
K
KD 24.05.2014
znaþených turistických tras,
ZÁMECKÝ PARK napĜíklad po žluté.
10:00 - 18:00
KUNRATICE
Úþastníci se postupnČ vydají na výlet Kunratickým
lesem po trase dlouhé asi
DEN PLNÝ ZÁBAVY PRO CELOU RODINU 2 km, s herními a dovednostními stanovišti. SplnČní každého úkolu se potvrdí razítkem do kartiþky.
Na stanovištích se soutČžící
také dozví mnoho zajímas kapelou
vého o ßoĜe a faunČ Kunratického lesa. Po nasbírání
osmi razítek za splnČné
úkoly dČti dostanou malou
pozornost a diplom pĜímo
od maskotĤ ýtyĜlístku. Nebude chybČt ani opékání
BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
buĜtĤ.
Loni jsem si užili mokrou
variantu s celodenním vydatVíce info na WWW.DIVADLOVPARKU.CZ
ným deštČm a tak nás snad
letos odmČní celodenní slu-
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Jaroslav UhlíĢ

VÝBđR HITĩ
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níþko. Podrobnosti viz www.divadlovparku.
cz.
Redakce

Sobota 7. června
Oblastní výstava psů
Jubilejní 20. oblastní výstava psĤ všech
plemen se koná v sobotu 7. þervna v zámeckém parku od 9,15 hod. Souþástí výstavy
jsou i výstavy klubové. Fila Brasileiro Club,
Klub chovatelĤ anglického mastifa, Klub
chovatelĤ polských ovþákĤ nížinných, Klub
ruských a asijských ovþáckých psĤ a speciální, Leonberger (Moravskoslezský klub
chovatelĤ a pĜátel LeonbergerĤ).
ýMKÚ

Sobota 14. června
Kunratický den dětí
TJ Sokol Kunratice poĜádá v zámeckém
parku v sobotu 9. þervna od 14 hodin tradiþní, již 32. Kunratický den dČtí.
TJ Sokol Kunratice

Sobota 21. a neděle
22. června
90. let SK Slovan Kunratice
Fotbalový oddíl SK Slovan Kunratice
poĜádá v sobotu a nedČli 21. a 22. þervna
na svém hĜišti u sokolovny ve Volarské ulici oslavy 90. výroþí vzniku. Fotbalový klub
byl v Kunraticích sice založen již v roce
1920 a nesl název S. K. Kunratice, ale po tĜíletém trvání byl rozpuštČn pro nedostatek Þnanþních prostĜedkĤ. Nadšení pro kopanou
ale nemohlo nic odradit a tak se opČt scházejí ti nejvČrnČjší a zakládají, tentokrát již
deÞnitivnČ, nový sportovní klub jemuž dávají název Slovan. Bylo to v roce 1924, pĜed
devadesáti lety. Od té doby vyvíjí Slovan
Kunratice svoji þinnost nepĜetržitČ.
SK Slovan Kunratice

Úterý 24. června
Zahradní slavnost v ZŠ
Základní škola Kunratice zve všechny
své pĜíznivce do školního areálu v úterý
24. þervna od 17. hod na tradiþní Zahradní
slavnost. Spoleþné ukonþení školního roku
2013/14 poĜádají rodiþe žákĤ školy, sdružení rodiþĤ Patron, StĜedisko volného þasu pĜi
ZŠ Kunratice ve spolupráci s MČstskou þástí
Praha- Kunratice a místními podnikateli.
ZŠ Kunratice

Čtvrtek 26. června
Sté výročí zahájení
Velké války
Ve þtvrtek 26. þervna probČhne vzpomínková akce ke stému výroþí zahájení I.
svČtové války (Velké války). Od 18 hod se
bude sloužit Mše Svatá za obČti války v kostele svatého Jakuba Staršího v Kunraticích,
v 18,45 hod bude položen vČnec k památníku padlých vojínĤ a legionáĜĤ v I. svČtové
válce a od 19 hod probČhne v zasedací síni
kunratické radnice beseda s vojenskými historiky k danému tématu.
Redakce

