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Vilové domy na Floře v Dolnomlýnské ulici očekávají nové obyvatele Kunratic (foto Václav Chalupa).
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Slovo starostky a zastupitelů
Vážení tená!i,
když bilancuji poslední dva m síce, tj.
období od poloviny
února do poloviny
dubna, uv domuji si,
že i když po v tšinu
tohoto období panovala ješt zima, kterou
máme spojenou spíš s dobou pom rného
klidu, bylo to období bohaté na události.
Zmínky o prob hlých kulturních akcích
najdete v rubrice Kulturní a spole!enské
akce – ohlédnutí, já se pokusím alespo"
ve stru!nosti zmínit ty ostatní.

Rozpočet
Sválený rozpo!et si m#žete prohlédnout na poslední stránce tohoto !ísla KZ.
Jako i v p$edchozích letech je to rozpo!et
sice schodkový, ale pln krytý úsporami
z p$edchozích let. K této situaci dochází
proto, že si na stran výdaj# dáváme do
rozpo!tu veškeré investice a akce, které
bychom cht li v daném roce uskute!nit,
a potom se v pr#b hu roku poda$í na n které zám ry získat peníze z jiných zdroj#, eventueln se n které zám ry odloží.
Nap$íklad v lo"ském roce nakonec ke
schodku v rozpo!tu v#bec nedošlo, a!koliv byl plánován. Jinak provozní náklady
jsou nastaveny zhruba na stejné úrovni,
jaké dosáhly v p$edchozím roce. V investicích je po!ítáno se z$ízením náhradního
zdroje vody pro Ohradu (0,5 mil. K!), rekonstrukcí školní jídelny (p$ísp vek M%
ve výši 3 mil. K!), fotovoltaickým za$ízením v základní škole (3 mil. K!), dokon!ením rekonstrukce !.p. 24 (1,8 mil. K!)
a rekonstrukcí vodní nádrže v obytném
souboru Flora (1 mil. K!), což spolu s dalšími drobnými investicemi dává více než
10 mil. K!, tj. 1/3 plánovaného rozpo!tu.
Domnívám se, že takto sestavený rozpo!et je úsp ch a sv d!í o tom, že se snažíme
provozní náklady držet rozumn nízko.

Nový hrad
Jako v po$adí další významnou událost
posledních dn# bych zmínila návšt vu
zástupce Odboru ochrany prost$edí Magistrátu hl. m. Prahy ing. arch. Ondrouška a projektanta ing. Tuzara, kte$í nám
p$edstavili hotový projekt na konzervaci
zbytk# Nového hradu v Kunratickém lese.
Tento projekt obsahuje zejména likvidaci
náletových d$evin, které poškozují zbytky
hradu, dopln ní chyb jících kamen# a dopln ní suterénního zdiva do úrovn terénu. Sou!ástí projektu je i z$ízení p ších
cest kolem obrysu stavby, osazení n kolika lavi!ek a dokonce vybudování d$ev ného mostku v místech, kde býval padací
most. Tento projekt byl již konzultovaný
se všemi rozhodujícími odborníky, takže
je velká pravd podobnost, že budou letos
vy$ízena veškerá povolení a p$íští rok by
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mohlo dojít k realizaci. Investorem bude
Hl. m. Praha. Tato informace nás velice
t ší nejen proto, že jsme si n co takového
již dlouho p$áli, ale i proto, že práv p$íští
rok to bude 600 let od doby, kdy se s budování hradu za!alo.

Technická vybavenost
V letošním rozpo!tu Odboru m stského investora HMP bohužel nejsou prozatím žádné v tší Þnan!ní objemy, které by
umož"ovaly za!ít s n jakou novou v tší
investicí. Dosud odsouhlasené Þnan!ní
prost$edky umožní pouze dokon!it kanalizaci v lokalit kolem bažantnice. Rýsuje
se však možnost zahájit dv zbývající etapy výstavby splaškové kanalizace (Betá"
+ Pab nice a nad Šeberákem), na které Hl.
m sto získalo podporu fond# Evropské
unie. Pokud by se poda$ilo uvolnit n jaké
další Þnance, byl by na $ad chodník podél ulice U Kunratického lesa v obytném
souboru Flora a rekonstrukce ulice K Zeleným domk#m.

Granty
V minulém !ísle KZ jsem se zmínila
o tom, že jsme požádali o grant na zapojení Kunratic do Místní Agendy 21 v rámci
podpory HMP projekt# ke zlepšení stavu
životního prost$edí v Hl. m. Praze v r.
2010. Dnes vám již mohu oznámit, že
jsme grant získali a že v nejbližší dob budeme rozpracovávat konkrétní program,
se kterým vás ur!it !asem seznámíme.
Zdraví vás
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Územní plán
Dne 25. b ezna
2010 jednalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy
o n!kterých záležitostech velmi d"ležitých i pro Kunratice.
Zeptali jsme se ing.
Lenky Alin#ové, zastupitelky Hl. m. Prahy a zástupkyn! starostky M$ Praha-Kunratice, co nám k tomu m"že íci.
Vynechám-li již ve svém p$ísp vku
o mate$ské škole zmi"ovanou Þnan!ní
dotaci ve výši 18 158 000,- K! na rekonstrukci školní jídelny p$i ZŠ Kunratice
a dostavbu 2 t$íd mate$ské školy v prvním
poschodí nad jídelnou, tak na tomto jednání bylo p$ijato usnesení, které má velký vliv na život mnoha ob!an# Kunratic.
Kone!n došlo ke schválení zm n !. 07
platného Územního plánu (dále jen ÚP)
hl.m. Prahy.
T ch návrh# na zm ny m ly Kunratice
v tomto balí!ku tentokrát velké množství
a byly pro naše ob!any velice významné.
Jednalo se p$edevším o zm ny ÚP p$i stávajících komunikacích, kde již jsou nebo
v blízké dob budou inženýrské sít , a to
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na funkci obytnou. Více jak deset let jsem
nap$íklad prosazovala, aby pozemky sousedící s ul. Nad Šeberákem sm rem k rybníku
Šeberák byly za$azeny do funkce OB, tj.
obytné území.
Mohu $íci, že projednání zm n !. 07 bylo
velice bou$livé. Bohužel nám „spadlo“ do
období volební kampan , a tak jej opozice
pln využila-zneužila ke své volební agitaci.
Jednání zastupitelstva se koná v tšinou pravideln poslední !tvrtek v m síci. Jednací
$ád zastupitelstva $íká, že jestliže se všechny
body nestihnou projednat v tento den, pokra!uje jednání zastupitelstva den následující. Bohužel již hned ráno v den zasedání se
opozice dozv d la, že se v odpoledních hodinách koná mimo$ádné jednání Výkonné
rady ODS, na které bude muset odjet 5 !len#
zastupitelstva zvolených za ODS. Opozice
proto cht la jednání o zm nách Územního
plánu oddálit, aby se zm ny projednávaly až
odjedou a neprohlasovaly se.
Osobn m to moc mrzí, protože 3 poslední roky v ZHMP probíhala jednání ZHMP
konstruktivn , a kdyby se tyto zm ny projednávaly nap$. p$ed rokem, prošly by p$i
hlasování bez velkých diskuzí a hladce. Takto se staly tyto zm ny rukojmími volební
kampan r#zných skupin a za!aly obstrukce
spo!ívající v pr#tazích a ve zdržování, aby
našich 5 zastupitel# muselo odejít a zm ny
se neschválily. Poslední kapkou byl požadavek opozice na 45 minutovou p$estávku
na ob d. P$itom je jídlo k dispozici po celou dobu jednání v sále p$ilehlém k zasedací
místnosti zastupitelstva.
Trávím na jednáních na Magistrátu hodn
!asu a moji práci na kunratické radnici nikdo
za m neud lá. Musím ten !as prost n jak
nahradit. Když jsem vid la, že obstrukce
jsou tak velké, že jednání o zm nách !. 07
bude vést k neschválení „na truc“, ze zastupitelstva jsem stejn jako i další zastupitelé
odjela a souhlasila s tím, že jednání bude pokra!ovat p$íští den, tj. v pátek. Vrátila jsem
se rad ji ke své práci na kunratické radnici.
Zastupitelstvo se naším odchodem stalo
neusnášeníschopné a pokra!ovalo dle jednacího $ádu následující den. Musím konstatovat, že zm ny !. 07 prošly pouze hlasy
ODS.
D!kujeme za p ísp!vek.
Redakce

Máme v Kunraticích
dostatek zeleně?
„Sto tisíc strom# pro Prahu.“ V rámci
velmi prosp šné akce vyhlášené primátorem Hl. m. Prahy bylo na ve$ejném
prostranství v Kunraticích vysazeno od
listopadu do poloviny prosince minulého roku více než t$i sta strom#. Takové
množství výsadby již stojí za povšimnutí.
Je ale nutné podotknout, že bez kladného
vztahu ob!an# k zachování zelen m#že
být výsadba pouze zbyte!ným plýtváním
pen z. Souhlasím s názorem n kterých

Slovo starostky a zastupitelů
ob!an#, že Kunratice
jsou zelené dost. Ale
dnešní trend výstavby a s ním související
úpravy zahrad nazna!ují budoucí zna!ný
úbytek vzrostlé zelen . Jaké jsou d#vody
ke kácení strom#?
Jsou oprávn né? Ve v tšin p$ípad# ano.
Jedná se o staré, nemocné ovocné stromy, mnohdy i nevhodn umístn né. A pak
také o stromy, které brání p$ístavb domu,
altánu, garáže nebo bazénu. Náhradní
výsadbu na p$ilehlém pozemku již není
možné provést. A to je p$í!ina úbytku
zelen . Nedá se brát doslova p$ísloví „co
jsi nezasadil, to nekácej“. Chceme-li do
budoucna zachovat vzrostlou zele" mizející ze soukromých pozemk#, musíme
zintenzivnit výsadbu strom# na ve$ejném
prostranství. Potíž je s výsadbou vzrostlé komunika!ní zelen , nebo& se p$i rekonstrukcích komunikací nep$edpokládá
p$eložení inženýrských sítí. P$edevším
t ch, které byly v nedávné dob uloženy
a p$ekážejí výsadb strom#. Podél komunikace pak zbývá jen málo volných míst.
Pokud se využijí k výsadb , p#sobí vzhle-

dov chaoticky. Nabízí se možnost využít
místo strom# ke$e. Komunika!ní zele"
z ke$ových skupin je nap$íklad v obytném
souboru Flora. Spole!n se stromy p#sobí
vzhledov velmi p$ízniv a svou funkci
plní dokonale. S údržbou ke$ových skupin
to je trochu obtížn jší. P$edevším se zachováním !istoty v jejich okolí. Nevhodn
vybrané druhy a nevhodná údržba mohou
být i p$í!inou špatných rozhledových podmínek na k$ižovatkách.
Václav Chalupa, zástupce starostky

Přechod Vídeňská-K Betáni
Po mnoha pokusech zlepšit p$echod
na Betáni tak, aby byl bezpe!ný, se nám

poda$ilo p$esv d!it Technickou správu
komunikací, aby sem umístnila sv telné
signaliza!ní za$ízení. Toto za$ízení bude
fungovat jako izolované, to znamená, že
slouží pouze pro p$echod. Signalizovaný
p$echod je vybaven i akustickými náv stidly pro nevidomé. Technické vybavení
je takové, že v noci, kdy sv telná signalizace bude svítit, bude možné akustickou
signalizaci vypnout. Samoz$ejmostí je
umíst ní navád cích pás# pro nevidomé
od stanic autobus# k p$echodu a pat$i!né svislé a vodorovné dopravní zna!ení.
Cena díla se pohybuje okolo dva a p#l
milionu korun.
Václav Chalupa, zástupce starostky

Upravený přechod na Betáni (foto Václav Chalupa).

Zastupitelstvo–Úřad MČ
(Uvádíme pouze vybraná usnesení zastupitelstva, podrobn jší informace www.
praha-kunratice.cz).

23. zasedání 22. 3. 2010
Zastupitelstvo schvaluje
rozpo et M" na rok 2010
v hlavní innosti
objem p$íjm# ve výši
28 805,00 tis. K!
objem výdaj# ve výši
34 525,00 tis. K!
rozdíl p!íjm# a výdaj# ve výši
5 720,00 tis. K
krytý Þnancováním z vlastních zdroj#
●

rozpo et hospodá!ské innosti
pro rok 2010:
výnosy
11 348 000,00 K!
náklady
3 165 000,00 K!
hospodá!ský výsledek p!ed zdan$ním
8 183 000,00 K
●

● odejmutí nemovitostí ze sv $ené správy
M stské !ásti Praha-Kunratice, a to pozemkových parcel v lokalit V %ápovkách z d#vodu zm ny hranic M% Praha-Kunratice.

Zastupitelstvo bere na v domí
dopln ní obecn závazné vyhlášky
!. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy ve zn ní pozd jších p$edpis#, kterou se vydává Statut
●

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR

stupitelský ú$ad voli!i vydá o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voli # potvrzení,
které je nutné odevzdat p$ede dnem voleb
ú$adu, v jehož územním obvodu má voli!
místo trvalého pobytu (Ú$ad M%, K Libuši 7/10, Praha 4-Kunratice, I. patro, paní
Pla!ková) nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo
trvalého pobytu.

Prezident republiky rozhodl o vyhlášení
voleb do Poslanecké sn movny Parlamentu %eské republiky na pátek 28. a sobotu
29. kv tna 2010. Toto rozhodnutí prezidenta bylo publikováno ve Sbírce zákon#
pod !. 37/2010 Sb. dne 8.2.2010. Hlasování probíhá ve volebních místnostech.
Voli!em je státní ob!an %eské republiky,
který alespo" druhý den voleb dosáhl
v ku nejmén 18 let. Každý voli! hlasuje
osobn , zastoupení není p$ípustné. Voli!
m#že ze závažných zdravotních d#vod#
požádat p$edem osobn nebo telefonicky
na tel. !. 244 102 214 ÚM% Praha-Kunratice, K Libuši 7 a ve dnech voleb místn
p$íslušnou okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
Okrsková volební komise vyšle v takovém p$ípad k voli!i své !leny s p$enosnou volební schránkou. P$i dlouhodobém
pobytu v zahrani!í umož"uje zákon o volbách do parlamentu zapsání do zvláštního
seznamu voli!#. Pokud tento voli! chce
volit na území %eské republiky, je nutné
požádat zastupitelský ú$ad o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voli!#. Tento za-

Voli! m#že požádat o vydání voli!ského
pr#kazu písemným podáním opat$eným
ov $eným podpisem voli!e, doru!eným
nejpozd ji 7 dn# p$ede dnem voleb ÚM%
Praha-Kunratice nebo osobn do okamžiku uzav$ení stálého seznamu. ÚM% p$edá voli!ský pr#kaz nejd$íve 15 dn# p$ede
dnem voleb osobn voli!i nebo osob ,
která se prokáže plnou mocí s ov $eným
podpisem voli!e žádajícího o vydání voli!ského pr#kazu anebo jej voli!i zašle.
Kde se bude v M! Praha-Kunratice
volit?
ÚM% zve$ejní na ú$ední desce a ve
sk$ínkách M% v zákonem p$edepsaných
termínech seznamy ulic, !ísla volebních
okrsk# a adresy volebních místností.
Adresa volební místnosti a íslo volebního okrsku budou také vytišt$ny na
obálkách s volebními lístky, které každý oprávn$ný voli dostane nejpozd$ji 3 dny p!ede dnem konání voleb do
schránky a ve dnech konání voleb do
Poslanecké sn$movny Parlamentu "R
i ve volební místnosti.

hlavního m sta Prahy. %ást vyhlášky týkající se sv $ení správy v cí z vlastnictví
hlavního m sta Prahy m stským !ástem
se dopl"uje o vý!et: „Kunratice 1 ks cisternové automobilové st$íka!ky CAS 20
v po$izovací hodnot 5 307 400,- K!“.
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Voličský průkaz
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Zastupitelstvo–Úřad MČ
Volební místnosti a okrsky
Volby do Poslanecké sn movny Parlamentu %eské republiky se uskute!ní ve
dnech 28. kv tna od 14.00 do 22.00 hodin
a 29. kv tna 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.
Pozorn si p$e!t te níže uvedený seznam
ulic, volebních okrsk# a umíst ní volebních
místností. Nejvýznamn jší zm nou je umíst ní volebních místností pro volební okrsky
1010, 1011, 1012 pro ob!any „starých Kunratic“ v budov Základní školy, P$edškolní
420. Dva volební okrsky 1014 a 1015 jsou ve
volební místnosti Základní um lecké škole,
Jana R#ži!ky !p. 1179. Volební místnost pro
okrsek 1013 v budov REMA systém a.s.,
Velké Kunratické 1570/3 v Zeleném údolí.
Údaje o ísle volebního okrsku a adrese
volební místnosti najdete také vytišt$ny
na obálce s hlasovacími lístky.
Volební místnosti v budově
základní školy, Předškolní 420
(volební okrsky 1010, 1011, 1012)

Volební okrsek č. 1010
je stanoven pro voli!e, kte$í jsou p$ihlášeni k trvalému pobytu v ulicích Beethovenova, Beskydská, Dobronická, Dunajevského, Fad jevova, Frydrychova,
Glazunovova, Hornická, Hutnická, Je$ábnická, Jiho!eská, K Boroví!ku, K Písnici,
K Ústavu, K Zeleným domk#m, Kálmanova, Ke Sklad#m, Krále Václava IV.,
Krivá"ská, Kunratická spojka, Lisztova,
Mašatova, Maternova, Musorgského, Obrata"ská, Pramenná, Pražského povstání, Suppého, Šev!enkova, Turgen vova,
U Rakovky, V Rybníkách, Válcí$ská, Vedlejší, Víde"ská.

Volební okrsek č. 1011
je stanoven pro voli!e, kte$í jsou p$ihlášení k trvalému pobytu v ulicích Bo$etínská, Bukovanská, D bolínská, Do Dubin,
Františka Šimá!ka, Gol!ova, Hynaisova,
Jaromíra Jindry, K Betáni, K Libuši, Kostelní nám stí, Krameriova, Kude$íkové,
Na Jahodách, Nad Rybní!ky, Odboje, Pod
Betání, Pod Javory, P$edškolní, Ratajova,
U Javoru, U Zámeckého parku, Vavákova,
Volarská, Za Bažantnicí, Za Hájovnou, Za
Kostelem, Za Parkem, Žižkova.

Volební okrsek č. 1012
je stanoven pro voli!e, kte$í jsou p$ihlášeni k trvalému pobytu v ulicích D$evnická,
H$bitovní, Janovická, Ješt dská, K Bažantnici, K Jelenám, K Šeberáku, K Verneráku, Klatovská, Klínovecká, Labská, Lesní,
Lišovická, Na Rynku, Nad Splavem, Nad
Šeberákem, nám. prezidenta Masaryka,
Nepr#jezdná, Netolická, Pálavská, Plou!nická, Pob žovická, Rozvadovská, Sobolákova, Strouhalova, Šebkova, Tichého,
Úhlavská, Úhlová, Ukon!ená, V Honu,
V Chatách, V Jahodách, Velenická, Vimperské nám stí, Vožická, Za Studánkou.
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Volební místnost v zasedací
místnosti REMA systém a. s., Velké
Kunratické 1570/3 a, v Zeleném údolí

Volební okrsek č. 1013
je stanoven pro voli!e, kte$í jsou p$ihlášení k trvalému pobytu v ulicích K Zelené louce, Kunratický les, Merhoutova,
Muškova, Na Zelené louce, Pískovna, Pod
Haltý$em, V Zeleném údolí, Velké Kunratické, Za Valem.
Volební místnosti v základní
umělecké škole, Jana Růžičky č. p.
1179 (volební okrsky 1014, 1015)

Volební okrsek č. 1014
je stanoven pro voli!e, kte$í jsou p$ihlášeni
k trvalému pobytu v ulicích Dolnomlýnská,
Herrova, Hornomlýnská, Houba$ská, K Novému hradu, K Václavce, Ke Hrádku, Na
Lhotech, Nad Belvederem, Pod Belvederem, Sechterova, Š&astného, U Kunratického lesa, U Želivky, Urešova, Za Rybníkem.

Volební okrsek č. 1015
je stanoven pro voli!e, kte$í jsou p$ihlášeni k trvalému pobytu v ulicích Dunovická, Ekonomická, Chemická, Jana R#ži!ky,
K Verneráku !p. 555, Na Knížce, Nad Akáty, Nad Skálou, Nad Šauerovými sady, Nad
Vernerákem, Technologická, U Krelovy
studánky, U Zeleného ptáka, V Parcelách.
Voli i bude umožn$no hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní ob anství "eské republiky
(platným ob anským pr#kazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem "eské republiky, cestovním pr#kazem "eské republiky). Po
záznamu ve výpisu ze seznamu pro
volby do Parlamentu "eské republiky obdrží voli od okrskové volební
komise prázdnou ú!ední obálku. Na
žádost voli e mu okrsková volební
komise dodá za chyb$jící nebo jinak ozna ené hlasovací lístky jiné.
Neprokáže-li voli svou totožnost
a státní ob anství "eské republiky
nebo že je veden v evidenci obyvatel
podle zvláštního právního p!edpisu,
nebude mu hlasování umožn$no.
Jitka Vo íšková, tajemnice

Jednorázový odvoz
bioodpadu
V sobotu 15. kv$tna budou od 9 hodin
p$istaveny v ulicích Ješt$dská, K Betáni
a Ke Hrádku (p!ed domem p. 372)
velkoobjemové kontejnery na jednorázový odvoz bioodpadu.
Co je bioodpad, biologicky rozložitelný, kompostovatelný odpad? Tráva
a plevel, listí (bez smetk# z ulice), d$evní št pka z v tví strom# a ke$#, spadané
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ovoce, kuchy"ský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.), sedliny kávy a !aje
(i s papírovým Þltrem), !ajové sá!ky, sko$ápky od vajec, nezne!išt ná zemina (bez
kv tiná!#), pokojové rostliny, kv tiná!e
z lepenky a rašeliny. Do bioodpadu nepat!í zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé
oleje, maso a kosti, uhynulá zví$ata.