Žili v Kunraticích, novinky a zajímavosti
ka s dítČtem vystavené v Galerii hl. m.
Prahy. Je zde také busta Klementa Gottwalda z roku 1948, aby se nezapomČlo
Snad s nikým není
i na tento smČr jeho tvorby, který obdiv
tolik spojena tvorba
rozhodnČ nezasluhuje.
soch
komunisticV letech 1941-45 byl vČznČn v koncenkých pĜedstavitelĤ
traþních táborech Mathausen a Dachau,
Klementa Gottwalda
roku 1950 se stal þlenem Svazu þeskoa Antonína Zápotocslovenských výtvarných umČlcĤ, 1984
kého jako s naším
byl jmenován zasloužilým umČlcem.
kunratickým spoluByl nositelem vysokého komunistickéobþanem Viktorem
ho vyznamenání ěád práce a pokud psal
Dobrovolným. Sochy vytváĜel v ateliéru svého domu v uli- nČjakou žádost neopomenul k podpisu
ci Ke Hrádku a sám si pamatuji, jak jsem pĜipojit nositel ěádu práce. ZemĜel 13.
nČkteré v šedesátých letech vidČl pĜes prosince 1987.
VČnujme se období jeho pobytu
plot na zahradČ.
SochaĜ Dobrovolný se narodil v Ha- v Kunraticích, kde vytvoĜil mnoho dČl
vlíþkovČ Borové 2. bĜezna 1909 v rodi- takzvaného socialistického realismu.
nČ budoucího zakládajícího þlena KSý Roku 1953 získávají manželé DobrovolFilipa Dobrovolného. Jeho pĜedváleþné ní nezastavČný pozemek o velikosti 1000
práce jsou inspirována kubismem, ele- þtvereþních sáhĤ (cca 3600 m²) v dnešní
mentarismem pĜírodních útvarĤ a nČkte- ulici Ke Hrádku za tehdejší pĜedepsanou
rými aspekty surrealismu. Mnohá jeho cenu 2300 Kþs, t. j. pĜibližnČ 60 haléĜĤ
díla se objevují v aukþních síních i dnes za 1 m². Samotná plocha pozemku je
a lze Ĝíci, že nevypadají špatnČ stejnČ dost rozlehlá a získat tehdy jakoukoliv
jako jeho práce Lidská postava a Mat- stavební parcelu, obvykle do 1000 m²,
bylo obtížné. NejznámČjší Dobrovolného pomníky,
které pĜedstavují Gottwalda
a Zápotockého, osoby nejvíce zodpovČdné za krvavá
padesátá léta, se odhalovaly po roce 1968 v dobách
normalizace. PĜipomeĖme
si dvČ zĜejmČ nejznámČjší
sochy.
Velkého pomníku se doþkal
v Praze od Dobrovolného
roku 1973 Klement Gottwald.
„Kléma“ stával na vltavském
nábĜeží Ludvíka Svobody poblíž tehdejší budovy ÚV KSý
(ÚstĜedního výboru komunistické strany ýeskoslovenska), nyní sídla Ministerstva
dopravy. Byl ze snČhobílého
kamene a dostal pĜezdívku
Hopkirk. Proþ? Tehdy televize uvádČla britský detektivní
seriál s hlavními hrdiny, soukromími detektivovy Randallem a Hopkirkem. Hopkirk
je zavraždČn a k pĜekvapení
jeho partnera Randalla se vrací jako bílý duch. Lid zareagoval.
Socha Antonína Zápotockého byla odhalena roku 1984
v jeho rodišti Zákolanech
a stojí kupodivu dodnes. Obþas je kolem ní rozruch, zda
tam stát má nebo nemá. Socha
je záĜným pĜíkladem historického protikladu. Nedaleká
Budeþ je významným symbolem þeské státnosti spojené
Dobrovolného socha Zápotockého stojí
s postavou svatého Václava.
v Zákolanech dodnes.
Pokud jedete na Budeþ vla-

Sochař Viktor Dobrovolný
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kem a jdete do Zákolan na nádraží Zápotockého sochu nepĜehlédnete.
Viktor Dobrovolný je pohĜben v HavlíþkovČ Borové. Roku 1994 darovala manželka HavlíþkovČ Borové poþetný soubor soch,
reliéfĤ a kreseb.
(my)