Zvláštní užívání
veřejné zeleně
Povolení zvláštního užívání ve$ejné zelen a pozemních komunikací je nutné v p$ípad , že se bude realizovat výkop v pozemní komunikaci v!etn chodníku, p$ekop
vozovky, umíst ní stavebních stroj# a materiálu, výkopk#, umíst ní kontejner# na
stavební odpad, nebo v p$ípad , že se jen
jedná o umíst ní reklamního za$ízení.
Nezapome"te si p$edem vy$ídit na Životním prost$edí M% Praha Kunratice.
Bc. Ivana Mezteková

Informace o změně
provozní doby hřbitova
leden, únor
8.00-17.00 hod
březen až říjen
8.00-19.00 hod
listopad, prosinec
8.00-17.00 hod
Dušičky, včetně
předcházející so a ne 8.00-19.00 hod
Provozní řád je vyvěšen u vstupu na
Jitka Vo íšková, tajemnice
hřbitov.

Upozornění
pro majitele psů
1) O!kování proti vzteklin se koná dne
11.5.2010 od 15.00-18.00 p$ed budovou Ú$adu M% Praha-Kunratice, K Libuši 7.
2) Žádáme ty majitele ps#, kte$í dosud neuhradili místní poplatek za letošní rok,
aby tak neprodlen u!inili. Informace
poskytne na tel. !. 244 102 215 nebo
e-mail: krejcova@praha-kunratice.cz,
paní Krej!ová
Dana Krej#ová, správce poplatku

Informace pro majitele psů
Máte psího milá!ka? Pak práv pro vás
je tu pár rad a návod#, jak postupovat p$i
obtížích, na co se zam $it a hlavn co nezanedbat.
Prvním krokem k vzájemnému bezproblémovému soužití lidí a ps# ve m st je
d#sledné udržování !istoty: Povinnost
uklízet psí exkrementy vyplývá z § 2 písm.
g) obecn závazné vyhlášky !. 8/2008 Sb.
o udržování !istoty na území Hl. m sta
Prahy. Porušení výše uvedených ustanovení postihuje M stská policie. Pokud se vám
nelíbí, že majitel po svém psu neuklízí,
obra&te se prosím p$ímo na nejbližšího p$íslušníka M stské policie. Na území Kunratic je sí& speciálních koš# na sb r psích exkrement#. Koše jsou pravideln vyváženy,

Zastupitelstvo–Úřad MČ
dezinÞkovány a dopl"ovány ekologickými
pom#ckami, usnad"ujícími sb r exkrement#. Sebrané ne!istoty mohou být odkládány
do všech sb rných nádob na komunální odpad. Nutno také p$ipomenout Zákaz vstupu ps# na d tská h$išt a pískovišt dle § 2
písm. c) vyhlášky !. 6/2001 Sb. o ochran
ve$ejné zelen . Zákaz se vztahuje na veškerá
h$išt a pískovišt (oplocená i doposud neoplocená) bez výjimky. K úsp šnému chovu
ps# pat$í i nezbytný stupe" ovladatelnosti
zví$ete. V žádném p$ípad nesmí docházet
k obt žování !i napadení ostatních spoluob!an#. Majitelé ps# si musí uv domit, že
jejich svoboda, a tím i svoboda jejich chlupatých p$átel, kon!í tam, kde za!íná omezování druhých.
Bc. Ivana Mezteková

Vznik a osud černé skládky
na veřejném prostranství
%erné skládky jsou p$etrvávajícím problémem v oblasti komunální ochrany životního prost$edí každého m sta a obce.
A& už jsou !erné skládky na ve$ejném prostranství nebo na soukromém pozemku,
p!edstavují riziko pro životní prost!edí a v n$kterých p!ípadech i pro lidské
zdraví. P$estože za nelegální uložení odpadu hrozí pokuta až 1,000. 000 K!, h$íšníky
tato hrozba z$ejm v#bec neodrazuje. P$ispívá k tomu mnohdy i nevšímavost lidí.
Na skládkách lze velmi !asto krom
inertního stavebního materiálu najít také
zbytky barev, olej#, staré autobaterie, azbestovou krytinu a další odpad, který je
klasiÞkován jako nebezpe!ný.
%erné skládky se objevují všude tam,
kam je možné pohodln zajet autem a op t
rychle odjet aniž by byl !lov k n kým
zpozorován. P$itom by sta!ilo bedliv na
stránkách Kunratického zpravodaje sledovat harmonogram p$istavení Velkoobjemových kontejner# (dále jen „V.O.K.“)
na území naší m stské !ásti a v daný den
bezplatn odpad dovézt, nebo zajet do
sb rného dvora a odjet s !istým sv domím, že odpad bude uložen bezpe!n tak,
aby nehyzdil a neškodil p$írod ani lidem.

Takto ale každý neuvažuje. Z t chto d#vod# p$istoupilo vedení m stské !ásti k netradi!nímu kroku, nov vzniklou !ernou
skládku v ul. Ješt dská (u pošty) neodstranilo, ale p$i p$istavení V.O.K. dne 13.
4. 2010 byl neoprávn n odložený odpad
(viz foto) p$ednostn umíst n do kontejneru a tím byl z v tší !ásti vy!erpán obsah
tohoto V.O.K.
V p$ípad , že se stanete sv dky takovéhoto bezohledného jednání, kdy ob!an,
p$ípadn spole!nost vyveze odpad na ve$ejné prostranství, neprodlen to oznamte
m stské policii na tel. !. 606 392 333.
Pro informaci o p$istavovaných V.O.K.
p$ikládáme stru!ný p$ehled na II. %tvrtletí
2010.
Jitka Vo íšková, tajemnice ÚM!
Datum
13. 4. 2010
13. 4. 2010
27. 4. 2010
27. 4. 2010
11. 5. 2010
11. 5. 2010
25. 5. 2010
25. 5. 2010
8. 6. 2010
8. 6. 2010
22. 6. 2010
22. 6. 2010

Lokalita
Ještědská (u pošty)
Sídliště Flora (u kotelny)
Ještědská (u pošty)
Zelené údolí
Ještědská (u pošty)
Sídliště Flora (u kotelny)
Ještědská (u pošty)
Zelené údolí
Ještědská (u pošty)
Sídliště Flora (u kotelny)
Ještědská (u pošty)
Zelené údolí

Sbírka na pomoc Haiti
Na chodb v 1. pat!e budovy ÚM" Praha-Kunratice, K Libuši 7/10 je umíst na
zape#et ná pokladni#ka, do které m$žete
p!ispívat Þnan#ními prost!edky. Sbírka
bude využita na pomoc Haitské republice
postižené zem t!esením. Pokladni#ka bude
k dispozici jeden rok od 1. b!ezna 2010 do
28. února 2011 na základ usnesení Rady
hlavního m sta Prahy #. 209 ze dne 23. 2.
2010.
Jitka Vo íšková, tajemnice

Černá skládka v ulici Ještědská (foto Bc. Ivana Mezteková).
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Školáci dostanou
reﬂexní vesty
Díky Hlavnímu m stu Praha dostanou
nejmenší školá#ci svítivé reßexní vesti#ky. P!i p!echázení budou d ti lépe vid t
a !idi#i mají šanci v#as zareagovat. „Velký zájem základních škol nás p íjemn"
p ekvapil. Jsme schopni zajistit bez problém# vesti$ky pro všechny pražské prv%á$ky,“ uvedl první nám stek primátora
JUDr. Rudolf Blažek. Na to, že jsou malé
d ti mezi chodci nejohrožen jší skupinou, ukazují dlouhodob dopravní statistiky. Pro posílení jejich ochrany chodí denn již !adu let odborníci z útvaru
M stské policie hlavního m sta Prahy na
p!ednášky do školek, základních a st!edních škol. Pro nejmenší mají p!ipravené
p!ednášky o bezpe#ném chování s názvem Medvídek Brumla ve m st a Medvídek Brumla v MHD. Praktické výuce
pro #tvrté a páté t!ídy zase slouží n kolik
dopravních d tských h!iš%. Útvar prevence již delší dobu d tem rozdává také
reßexní náramky a nálepky. „Pro d"ti ze
$tvrtých a pátých t íd máme p ipravenou
výuku dopravní výchovy, rozd"lenou do
$ty tématických celk#, dvou teoretických
a dvou praktických,“ pokra#uje JUDr.
Rudolf Blažek.
Bezpe#í d tí také hlídají strážníci p!ímo na p!echodech pro chodce v m stských #ástech. Mezi pravideln hlídané
pat!í p!echod p!es ulici K Libuši v Kunraticích. Obvodní !editel M stské policie
v Praze 4 René Štýbr dodává: „Dohled
za$íná za deset minut p#l osmé ráno
a kon$í v osm hodin a p"t minut. Ve
dnech, kdy se rozdává vysv"d$ení nebo
b"hem prvního školního týdne, zajiš&ujeme p echody i po skon$ení vyu$ování.“
Tereza !apková, M"stská policie

Doprava
Změny tras autobusů
Uzáv rou ulice K Šeberáku došlo ke
zm nám obslužnosti Kunratic autobusovou
dopravou (MHD) linkami . 165 a 293.
Po dobu výluky MHD pojedou autobusy
sm r Jižní M sto p!es Betá& a po Kunratické spojce. Linka 293 trvale nahradí linku
#. 197, která již nebude z úsporných d$vod$ Kunraticemi projížd t.
Po ukon#ení prací na komunikaci K Šeberáku pojede linka #. 165 beze zm ny
tak jako p!ed uzáv rou. Linka #. 293 bude
jezdit každou p$lhodinu po trase IKEM,
U T!í Svatých, ulicí K Šeberáku do stanice U Kunratického lesa na Flo!e a pak p!es
zastávky Petýrkova, Pod Chodovem, Chodovská tvrz, Litochlebské nám stí, Bachova, Mikulova, Hn vkovského, Modrá škola na oto#ku u stanice metra Háje. Linka
bude v provozu v pracovních dnech od 6
do 20 hodin.
Václav Chalupa, zástupce starostky
Kunratický zpravodaj 2/2010

Společenská rubrika

Pan primátor MUDr. Bém, Filip Kárník a David Běhunek (foto my).
le#né. Jsou zvyklí zajímat se nejen o sebe.
Podle činů poznáte je
Ve škole organizují sportovní sout že mlad„Vážená paní starostko, ráda bych Vás ších spolužák$ a ú#astní se práce ve školním
informovala o hrdinském $inu...“ za#íná parlamentu. David díky hasi#skému výcvidopis, který jsme zve!ejnili v minulém #ís- ku ovládá dob!e zásady první pomoci. Oba
le Kunratického zpravodaje. Dva žáci 9. chlapci se stali, jak to vždy bývá, hrdiny
t!ídy naší školy zasáhli p!i dopravní neho- proti své v$li. Zareagovali správn v pravý
d v ulici K Libuši. Poskytnutím odborné okamžik na správném míst .
Jejich prosincový #in nez$stal bez odezvy.
první pomoci a p!ivoláním profesionálních
záchraná!$ pomohli zachránit lidský život. Po dvou m sících jsou naši mladí záchraná!i
David B hunek, #len Sboru dobrovolných op t v akci. Tentokrát ale zasahovat nemusehasi#$ Kunratice, skaut a #len školního par- jí. V pond lí 22. února p!ichází do školy pan
lamentu i reprezentant školy ve ßorbalu. primátor Hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém,
Filip Kárník, sportovn nadaný stejn jako naše paní starostka se svým zástupcem, tejeho kamarád, reprezentant školy ve ßorbalu levize "T 24, noviná!i a fotografové. V aule
i #len parlamentu. Ve volných chvílích ma- práv probíhá školení žák$ pražskými zálí!. Normální kluci, kte!í ale mají jedno spo- chraná!i. Po zemi jsou rozloženy r$zné Þgu-

ríny ur#ené k nácviku první pomoci. P!icházejí hosté a do #ela místnosti nastupují Filip
s Davidem. Pan primátor ve svém projevu
jejich chování vysoce hodnotí, nebo% jako
léka! ví, o# se jedná. Také se ptá i ostatních,
jestli by si na podobný zásah troußi. Otázka
t žká, to z nás neví nikdo. N kdy ale umíme
v mezních situacích reagovat všichni i tak,
že se potom divíme. Bohužel i selháváme.
Pan primátor pak chlapc$m p!edává n kolik dárk$ a zve je na celodenní pobyt p!ímo
u pražských záchraná!$ profesionál$. Kamery vr#í, fotoaparáty cvakají. Ke gratulant$m se p!ipojuje i vedení M" Praha-Kunratice a místního Sboru dobrovolných hasi#$.
Ješt další dáre#ky a k hasi#ovi B hunkovi
putuje i nová hasi#ská p!ilba.
Po malé slavnosti op t pokra#uje výcvik
se záchraná!i. Nyní všichni v dí, že to, co
se nau#í na Þgurínách, se náramn hodí. Po
výcviku by panu primátorovi odpov d li na
jeho otázku ano. A my, kte!í se nanešt stí dostaneme do podobné situace jako náš
kunratický spoluob#an, doufejme, že okolo p$jdou n jaký Filip nebo David. A jak
se da!í necht nému hlavnímu ú#astníkovi
celého p!íb hu? V pátek, který p!edcházel
školnímu setkání, byl propušt n z nemocnice a nyní jej #eká po utrp ných zran ných
rehabilitace. Takto režíruje své p!íb hy b žný život.
Ing. Svatomír Mydlar$ík

Pod kování za blahop ání zasílají
paní Emilie Gloserová, Jana Kvá$ová, Ji ina Ko$ová, Iva Pletková, V"ra
Samková, Olga Peštová, Stá%a Zást"rová a Milada Zemanová a pánové Jaroslav Chotaš, Josef Micka a František
Morkes.
Redakce

Školství
Zápis dětí
do mateřské školy
Letošní zápis d tí do MŠ Kunratice naplnil naše p!edpoklady. K zápisu p!išlo 104
d tí, p!ihlášku nakonec odevzdalo 88 d tí
s trvalým bydlišt m v Kunraticích. Mohli
jsme jich však p!ijmout pouze 46, a proto
jsme p!istoupili k p!ísnému výb ru d tí podle již d!íve zve!ejn ných kritérií. Jak nám
školský zákon ukládá, p!edškoláci byli p!ijati všichni.
V posledních dvou letech jsme !ešili stávající „babyboom“ tak, že se nám da!ilo každý rok otev!ít jednu novou t!ídu v podkroví
MŠ Kunratice v P!edškolní ulici. Kapacita
MŠ se tak naplnila na maximální možný
po#et 153 d tí. Další rozši!ování budovy ale
z technických d$vod$ již možné není. Pe#liv jsme v posledních letech sledovali porodnost v Kunraticích. Brzy bylo z!ejmé, že
bude t!eba zajistit nové kapacity pro pot!ebu
mate!ského školství. Na ja!e lo&ského roku
jsme proto zadali studii možné rekonstrukce
patra nad školní jídelnou p!i ZŠ Kunratice
Kunratický zpravodaj 2/2010

pro vybudování dalších dvou t!íd MŠ s kapacitou 56 d tí. V t chto prostorách p$sobí
v sou#asné dob církevní škola Eliáš, které
kon#í nájemní smlouva tento školní rok.
Naše studie byla odborníky, p!edevším hygienou, ohodnocena kladn , a tak jsme požádali Hl. m. Prahu o uvoln ní mimo!ádných
Þnan#ních prost!edk$ na realizaci projektu.
Sou#ástí rekonstrukce budovy je i rozší!ení
stávající kuchyn a nahrazení již dožitých
technologií novými. Hl. m. Praha nám na
podzim lo&ského roku na rekonstrukci p!id lilo 15 milion$ K#. Na celou stavbu je tato
#ástka sice nedosta#ující, ale mohli jsme za#ít pracovat na projektu a stavebním povolení. Bylo to období zna#né nejistoty. Poda!í
se nám získat i další pot!ebné Þnan#ní prost!edky? Každé jaro rozd luje Hl. m. Praha
500 milion$ K# z rezervy m stským #ástem,
a tak jsme v zim požádali o další Þnan#ní
prost!edky pro MŠ. 25. b!ezna rezervu Zastupitelstvo hl.m. Prahy rozd lilo a z ní jsme
získali dalších 18 158 000 K#. (Hl. m. Praha
letos rezervu navýšilo na celou miliardu K#
a polovinu poslalo m stským #ástem práv
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na dostavbu mate!ských škol, jejichž nedostatek je v celé Praze alarmující).
V sou#asné dob žádáme o stavební povolení a p!ipravujeme výb r dodavatele stavby.
Protože se jedná o zakázku nad 20 milion$
K#, najali jsme si na výb r dodavatele stavby odbornou Þrmu.
MŠ nad školní jídelnou bude mít vlastní
vchod a d ti se tak nebudou k!ížit se strávníky školní jídelny. Jídlo se pro n bude va!it
p!ímo ve školní jídeln základní školy (p!evážení z vedlejší mate!ské školky by bylo
technicky a fyzicky náro#né).
Pokud nedojde k n jakým nep!edvídatelným událostem, po#ítáme s tím, že v roce
2011 otev!eme v nových prostorách jednu
t!ídu pro 28 d tí. Druhou t!ídu bychom rádi
otev!eli od zá!í 2012. I když budou ob t!ídy
v budov , která pat!í k základní škole, z$stanou sou#ástí stávající MŠ Kunratice pod
vedením paní !editelky Filipové.
Celá rekonstrukce bude vyžadovat trp livost obou !editel$ školských za!ízení i d tí a rodi#$ základní školy. Již dnes je jisté,
že 1. zá!í bude školní jídelna mimo provoz

Školství
a bude t!eba zajistit náhradní stravování
žák$ základní školy. Jak, to bude informovat
!editel ZŠ rodi#e d tí po projednání v grémiu rodi#$ a školské rad .
Ing Lenka Alin$ová, zástupce starostky

Projekt BEZPEČNÉ CESTY
DO ŠKOLY startuje
Pracovní skupina BESIP p!i pražském
magistrátu vybrala na svém jednání 27. ledna 2010 #ty!i pražské školy p!ihlášené do
programu Bezpe#né cesty do školy. A ZŠ
Kunratice je jedna z nich. Realizace projektu byla zahájena 8. dubna 2010 ve!ejnou
prezentací pro žáky, rodi#e a zam stnance
školy.
Na #eských silnicích zem!e každoro#n
kolem t!iceti d tí a tisíce jich utrpí zran ní.
Dopravní nehody jsou nej#ast jší p!í#inou
usmrcení d tí v d$sledku úrazu. Bezpe#nost
silni#ní dopravy a p!edevším jejích nejzraniteln jších ú#astník$ – d tí – u nás zna#n
zaostává za v tšinou vysp lých evropských
stát$. Praha navíc pat!í v "eské republice
k m st$m s nejhorším životním prost!edím
(po Ostrav je druhým nejprašn jším m stem v republice, 2/3 obyvatel žije v místech
s nadlimitním hlukem). Z velké #ásti se na
tomto stavu podílí obrovský nár$st individuální automobilové dopravy. D ti jsou tímto
nep!íznivým stavem ohroženy samoz!ejm
nejvíce. To vše jsou d$vody, které nás p!ivedly k projektu Bezpe#ná cesta do školy.
Vyhlašovatelem projektu je OS Pražské
matky, jehož aktivity v oblasti dopravy jsou
podporovány grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finan#ního mechanismu EHP a Norského Þnan#ního mechanismu prost!ednictvím Nadace rozvoje
ob#anské spole#nosti v rámci partnerství
s o. s. Oživení v projektu M sto pro p ší,
Hlavním m stem Prahou, Ministerstvem životního prost!edí "R a Nadací VIA. Projekt
realizujeme i s podporou M" Praha Kunratice a ve spolupráci s odborníky z oblasti
dopravy. Budeme rádi, když projekt podpo!íte i vy – rodi e žák" ZŠ Kunratice
a ob ané Kunratic.
Cílem projektu je zvýšení bezpe nosti v okolí školy. Zmapujeme, kudy d#ti
chodí i jezdí do školy, a v anket# zjistíme
nejnebezpe n#jší dopravní místa. P!i mapování navrhneme úpravu t#chto míst,
vytipujeme bezpe né „cyklostezky“ pro
p!íjezd do školy a vybudujeme „kolárnu“
– úložišt# kol. Doporu íme ideální trasy
pro p#ší a zam#!íme se na imobilní žáky.
Zavedeme pravidelné tradi ní akce školy,
které budou informovat o zapojení se do
projektu. Navrhneme, jak by m#la probíhat dopravní výchova ve škole. Zárove$
si klademe za cíl více spolupracovat s rodi i našich d#tí a se zastupitelstvem obce.
Kunratice, zejména v dob#, kdy jsou
rekonstruovány n#které komunikace, se
stávají místem s hustou dopravou. Zejména v ranní a odpolední dopravní špi#ce není
cesta do školy zcela bezpe ná. Mnozí žáci

musí jít p šky, jet na kole nebo kolob žce
po úzkém chodníku nebo rušné komunikaci.
M% Praha Kunratice je pom#rn# lenitou
obcí a n#kte!í žáci, kte!í bydlí v Kunraticích, mají do školy 1,5 km i více. Chceme
dosáhnout toho, aby se p!i cest# do školy
i ze školy žáci nemohli dostat do dopravní
situace, která by je ohrožovala. Mnozí rodi#e p!ivážejí své d ti p!ímo do areálu školy,
tím ohrožují ostatní žáky (rodi#e, zam stnance), kte!í se dopravují do školy p šky,
nebo na kole.
Mnozí žáci cht#jí do školy jezdit na
kole. Proto je spole#n s u#iteli napadlo,
že by cesta na kole m la vést po vyzna#ené
cyklostezce nebo po bezpe#né komunikaci.
Po p!íjezdu do školy si žáci nemají kam
dát kola. Stojany na kola jsou šikovné,
ale mnozí mají dražší kola a bylo by lepší
je uzamknout do zast!ešené „kolárny“
– úložišt kol. Projekt by mohl p!i realizaci
kolárny zásadn pomoci.
Nem"žeme však hledat jen nedostatky.
Jsme rádi, že ráno na p!echodech u školy
hlídkují policisté a že je vidíme mnohdy
i odpoledne a to nejen u školy. Chceme promyslet, jak by mohla probíhat ve škole
dopravní výchova, jak do dopravní výchovy zapojit i spolupráci s M stskou policií.
Nap!íklad by mohla vzniknout i pravidelná
školní dopravní sout ž.