Sousedské vztahy
Pro Ĝadu z nás je pĜíchod jarních mČsícĤ
pĜíjemnou záležitostí, zvlášĢ když nás þeká
zkrášlování zahrad po šedivé zimČ.Vlastnictví stavby a pozemku ale pĜináší i Ĝadu
povinností a jarní úklid þi péþe o zahradu
mohou pĜinést složitý právní problém. Není
zavilejších protistran v rámci soudního Ĝízení než sousedĤ, kteĜí si po léta vzájemnČ
ztrpþují život, tĜeba takovými drobnostmi
jako je pálení vlhkého listí o vlahých jarních
veþerech nebo Ĝezání cirkulárkou v nedČli
ráno.
Jaké novinky pĜináší nový obþanský zákoník zahrádkáĜĤm laþnícím po úklidu?
ObecnČ platí, že proniká-li nČco od souseda
na mĤj pozemek, jedná se o takzvanou imisi. Imisí mĤže být kouĜ, hluk, pach, ale i vnikající chovná zvíĜata. Imise, které podstatnČ
omezují obvyklé užívání pozemku a jsou
místním pomČrĤm nepĜimČĜené, jsou zakázané a dotþený soused se mĤže domáhat
nápravy u soudu zdržovací žalobou. SpeciÞckou kategorií jsou pak pĜímé imise, tedy
napĜ. zĜízení svodu dešĢové vody k sousedovi. Ty pochopitelnČ zákon zakazuje. Jaké
imise budou pro daný pĜípad nepĜimČĜené,
ovšem záleží vždy na zhodnocení konkrétní situace. Slepice vnikající každodennČ
na sousedĤv pozemek a popelící se v jahodách budou nepĜimČĜenou imisí na vesnici,
naopak sezonní pálení listí za nepĜimČĜené
považováno nebude.
Zajímavou novinkou v novém obþanském
zákoníku je i pĜístup k úpravČ rostlin, které patĜí sousedovi. Pokud strom pĜeroste
na sousedĤv pozemek, musí tento druhého
souseda vyzvat k nápravČ a teprve jestliže
k nápravČ nedojde, mĤže soused koĜeny þi
vČtve šetrnČ a ve vhodné roþní dobČ odstranit. Výše uvedeným zpĤsobem je však možné postupovat jen v pĜípadČ, že pĜerĤstající
strom opravdu nČþemu vadí, napĜíklad stíní
do oken, nebo ohrožuje stavbu. EvidentnČ
takto nebude moci postupovat soused v pĜípadČ, že strom stíní kompostu, pravdČpodobnČ však ano v pĜípadČ, že listí soustavnČ
padá do jeho bazénu. Navíc soused, který
vČtve oĜezal, se stává vlastníkem oĜezaných
þástí stromu. ýásti jiných rostlin, než stromĤ, které pĜesahující k sousedovi, mohou
být šetrnČ odstranČny bez dalšího. PochopitelnČ ne takovým zpĤsobem, že by to zpĤsobilo zahynutí rostliny.
A jak se novČ vypoĜádat se známým
problémem plodĤ ze sousedova stromu?
V pĜípadČ, že plod spadne na zem, stává se
souþástí pozemku. Toto zákonné ustanovení
však neznamená, že by soused mohl pĜipravit pod strom košíky a þekat na sousedovu
úrodu. Naopak, je povinen umožnit souseKunratický zpravodaj 2/2014

Žili v Kunraticích, novinky a zajímavosti
dovi pĜístup na svĤj pozemek v takovém
rozsahu, který je nezbytný k údržbČ a hospodaĜení na sousedním pozemku.
Nový obþanský zákoník vČnuje sousedským vztahĤm veliký prostor, avšak ani
sebelepší zákonodárce neumí obsáhnout
všechny možné problémy, které život pĜináší. A právČ v rámci sousedských vztahĤ
bychom se mČli Ĝídit starou právní pouþkou, že ne vše, co je zákonem dovoleno, je
i morální. Krásné jaro a usmČvavé sousedy!
Mgr. Julie Pítrová

stauraci je doplĖkovou službou a poskytuje pĜevážnČ snídanČ a veþeĜe pro hotelové
hosty. Konferenþní místnosti hotelu využívají Þrmy pro odborná školení, semináĜe
nebo jiné akce.
Vznik budovy nynČjšího hotelu a okolní
zástavby provázely v roce 2004 protesty
obþanĤ Zeleného údolí. PĤvodním zámČrem byla výstavba supermarketu, který by
poskytoval alespoĖ základní služby. Investor ale pĜišel se zmČnou se kterou obþané
sousedících domĤ nesouhlasili. Založili