Projekt by měl mít tři části:
1) P!ípravná fáze – únor, b!ezen 2010
2) Realizace projektu – duben–#erven
2010
3) Zavedení projektu do denní praxe – od
zá!í 2010
Na základ výsledk$ mapování p!ipravíme
Plán mobility a další aktivity budou vycházet z tohoto plánu mobility v#etn integrace
dopravní výchovy do Školního vzd lávacího programu „KUK“ – Komunikace – U#ení – Kooperace a dalších projekt$.
Bude organizována anketa, která bude
konzultována s p!edstaviteli radnice M"
Praha Kunratice a s M stskou policií a dalšími #leny pracovní skupiny. Cílem ankety
a mapování cest do školy je zjistit, co je pot!eba zm nit, aby se všechny d ti dostaly
do školy bez dopravních problém$. Každý
žák si bude tvo!it svou mapu cesty do školy.
Tyto mapy se budou zanášet do t!ídních map
a do školní mapy. Veškeré mapy ze všech
t!íd budou vystaveny ve škole a prob hne
jejich hodnocení podle p!edem ur#ených
kritérií. Do vyhodnocení budou p!izvání rodi#e z OS PATRON a zástupci ze školního
parlamentu. Žáci všech t!íd vyberou nejucelen jší materiály mapování a vyberou 5
nejzásadn jších návrh$ k !ešení. Výsledky
budou zahrnuty do Plánu školní mobility.
Vyhodnocení ankety bude zve!ejn no na
webu školy a na ve!ejných místech v obci
a v #asopise M" Praha Kunratice – Kunratický zpravodaj. Informace bude p!ipravena
i pro "TK.
Sou#ástí projektu budou i doprovodné
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akce: Den bez aut – „Rodi$e, autem do školy nejezdíme!“, cyklistické výlety, dopravní
sout ž, fotosout ž, bezpe#né p!echody ve
spolupráci s M stskou policií a radnicí …
Na vyhodnocování jednotlivých etap projektu chce pracovní skupina tvo!ená také
ze žák$ školního parlamentu spolupracovat
i s radnicí M" Praha Kunratice, OS Pražské
matky a OS PATRON. T!etí etapa projektu
v roce 2010 bude zakon#ena ve!ejnou prezentací projektu.
Udržitelnost projektu bude podpo!ena
v#len ním projektu „Dopravní výchova“ do
školního vzd lávacího programu a sou#asn
i zahrnutím problematiky do aktivit Školního žákovského parlamentu ZŠ Kunratice.
Do ro#ního plánu aktivit školy a školního
parlamentu zahrneme pravidelné aktivity
a zapo#atou spolupráci na aktivitách i OS
Pražské matky (konzultace, doporu#ení,
propagace). Nejvýznamn jší je nastartování
pravidelných každoro#ních akcí a jejich za#len ní do Školního vzd lávacího programu
„KUK“. U všech akcí je pot!eba každý rok
vyhodnocovat jejich efektivitu a inovovat
je. Na jejich vyhodnocování se budou op t
podílet všichni partne!i projektu.
Vít Beran, Renáta Vondráková
a Karel KaraÞát

20. výročí
základní umělecké školy
Prvního kv tna 2010 oslavila naše základní
um lecká škola 20 let své samostatné existence. Po první !editelce paní Miluši Kárové
p!evzal v roce 1991 vedení školy sou#asný
!editel Mgr. František Hluchá&. ZUŠ tehdy
využívala k výuce pouze dva pavilony bývalé MŠ Juranova (nyní K!tinská) a budovu
ve Stachov ulici.
Obrovský zájem student$ vedl k tomu,
že v roce 1996 byla škola rozší!ena o pobo#ku v ulici Jana R$ži#ky v kunratickém
obytném souboru Flora. O moderní, esteticky a funk#n povedenou stavbu, ve které
byl vybudován i malý divadelní sál. P!ed
20 lety m la škola pouhých 510 žák$ a 17
u#itel$, dnes #ítá žák$ 1384 a pedagog$ 71.
Ve škole se žáci mohou vzd lávat ve #ty!ech
oborech. Hudebním, tane#ním, výtvarném
a literárn -dramatickém. V hudebním oboru
si žáci vybírají ke studiu ze široké nabídky
hudebních nástroj$, které mohou uplatnit
v !ad komorních soubor$ a orchestr$. Mohou se také v novat sólovému #i sborovému
zp vu. Sou#ástí výuky je i seznámení s hudební teorií.
Cílem tane#ního odd lení je seznámit d ti
s r$znými tane#ními styly a vychovat je všestrann pohybov zdatné.
Výtvarný obor nabízí studium r$zných
výtvarných technik a umož&uje komplexní
rozvoj výtvarných vloh talentovaných d tí
a student$. Od roku 2002 je výuka rozší!ena
o ve#erní kurzy pro studenty st!edních a vysokých škol i pro dosp lé.
Literárn -dramatický obor není pouze
oborem, který p!ipravuje mladé lidi na heKunratický zpravodaj 2/2010

Školství

Budova ZUŠ v ulici Jana Růžičky, Kunratice-Flora (foto my).
reckou dráhu. Je d$ležitý tím, že nau#í studenty dob!e mluvit, vyslovovat, používat
vlastní fantazii a tvo!ivost, pom$že ztratit
zábrany a stud. Nau#í studenty #áste#n zpívat a tan#it. Škola také nabízí svou #innost
ve!ejnosti. Do pov domí p!íznivc$ lidové hudby se dostal folklórní festival „Jižní
M sto zpívá, hraje a tancuje“. Jedním ze
soubor$, který zde pravideln vystupuje, je
i náš soubor Hájí#ek.
Studenti ZUŠ se každoro#n ú#astní sout žních klání a pat!í k t m nejlepším v Pra-

ze. Kunratický zpravodaj o jejich úsp ších
pravideln informuje.
Dobré výsledky nejsou možné bez kvalitního pedagogického sboru. U#itelé jsou
sami výborní um lci a p!edávají tak žák$m
ty nejlepší odborné a um lecké zkušenosti.
Navazují se svými studenty osobní pouta,
která velmi #asto p!etrvávají po celý život.
V souvislosti s 20. výro#ím školy po!ádáme
množství koncert$, p!ehlídek a výstav. Chodovská tvrz po!ádá od ledna tohoto roku se
ZUŠ JM cyklus koncert$ p!edních hudební-

k$ a žák$ školy. Zbývajícím koncertem tohoto cyklu je 18. kv tna v 19 hodin Komorní
hudba s houslovým virtuosem Jaroslavem
Sv ceným. Dále 15. kv tna Orchestrální
koncert v kostele U Salvátora v 18 hodin,
Folklor 16. kv tna v 16 hodin na III. nádvo!í
Pražského hradu a Rockový koncert v Kulturním centru Zahrada 19. kv tna ve 20 hodin. 6. #ervna m$žete navštívit Tane#ní p!edstavení ve 14 a 18 hodin v Divadle U Hasi#$,
10. 6. v 11 hodin v Karlínském Spektru divadelní p!edstavení, 15. 6. v 19 hodin Koncert
dechových nástroj$ v Kostele Sv. Vav!ince
a 20.6. v 18 hodin Sborový koncert v kostele Sv. Šimona a Judy. Od 4. do 27. kv tna
probíhá v budov Magistrátu hlavního m sta
Prahy Výstava výtvarných prací.
Co pop!át naší „ZUŠce“ do dalších let?
Stále tolik kvalitních a ob tavých u#itel$,
spoustu um níchtivých žák$ a velkou podporu široké ve!ejnosti. Lou#ím se s vámi
citátem rakouského pianisty Artura Schnabela: „Slunce vás m$že spálit, jídlo otrávit,
slova zranit, obrazy odradit. Hudba netrestá,
m$že jen pot šit.“ Více informací na www.
zus-krtinska.cz.
Bc. Romana Procházková-Kuli$ová,
zástupce editele školy

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
13. února
Maškary v ulicích
Masopust, fašank, karneval. Svátek, který
za#íná dnem Svatých T!í Král$ a kon#í Popele#ní st!edou. Bujaré veselí, hojnost jídla
a pití. Období nejv tších mraz$ a sn hu, kterého se v minulosti bez mrazák$ a lednice
muselo využít také k zabija#kám. Všichni
!ezníci, hospodyn a hospodá!i bývali ve
„vysokém nasazení“. Vznikl tím sezónní
nadbytek r$zných, odborn !e#eno masných
výrobk$, které se nedaly dlouho skladovat.
Namátkou jitrnic, jelit nebo tla#enek. Vyvrcholením údobí hojnosti se stal pr$vod všelijakých maškar. Všechno hodování a veselení ale kon#í o p$lnoci v úterý p!ed Popele#ní
st!edou, letos 17. února. Pak za#íná p$st.
P!erušená tradice masopustních pr$vod$ se
obnovila i v Kunraticích, a tak jste se letos
v sobotu 13. února setkávali s rozverným
pr$vodem masek již po#tvrté. Ú#ast byla zatím nejv tší a m$že nás všechny t šit, že ot že za#ínají p!ebírat mladí až nejmladší. P!ibližn #ty!icet masek a nemaskovaných je
již slušný po#et. Globální oteplení letos zatím v Kunraticích zaznamenáno nebylo, spíše doba ledová. A tak se pr$vod vedený tradi#ními masopustními muzikanty Maštalí!i
seniorem a juniorem, Burgrem a Brodilem
proplétal v kunratických ulicích slušnými
mantinely sn hu. Každý pr$vod musí n kde
za#ít a n kde také skon#it. Jako vždy si daly
maškary sraz za sokolovnou, ale konec byl
letos poprvé na Šeberáku v nové „boud “
Café Na dn . Masopustní pr$vod nepadá
Kunratický zpravodaj 2/2010

Podmínky pro maškary jak se patří (foto my).
z nebe. D kujeme proto paní Ann Nové,
jádru pr$vodu se #ty!mi #leny rodu Zounk$, Sokolu Kunratice a všem „hospodyním
a hospodá!$m“, kte!í hladovým a žíznivým
maskám poskytli n co k sn dku #i pití. No
a samoz!ejm našim muzikant$m.
Ješt by to cht lo obnovit tu druhou #ást
tradice, ne tolik sympatickou lidskému rodu.
P!edvelikono#ní p$st.
Ing. Svatomír Mydlar$ík