Petiþní výbor a Obþanské sdružení. ProbČhlo nČkolik jednání, kde nakonec nalezli
obþané Zeleného údolí spoleþnČ s investorem a vedením kunratické radnice kompromisní Ĝešení. Které bylo jako vždy umČním
možného. Za poskytnuté údaje o provozu
hotelu dČkujeme panu Ing. Pavlu Bartošovi, který pĜidává na závČr jednu zajímavost.
Obþas se stává, že bČhem snídanČ prochází
kolem oken restaurace stádeþko mußonĤ
k velkému pĜekvapení a pobavení hotelových hostĤ.
(my)

Hostince v Kunraticích (10)
Rezidence Emmy
Do našeho vyprávČní o kunratických
hostincích pĜidáváme i hotel Rezidence
Emmy, který zahájil provoz na pĜelomu
let 2005 a 2006. Je vybudován na samých
hranicích Kunratic v místech, kde se Ĝíkalo U Dlouhého mostu. Most pĜeklenoval
úvoz vedoucí smČrem k restauraci Na tý
louce zelený. Hrana úvozu zaþínala v místech boþní zdi nynČjšího hotelu v ulici
K Zelené louce. Hlavní vchod do hotelu je
z ulice Pod HaltýĜem, jejíž název je odvozen od stejnojmenné zaniklé studánky
v nedaleké ulici V PískovnČ.
Rezidence Emmy má 106 pokojĤ, vČtšinou dvoulĤžkových. 80% klientely tvoĜí
skupiny z celého svČta. Stravování v re-

Hotel Rezidence Emmy (foto hotel).

Inzerce
EDUARD PACÁK
Zahradnické práce,
údržba zelenČ
B kácení a proĜezy rizikových stromĤ
Blikvidace paĜezĤ frézováním

Bzakládání trávníkĤ a pokládka travních kobercĤ
Bsekání a provzdušĖování travnatých ploch
BstĜíhání živých plotĤ

Búprava dlouhodobČ neudržovaných pozemkĤ
Bnávrhy, realizace a celoroþní údržba zahrad

tel. 605 789 346,
www.zahrady-zelen.cz

Advokátka
JUDr. Eva Brown
právo občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty, nemovitosti, úschovy

Tel: 603 835 609

www.advocate-brown.eu

Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd,
jednání s úřady.Vyzvedávání dokladů ve vaší ﬁrmě.
Rychlé, spolehlivé, rozumné ceny.
Soňa Rezková, Pod Betání 9
Tel.: 603 944 994 , e-mail : sona.rezkova@centrum.cz
Kunratický zpravodaj 2/2014
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Inzerce

Fispopneu

Fispocar.cz

E5*122418i
81<18º2#4-

PNEUSERVIS AKCE

WWW.FISPOCAR.CZ

WWW.FISPOPNEU.CZ

E-mail: info@fispo.cz, Tel: 261 219 860
Adresa: U Rakovky 716, 148 00 Praha 4

E-mail: servis@fispo.cz, Tel: 602 370 150
Adresa: U Rakovky 716, 148 00 Praha 4

OD 1.4.14 DO 30.5.2014

%'0#-è

Fisporent

Fispogroup

è+56ª%ª6'%*0+-#

PČ,è180#
è+56ª%ª6'%*0+-;

WWW.FISPO.CZ

WWW.FISPORENT.CZ

E-mail: obchod@fispo.cz, Tel: 261 219 860
Adresa: U Rakovky 716, 148 00 Praha 4

E-mail: obchod@fispo.cz, Tel: 261 219 860
Adresa: U Rakovky 716, 148 00 Praha 4
13
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Inzerce

Kanalizační
přípojky
(revizní šachta, přepojení,
zemní práce) od 25000 Kč

Zemní a stavební práce,
základy objektů, izolované jímky,
bazény, izolace spodní části
staveb, sanační omítky,
zateplovací systémy,
fasádní nátěry.

Baugips, spol.s.r.o.
K Zeleným domkům 520/1,
Praha 4–Kunratice

mobil: 603 852 432
e-mail : baugips@baugips.sro.cz
Rekonstrukce staveb, bytů,
výměna oken a dveří,
podlahy betonové, laminátové
i dřevěné, obklady,
dlažby, malby, nátěry.