20. února
Dětský karneval
TJ Sokol Kunratice každý rok tradi#n
po!ádá pro d ti karneval. V letošním roce
jsme práv sobotu 20. února vyhradili
této akci. Samoz!ejm všemu p!edcházela
náro#ná p!íprava, která znamená zajišt ní
sponzorských dar$ pro tombolu, zajišt ní
8

hudby, ob#erstvení atd. V sobotu dopoledne propukly práce na p!íprav d tského
karnevalu. Musela se p!ipravit tombola,
vyzdobit oba sály, p!ipravit stoly, židle,
zajistit šatnu, p!ipravit pódium pro hudbu.
Pro výzdobu bylo nap!. nafouknuto okolo
300 balónk$. Veškeré práce byly dokon#eny a sokolovna byla p!ipravena na odpolední karnevalový rej.
Karneval za#al ve 14,30 hodin. P!icházející d ti a rodi#e, vzhledem k slune#ním
paprsk$m, ohrožoval sníh padající ze st!echy sokolovny p!ímo nad vchodem. Situaci
zachránili kunrati#tí dobrovolní hasi#i, kte!í
sníh ze st!echy odstranili a vstup do sokolovny byl op t bezpe#ný. Letos jsme jejich
zásah pot!ebovali celkem 2x. Sníh padající
z naší st!echy ohrožoval bezpe#nost chodc$
okolo naší sokolovny a také i samotnou st!e-

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
promenáda masek. Všechny masky, které si
d ti, a to t!eba i za pomoci rodi#$, p!ipravili, byly velmi krásné. DeÞlé masek bylo
skute#n hezkou podívanou. Pozadu nez$stali ani po!adatelé. Letošní téma bylo „SAFARI“, a tak v tombole byli lvi, na parketu
s d tmi jsme m li #ernošky, žirafu, šíleného
fotografa i ptactvo bylo zastoupeno. Prost
bujná fantazie nem la žádné meze.
K velké radosti d tí jsme rozdávali konfety a v záv ru karnevalu p!ipravené nafouknuté balónky. Krásné karnevalové odpoledne se pomalu chýlilo k podve#eru a ke
konci. Výherci si vyzvedli své tombolové
výhry i hudba s tane#ním rejem skon#ily a
po!adatelé se s malými návšt vníky a jejich
doprovodem rozlou#ili.
Za TJ Sokol Kunratice
J. Troní$ková
Dětský karneval
(foto archiv TJ Sokol Kunratice).
chu. Za rychlý a ú#inný zásah kunratickým
hasi#$m moc d kujeme.
D tského karnevalu se zú#astnilo cca 120
d tí s doprovodem. Zájem byl skute#n veliký. O hudbu se postarali zástupci osv d#ené
hudební skupiny a letošní karneval byl ve
stylu d tské diskotéky. Nemalý zájem byl
o tombolu, ve které bylo celkem 320 cen.
Hlavní cenou byl p!enosný DVD p!ehráva#
a Maxipes FÍK. Dále v tombole byly plyšové
hra#ky, sladkosti, LEGO hra#ky, r$zné hry,
po#íta#ové hry a tašky na PC a další dobroty
a drobné dárky. Tombola byla skute#n pestrá a lákavá a za to pat!í dík našim sponzor$m, kte!í p!isp li sponzorskými dary. D kujeme t mto sponzor$m: Top promotion
& presentation agency, papírnictví a hra#ky
NIKI, Moris design, Potraviny Kratochvíl,
ÚRS, CSÚ, Zahradnictví Cinke, Dagmar
Ježková, Centaury Production, "umpelíková Renata, AVON kosmetics. Mimo tane#ní
rej za doprovodu hudby a tomboly byla také

14. března
Kde přespávají pohádky?
V ned li 14. b!ezna dopoledne sehrál
v komorním prost!edí 1. patra staré fary Karel Zima s partnerkou loutkovou pohádku
pro malé i velké „Kde p!espávají pohádky“.
Kombinací loutek, ma&ásk$ i živého vystoupení dosp lých se d ti seznámily s místem,
kde p!espávají pohádky, s divadlem. Co je
to opona a jaké druhy se používají, jak je to
s kulisami nebo propadlišt m. Nechyb li ani
povídající divadelní masky, klasické loutky
nebo kašpárek. Herci úsp šn do d je vtahovali i p!ihlížející d ti a rozhodn se nenudil
ani dosp lý doprovod.
Ing. Svatomír Mydlar$ík

18. března Valná hromada
TJ Sokol Kunratice
TJ Sokol Kunratice svolala na #tvrtek 18.
b!ezna svoji valnou hromadu. Jednání zahájila starostka TJ ses. Ku#erová. P!ivítala
hosty – starostku m stské #ásti Praha Kunratice ing. arch. Ivanu Kabelovou a p. Ze-

mana – #estného #lena TJ Sokol Kunratice.
Také p!ivítala všechny p!ítomné #leny naší
TJ. P!ednesla zprávu za rok 2009, ve které
informovala o lo&ské nejv tší akci, kterou
byla kompletní rekonstrukce kuchy&ky.
Tuto akci jsme mohli provést jen díky p!ísp vku místního ú!adu naší m stské #ásti. Starostka naší TJ vyjád!ila pod kování
místnímu ú!adu a zejména p. starostce za
Þnan#ní p!ísp vek, díky kterému jsme mohli
náro#nou akci rekonstrukce kuchy&ky uskute#nit. V roce 2009 byla dokon#ena úprava
plochy p!ed sokolovnou a oplocení této plochy, aby nedocházelo k jejímu zne#iš%ování.
Na tuto akci nám poskytla dar paní Sonja
Pešatová, za což jí velice d kujeme. Dále
informovala o akcích, které bychom rádi
provedli v roce 2010, pokud získáme Þnan#ní prost!edky. Ú#astníci valné hromady vyslechli dále zprávy o hospoda!ení TJ v roce
2009 a plán rozpo#tu na rok 2010, zprávu
o #lenské základn , zprávu revizní komise,
zprávu o #innosti oddíl$ a akcích v roce 2009
a plán na rok 2010. Letošní valná hromada
byla volební a po ud lení absolutoria odstupujícímu výboru byl zvolen nový výbor TJ
Sokol Kunratice. Po vy#erpání schváleného
programu pokra#ovala diskuse. V ní vystoupila starostka m stské #ásti – informovala
o možnosti získání Þnan#ní #ástky pro TJ
a vyzvala k p!edání p!esného rozpo#tu a nabídky na provedení práce v co nejkratší dob .
Pan Zeman nám p!edal dnes již historické
materiály související s naší TJ k uložení do
našeho archivu. Své díky jsme vyjád!ili potleskem. Po ukon#ení diskuse návrhová komise seznámila p!ítomné s návrhem usnesení. Valná hromada schválila usnesení všemi
hlasy. Valnou hromadu ukon#ila ses. Ku#erová pod kováním všem aktivním #len$m
i p!átel$m sokola, kte!í se podílejí na všech
akcích, a také pod kovala našim sponzor$m,
kte!í p!ispívají na naše akce, a pomáhají tak
k jejich úsp šnému po!ádání.
Za TJ Sokol Kunratice J. Troní$ková

Kulturní a společenské akce – pozvánka
ných kulturních stánk#.“ Mnozí z nás si
jist vzpomenou na jeho hit z roku 1990
„Veselá revoluce“, kterým popsal p!evratné události výstižn ji, než by to dokázal
n jaký ctihodný v decký ústav.
Ing. Svatomír Mydlar$ík

9. května
Den matek
V ned li 9. kv tna od 16 hodin zavítá na
koncert ke Dni matek do sokolovny „zpívající právník“ JUDr. Ivo Jahelka (1954).
Je sice již od roku 1978 až dodnes opravdovým advokátem, ale krom toho se
v nuje i zhudeb&ování soudních p!ípad$
a p!íb h$ ze života. Stranou nez$stávají
všeliké zajímavé zápisy obsažené v soudních spisech, policejních protokolech i jiných ú!edních dokumentech. Zpívající
JUDr. Vzpomíná: „Poprvé mé výtvory
slýchalo publikum v klubu Rubín na Malostranském nám"stí v Praze v po adech
známého recitátora a moderátora Mirka
Ková íka Zelené pe í. Odtud byl jen krok
na plze%skou Portu, do divadel a všemož-

13. května
Klub přátel umění

JUDr. Ivo Jahelka
9

Klub p!átel um ní v Ústavu sociálních
služeb v Podolské ulici 31, Praha 4- Podolí
po!ádá každý druhý #tvrtek v m síci od 15
hodin koncerty vážné hudby. 13. kv tna vystoupí "eské trio profesor$ Petráše, Langera
a Vlachové,
27. kv tna studenti Pražské konzervato!e
a 10. #ervna profesorka Jitka Sob hradová
a její žáci v koncertu písní a árií.
Ing. Dr. Miloš Zást"ra
Kunratický zpravodaj 2/2010