Advokátní kancelář Mgr. 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

Fakultní zdravotnické zařízení THERAP-TILIA
poskytuje ve své ordinaci v Praze 4 – Kunraticích, K Zeleným domkům 26a/1435 (dům
s chráněnými byty) vedle komplexní rehabilitační péče (léčebný tělocvik, reflexní terapie, masáže, elektroterapie, magnetoterapie,
rašelina) i nejmodernější léčbu vysokovýkonným terapeutickým laserem jako jediné
zdravotnické pracoviště v Praze. Smlouvy se
všemi zdravotními pojišťovnami, je možné
se objednat i bez doporučení lékaře, osobně
nebo telefonicky na čísle 736 623 678 nebo
244 403 351.

Zastoupení v řízení před soudy
v civilních a trestních kauzách,
zastoupení před orgány státní správy
včetně řízení o přestupcích apod.
Konzultace k novému občanskému
zákoníku.
Kontakt:
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4
+420 216 216 477
+420 604 898 123
e-mail: pitrova@akpitrova.cz
Kunratický zpravodaj 2/2014
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Inzerce


 

K Libuši 5/22
148 00 Praha 4 - Kunratice
tel.:
+420 603 853 016
e-mail: lacalma@salone.cz
web: www.salone.cz

HP-KVÌTINY
v pasáži Kunratické tvrze
po-pá 9:30 - 17:30 hod.

O
N
E
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O
Ì ÌCÍ C
NOV
D
AVÁ
Z

Přijďte k nám na zahrádku
na pečlivě ošetřený
tankový Prazdroj!
K Verneráku 70/1, Praha 4

- dárky
www.hp-kvetiny.cz
- øezané kvìtiny
- velikonoèní dekorace
- svatební kytice, výzdoba

T +420 244 467 448, www.ambi.cz
15
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ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE NA ROK 2014
Položka

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - Název

Třída 1

Daňové příjmy

Třída 2

Nedaňové příjmy

Třída 4

Přijaté dotace

Tis. Kč
8 795,00

382,00

382,00

45 628,00

45 628,00

54 805,00

54 805,00

Financování úsporami z minulých let

23 796,00

23 796,00

CELKOVÉ ZDROJE

78 601,00

78 601,00

Běžné v tis Kč

Kapitálové v tis. Kč

CELKEM v tis. Kč

4 102,00

10 613,00

14 715,00

50,00

0,00

50,00

OBJEM PŘÍJMŮ po konsolidaci
Třída 8

Tis. Kč
8 795,00

Paragraf

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE- Název

2212

Silnice

2310

Pitná voda

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

2334

Revitalizace říčních systémů

3111

20,00

0,00

20,00

225,00

0,00

225,00

Předškolní zařízení- Mateřská škola

1 516,00

0,00

1 516,00

3113

Základní školy-Základní škola

4 500,00

11 850,00

16 350,00

3314

Činnosti knihovnické

772,00

0,00

772,00

3319

Záležitosti kultury běžné výdaje

715,00

0,00

715,00

3322

Zachování a obnova kulturních památek

100,00

0,00

100,00

3330

Činnost registrovaných církví a nábožen. společ.

20,00

0,00

20,00

3421

Využití volného častu dětí a mládeže

20,00

0,00

20,00

3631

Veřejné osvětlení

9,00

0,00

9,00

3632

Pohřebnictví

948,00

620,00

1 568,00

3635

Územní plánování

250,00

0,00

250,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj

52,00

23 333,00

23 385,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

150,00

0,00

150,00

3731

Ochrana půdy a podzem.vod proti inﬁltracím

19,00

0,00

19,00

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2 570,00

310,00

2 880,00

3900

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

32,00

0,00

32,00

4341

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi

20,00

0,00

20,00

4344

Sociální rehabilitace: příspěvky organizacím, péče o handicapované občany

60,00

0,00

60,00

4357

Domovy-Dům s chráněnými byty

488,00

0,00

488,00

4359

Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče: Klub seniorů

14,00

0,00

14,00

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie

16,00

0,00

16,00

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

525,00

200,00

725,00

6112

Zastupitelstva obcí vč. ostatních stat.zástupců

2 275,00

0,00

2 275,00

6171

Činnost místní správy včetně služeb a oprav

9 430,00

0,00

9 430,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací

25,00

0,00

25,00

6320

Pojištění funkčně nespeciﬁkované

242,00

0,00

242,00

6409

Ostatní činnosti - nespeciﬁkované rezervy
OBJEM VÝDAJU po konsolidaci

2 510,00

0,00

2 510,00

31 675,00

46 926,00

78 601,00
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