Sbor dobrovolných hasičů v Kunraticích
v posledních deseti letech
"innost dobrovolných hasi#$ je velmi náro#ná,
protože ji d lají ve svém volném #ase, v tšinou po
práci, leckdy i v noci na úkor spánku. Tato #innost
nespo#ívá jenom v hašení požár$, ale dobrovolní hasi#i pomáhají p!i povodních, sn hových kalamitách,
v trných smrštích, boura#kách apod. Desítky let byli
pražští dobrovolní hasi#i popelkou, která zd dila to,
co se profesionál$m již nehodilo. Bez kvalitního zázemí a s dožívající technikou trávili pomalu více #asu
opravami 30–40 let starých aut než prací v terénu.
Zlomem se stal rok 2000, kdy tehdejší radní, dnešní
1. nám stek primátora Hl.m. Prahy (dále jen HMP)
JUDr. Rudolf Blažek získal do své kompetence dobrovolné hasi#e. Uv domoval si, v jakém stavu se zázemí a technika nacházejí, a slíbil, že se postará o nápravu. V Praze slouží sbory dobrovolných hasi#$ ve
3. a 5. skupin . Sbory za!azené do 5. skupiny p$sobí
pouze v míst z!izovatele – m stské #ásti. Trojkové
sbory mají celopražskou p$sobnost. V roce 2000 nám stek Blažek slíbil, že z „trojkových“ sbor$ vytvo!í
modern vybavené vycvi#ené poloprofesionály. V té
dob byli naši dobrovolní hasi#i ješt za!azeni do 5.
skupiny. Po velice ob tavém nasazení p!i povodních
v roce 2003 byli „povýšeni“ do 3. skupiny.
Nám stek Blažek za#al tím, že v Zastupitelstvu
HMP prosadil výrazné trvalé navýšení pen z pro
pražské sbory dobrovolných hasi#$. Po celé Praze
za#aly probíhat rekonstrukce hasi#ských zbrojnic, za#ala p!icházet nová technika.
A zm ny p!išly i do Kunratic. Nejprve v roce 2001
prob hla rekonstrukce zna#n zchátralé hasi#ské
zbrojnice. Dorostla nová po#etná generace mladých
zájemc$ o #innost ve sboru a opravená zbrojnice se
stala malou. Proto jsme v letech 2007–8 rozší!ili hasi#skou zbrojnici o p!ístavbu garáže pro 2 hasi#ská
auta a spojovací kr#ek, který slouží hlavn jako dílna.
V lo&ském roce nám HMP p!id lilo poprvé v historii nové vozidlo – Ford Tranzit s kapacitou 9 míst.
Sbor byl rovn ž poprvé v historii vybaven dýchacími p!ístroji, takže z vozi#$ vody p!i požárech se stali
skute#ní hasi#i – nemluvím o další výbav , která je
již dnes samoz!ejmostí, jako jsou protipožární od vy, lezecká výzbroj, motorové pily, apod. a díky tomu
také mnoho hodin školení v terénu.
Pov stná t!ešni#ka na dortu p!išla letos prvního dubna. Byl sice apríl, ale telefonát z magistrátu, že k nám
jede nám stek Blažek s p!ekvapením, žertem nebyl.
Nám stek Blažek p!ijel našim hasi#$m p!edat nové
požární vozidlo, op t poprvé nové požární vozidlo ve
více jak stoleté historii sboru. Vozem je požární automobil Renault Midlum vyrobený v Polsku. Jeho po!izovací cena je 5 307 400,- K#. Jaké má parametry?
Speciální požární automobil Renault Midlum M 4 x
4, objem cisterny 4 m3. Rozmíst ní úložných prostor
je provedeno p!ímo na zakázku podle návrhu kunratických hasi#$. A jak se sluší, nové auto p!i p!edání
posv til Pater Jaroslav Krajl. Autem se hasi#i ve!ejnosti pochlubí 3. #ervna p!i dni otev!ených dve!í.
Slavnostním p!edáním Renaulta nejen v Kunraticích
byl napln n slib pana nám stka Blažka o modernizaci
pražského Sboru dobrovolných hasi#$.
Nezbývá než pop!át našim hasi#$m, aby jim nová
technika dob!e posloužila a uleh#ila jim jejich #asto
nedocen nou práci.
Václav Chalupa, zástupce starostky
Kunratický zpravodaj 2/2010
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(foto archiv hasičů)
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Kulturní a společenské akce – pozvánka
22. května
Divadlo v parku 2

30. května
Poutˇ ke kapličce

Ub hl tém ! rok a po úsp chu je tady podruhé Divadlo v parku. Za#íná se v sobotu
22. kv tna od 10 hodin. Kdo p!ijde do 10
hodin, neplatí. Vstupné jako minule. D ti do
šesti let a d$chodci zdarma, rodinná vstupenka na celý den 190 K#. Nep!íze& po#así
je no#ní m$rou po!adatel$ akcí pod širým
nebem. Divadlo v parku bude ale p!ipraveno. Tak, aby si diváci všechna p!edstavení
užili. Hraje a zpívá se za každého po#así. Za
dešt ve velkém divadelním šapitó, vojenských a párty stanech. Podstatn rozší!ena
bude nabídka ob#erstvení. Na co se m$žeme t šit? Pozvání p!ijali takové osobnosti
jako Vladimír Mišík, Jaroslav Uhlí!, Šimon
Ornest a jeho The Tap Tap Orchestra. Nebo
Miloš Kratochvíl, duchovní otec oblíbeného
Františka z Kouzelné školky. Nebude chyb t
ani ob#anské sdružení Adrenalin bez Bariér.
Chystají se p!ekvapení, pestrý doprovodný
program je samoz!ejmostí. Jako loni deky
a karimatky s sebou. Více informací na plakátech a www.divadlovparku.cz.

Poslední letošní kv tnovou ned li 30. 5. se
koná tradi#ní pou% ke kapli#ce Panny Marie
ve Zdim !icích, nedaleko zdi Pr$honického
parku. Poutní mše pod širou oblohou u kapli#ky z roku 1818 bude sloužena kn žími
z Kunratické farnosti od 11 hodin.

Kunratický zpravodaj 2/2010

3. června
Den otevřených dveří
3. #ervna se koná od 16 hod v prostorách
hasi#ské zbrojnice v Bo!etínské ulici Den
otev!ených dve!í spojený s prohlídkou hasi#ské techniky. Ob#erstvení zajišt no a p!ekvapení p!ipravena. Srde#n zvou Hasi#i
Kunratice.

Tvrz Kunratice
5. června
Sraz veteránů
T!etí ro#ník tradi#ního setkání všech p!íznivc$ starých aut a motocykl$. Sou#ástí
programu budou sout že pro návšt vníky.
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15. června
Den s kunratickými hasiči
V úterý 15. #ervna odpoledne od 15 hodin se koná ve Tvrzi Kunratice Den s kunratickými hasi#i. Hasi#i p!edvedou ukázku
vyproš%ování zran ných z havarovaného
automobilu a hašení ho!ícího vozidla. Je p!ipraven i dopl&kový program. R$zné sout že
nebo skákací trampolína.

19. června
Den kunratických jahod
Celý den bude v nován jahodám, jejich
konzumaci, pochutinám a výrobk$m.

Žijí mezi námi
Nedaleko budovy ZŠ Kunratice, která
se p!i svém otev!ení v roce 1935 pyšnila názvem Masarykova m š%anská škola, žije na odpo#inku se svými blízkými
pan Rudolf Batt k (1924). Pat!í k našim
významným demokratickým politickým
osobnostem. P!ední disident, který se neváhal postavit komunist$m za cenu t žkého strádání vlastního i rodiny. Pan Batt k
si odsed l za doby normalizace dev t let.
Slavný výrok Winstona Churchilla, že
„vd #íme tak málo lidem za tak mnoho“,
m$žeme použít k ozna#ení ob#anských
postoj$ našeho sou#asného kunratického
spoluob#ana a jeho p!átel.
Za komunistické éry nikdy nešel k volbám. V roce 1958 zazvonili s urni#kou u jeho pražského bytu s dotazem, jestli nechce
odvolit. Zeptal se: „Co to máte v ruce?
K $emu je to dobré?“ Oni to ohlásili, ale
potíže nakonec nem l. Shodou okolností
jeden známý udání „ztratil“. Nakonec se
ale zlo#in „nechození k volbám“ spojený
s narušováním tak krásných ba%ovských
#ísel o volební ú#asti 99 % a výše provalil. Pan Batt k musel do výroby. D lnické
prost!edí využil jako p!íležitost a provád l
zde sociometrický výzkum. Díky své práci se dostává od roku 1965 do Sociologického ústavu Akademie v d.
V krátkém období nad je roku 1968 se
stal spoluzakladatelem a místop!edsedou
Klubu angažovaných nestraník$ (KAN).
Je kooptován do "eské národní rady. První pokus o z!ízení nezávislé demokratické organizace v Sov tské !íši vystrašilo
samotného Brežn va, který KAN spolu
s další nezávislou organizaci K231 ozna#il za kontrarevolu#ní. Události dvacet let
poté potvrdily, že se tehdy moskevský šéf
spole#n se spolusta!íky v politbyru vyd sil prorocky.
Ob organizace byly po srpnové okupaci okamžit zakázány. A Rudolf Batt k
skon#il za m!ížemi již v roce 1969. Za
petici poslanc$m. „Poprvé to bylo nejhorší. Když m" sebrali, dali m" do díry, byl
jsem tam sám, na zemi jen slamník. Psychicky cht"li $lov"ka donutit, aby zm"kl.
Já jsem vždycky odmítl cokoliv podepsat,

Kulturní a společenské akce – pozvánka
oni to v"d"li. Pozd"ji mn" ani protokoly
k podpisu nedávali.
Perfektní byla rodina. Žena a d"ti m"
znaly a nevytýkaly mi,
že jsem šel do sporu
s režimem a nechal se
zav ít. Samoz ejm" to
bylo sebest edné. Necht"l jsem p ekro$it
morální hranice, které jsem si stanovil,
a rodinu jsem tedy ponechával svému osudu. Ale navzájem jsme se na sebe mohli
spolehnout.“
Po listopadu 1989 prosazuje vizi Sociální demokracie jako sou#ást Ob#anského
fóra. S touto snahou uvnit! Sociální demokracie neusp je a v #ervnu 1990 je ze strany vylou#en. V dokumentu, který se stal
pro vylou#ení podkladem, se do#teme:
„...svých subjektivních pocit# a p edstav
využila skupina Rudolfa Batt"ka k diskreditaci strany ve ve ejnosti. Rudolf Batt"k
dopustil vytvá ení druhého centra ve
stran", vyzýval ke svržení vedení strany.“

Tradi#ní leninský postup. Nebo% Vladimír
Ilji# vždy hlásal: „Strana není husa, aby
m"la dv" k ídla.“
P!es toto vylou#ení pan Rudolf Batt k
v prvních svobodných volbách usp l. Stává se p!edsedou Sn movny lidu a místop!edsedou Federálního shromážd ní. Samostatn kandidující Sociální demokracie
tehdy propadla.
Ke komunist$m za léta strávená za m!ížemi nenávist necítí. 'íká: „Jsou to vlastn" takoví sirotci. Zapla& pánbu, že kus
toho komunismu v nich z#stal. Je s $ím polemizovat a co postavit do toho tmavého
stínu demokracie. Aspo% je jasno.“ Z politiky odešel v roce 1992. Na otázku pro#,
odpovídá: „Nebyl jsem potom úsp"šný.
Asi jsem byl p íliš moralizující. V politice musí být $lov"k praktický, když kladete
mravní étos p esmíru, ztrácíte.“
Pan Rudolf Batt k obdržel v roce 2008
cenu Prix Irene za celoživotní sbližování
lidí z r$zných #ástí spole#nosti. P!i této
p!íležitosti p!ednesl i své soukromé desatero:

„Místo otrlosti laskavost, místo drzosti pokora, místo nev" ícnosti d#v"ra, místo rozpak# vst ícnost životu,
místo zla odpov"dnost za dobro, místo
heroismu ducha v#li ke svobod", místo
pomyslných hodnot hodnoty reálného
sbližování, místo civiliza$ních p edsudk# radost ze samotného jsoucna. Rad"ji
být neúsp"šným politikem než pominout
morální horizont spole$enského p#sobení a života obecn". Nep estávejme být
hleda$i nových tvar# a symbol# konání
a reálné $innosti, chra%me se p ed vyprahlostí ducha.“
Pop!ejme panu Batt kovi hodn zdraví
a p!i nastávajících svobodných volbách
si vzpome&me, že k nim m$žeme chodit
také proto, že náš kunratický spoluob#an
k t m pseudo po desítky let nechodil.
Ing. Svatomír Mydlar$ík
Materiály:
Petruška Šustrová: Ten, který si „nikdy nedal
pokoj“, Lidové noviny, 2. 11. 2009
Rudolf Batt k: Se mnou by byla legrace i ve
spalovn , iDNES.cz, 4. 4. 2008

Zajímavosti
Kavárna pro děti i dospělé
Obchodn sportovní pasáž v obytném souboru Kunratice-Flora p!ichystala p!ekvapení. Místo d!ív jších v$ní z pekárny m$žete
nyní nasávat kávové aroma z nov otev!ené kavárny Baby Café. Jak samotný název
napovídá, vítanými zákazníky jsou zde d ti.
S maminkami i tatínky mohou navštívit
za!ízení, které tolik chyb lo. Malé d ti si
mohou pohrát a jejich rodi#e s p!áteli popovídat. Maminky si objednají kávu Fortezza
a d ti zase d tské latte. Aby byla rovnoprávnost. Komorní prost!edí neku!ácké kavárny
vytvá!í vkusný nábytek, který p$sobí lehce
a opticky p!íliš nezapl&uje skromný prostor.
D tský koutek je vybaven hra#kami, sto-

le#kem pro d ti k jídlu i na kreslení, p!ebalovací místností s ohrádkou, no#níky a prkénky na d tském zách$dku. Zkrátka nep!ijdou
ani dosp lí návšt vníci bez d tí. Mohou si
vybrat #erstv upe#ené vo&avé pe#ivo #i pochutnat na vyma#kaných ovocných š%ávách.
Nebo se na chvíli pouze zastavit v celodenním b hu a vychutnat lahodnou kávu nebo
exotický #aj. Ale d ti zde p!ece jenom pat!í mezi nejvážen jší zákazníky. Na sobotní
nebo ned lní odpoledne lze i pronajmout
prostory kavárni#ky #i jen d tského koutku
na d tské oslavy nebo narozeninové párty.
Program pro d ti#ky ve vyzdobeném
koutku, ob#erstvení, pitný režim a vše další
podle p!ání. T!eba i klauna nebo kouzelníka
zajistí majitelka paní 'eháková. Kdo chce
v d t více nech% oživí adresu www.babycafepraha.cz.
Ing. Svatomír Mydlar$ík

Jarní zvěřinové hody

Za dveřmi se i oslavuje (foto my).

Kdo navštívil v sobotu 27. b!ezna Café
Na dn , neprohloupil. „Dosp"lí 150 K$, d"ti
do 10 let K$ 50. Vstupné zahrnuje neomezenou konzumaci zv" inovývh výrobk# od
11 do 19 hodin.“ Kulturní program navrch.
Jinými slovy „Šeberák all-inclusive“, v#etn známého plastového náramku na záp stí,
symbolu to podobných radovánek známých
z daleké proslun né ciziny. Úvod pat!il
kvartetu lesních roh$ v mysliveckých pelerínách pod vedením pana Tomáše Krejbicha. Svolávací intrády, Myslivecký budí#ek,
Myslivecká modlitba. Tóny lesních roh$ navodily noblesní ovzduší podobných akcí na
šlechtickém loveckém záme#ku. Café m lo
i pat!i#nou výzdobu, které vévodila vycpaná
kan#í hlava. Nevím pro#, ale zaujali m kan#í sklen né o#i, moud!e p!ehlížející konzu13

Vysoký napětí (foto kapela).
mované dobroty z kamarád$. Kan#í !íze#ky,
pe#ené kan#í kousky, zv !inové klobásky,
pe#ené sele. Zv !inová paštika a sekaná
ze srn#í kýty, kan#ího boku, jelení a kan#í
plece také s pot!ebným p!ídavkem nezdravých p!ím sí. Vep!ového boku a slaniny ze
zdomácn lých p!íbuzných. Vše bylo možné
zalévat prvním pivem za líste#ek a dalšími
za své. Samoz!ejm nepiva!i sáhli po vínu
a jiném sortimentu. V jednu odpoledne zahájili hornisté hudební blok. Poté nastoupila
d tská hudební pop rocková kapela Vysoký
nap tí. Doprovázela 2. kolo rodinného klání. "as neúprosn b žel. Odbila pátá a kunratická country kapela Ambrož ude!ila do
strun a bubn$. V sedm ve#er zbyly ze zv !iny jenom kosti a bochníky chleba, které si
bylo možné zdarma odnášet dom$. Kapela
stále vyhrávala, pivem a vínem bylo nutné
ochlazovat t la zah!ívaná tancem. O p$lnoci, ješt zimního #asu, nastala chvíle uklidit
ubrusy, elektroniku a zhasnout sv tla.
Ing. Svatomír Mydlar$ík
Kunratický zpravodaj 2/2010
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PRINCIPY POLITIKY KDU-ČSL
KDU-ČSL jako křesťanskodemokratická strana musí vždy vycházet ze zásad hlásaných
křesťanstvím. V prvé řadě to znamená, že pravda je absolutní. V tomto tvrzení se liší od liberálů, kteří
považují pravdu za relativní. Z existence absolutní pravdy vyplývá, že existují i absolutní morální hodnoty
a některé, jako např. vražda, nejsou omluvitelné ani v tom případě, že vedou k dosažení politických cílů.
Křesťanská politika vychází ze zásady, že člověk má svobodnou vůli, že rozumná lidská bytost je v morálním
smyslu svobodná a dokáže volit mezi dobrem a zlem. Není pravdou, že naše chování je zcela předurčeno
prostředím tak, jak to hlásají zejména liberální a levicoví intelektuálové. Tento názor, v současné době
rozšířený zejména v Evropě, je odpovědný za přesvědčení většiny lidí žijících na okraji společnosti, že za
jejich neúspěch může společnost. Toto mylné přesvědčení vede k destrukci jejich osobností i společnosti.
KDU-ČSL sdílí zásady volného trhu a tržní ekonomiky, přičemž nelze opustit zásadu
solidarity s lidmi sociálně slabšími. To souvisí s tím, že KDU-ČSL chce soudržnou společnost.
Levicová spravedlnost bez svobody i pravicová svoboda bez spravedlnosti jsou naprosto nepřijatelné.
Žádat soudržnou společnost je znak středové strany. Pro udržení a rozvíjení těchto zásad je nezbytná
demokracie, což znamená především schopnost odstraňovat špatné politiky nenásilnou cestou, čistě
prostřednictvím voleb. Nelze ospravedlňovat politické násilí, tolik rozšířené v současné době, ani ustupovat
násilníkům ve snaze udržet za každou cenu smír. Především nesmíme dovolit, aby se násilí vyplácelo
a aby pomocí terorismu a násilí byly dosahovány politické cíle. Křesťanský přístup k člověku vychází
z přesvědčení, že člověk, díky své nesmrtelné duši, má tak vysokou hodnotu, že všechny tělesné rozdíly
mezi lidmi jsou vůči ní zanedbatelné. Toto přesvědčení je základem odmítání jakékoliv formy rasismu
a xenofobie na základě odlišnosti lidí.
KDU-ČSL bude podporovat střední vrstvy a jejich úsilí vydělávat si na živobytí na takovém
místě a takovým způsobem, který jim vyhovuje. Nepodporuje rovnostářství. Bezohledné a nekritické hledání
rovnosti, která je sama o sobě žádoucí, vedlo k mnoha neomluvitelným omezením lidské svobody, nikoliv
však k původnímu cíli. Vzestup středních vrstev, sahajících od řemeslníků po vysokoškolsky vzdělané
odborníky byl v historii spojen vždy s hospodářským vzestupem, politickou stabilitou, růstem individuálních
svobod a zvyšováním morálních a kulturních norem. Obecně lze říci, že střední vrstva se vyznačuje i vyšší
stabilitou rodinných vztahů.
Pro úspěšný rozvoj společnosti je nutnou podmínkou zachování tradiční rodiny,
která je prostředím umožňujícím správný vývoj nastupující generace. Rodiny je třeba podporovat, jak
zdůrazňováním její důležitosti, tak ekonomicky, aby se vícečetné, řádně fungující, rodiny nedostávaly do
materiální nouze.
Zcela zásadní pro politiku KDU-ČSL je úsilí dosáhnou toho, aby byla naše republika právním
státem. Je alarmující, když i renomovaní právníci veřejně prohlašují, že je problematické a nejisté dosáhnout
spravedlnosti u našich soudů. Právní prostředí a vynutitelnost práva, je pro chod státu zásadní a stát, kde
právo nevládne, nemá velkou šanci, že si nadlouho zachová svobodu a prosperitu. Z ústavy je třeba
odstranit špatné zákony, nejasně formulující právo, rovněž tak zákony prosazené různými lobbistickými
skupinami.
Pro KDU-ČSL je zásadní podpora vědy, ovšem opravdové vědy založené na objektivně
platných základech, racionální metodologií a na vyspělých důkazních měřítkách – nikoli různé pseudovědy
snažící se manipulovat s lidským vnímáním a myšlením.
KDU-ČSL bude podporovat realistickou energetickou politiku, zejména takovou, která
povede k co největší energetické nezávislost našeho státu a Evropy.

Ing. Vladislav Běhal, DrSc
předseda KDU-ČSL Kunratice
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Placená volební reklama

JIŘÍ JANEČEK:
ODS nabízí tradičně jinou cestu
než slibování všeho a všem
o čtyřech letech mají lidé opět ve
volbách svobodnou možnost určit
komu padne orel, komu hlava a kdo
půjde z kola ven. Tentokrát se však budou
rozhodovat v podmínkách poznamenaných
současnými ekonomickými problémy doma
i ve světě, ale také narostlou sbírkou
nedokonalostí a problémů, které stát
již dříve podědil a u kterých neuspěl při
snaze o nápravu. Toto určitě nejsou ideální
podmínky pro nejvyšší volební účast
i snadné rozhodování… Nejhorší volbou by
však bylo neúčastnit se.

P

Vážení spoluobčané, domnívám se, že
jedině znovu společná vůle po lepších
časech může přinést východisko ze
současných potíží. Jsem přesvědčen, že
ODS i přes některé problémy zná tuto
cestu. A není pravda, že není na čem
stavět!

Mou prioritou v Praze zůstává oblast
sociálních programů, ve kterých jednak
budujeme sociální zařízení, ale také se
snažíme přenášet sociální služby do
skutečných domovů, aby klienti mohli
zůstat co nejdéle ve svém přirozeném
domácím prostředí a se svými rodinami.
O důvěru a mandát voličů usiluji,
abych mohl dokončit novelizaci zákona
o sociálních službách a připravit zákon
o bezdomovectví a rovněž prosadit
i novelizaci zákona o deregulaci
nájemného. Existují například sociální
skupiny, kde zákon neřeší, zda nebudou
jednostrannou deregulací nějak poškozeny.
Jen v Praze máme 250 tisíc seniorů. Kolik
z nich tento zákon zasáhne, na to nikdo
nepomyslel.
V souvislosti s tím, co jsem uvedl, proto
prosazuji skloubení komunální politiky
s vrcholovou a přeji si, aby legislativa
sloužila skutečným lidem žijícím v našich
městech, v městských částech a obcích.

Pražský radní Jiří Janeček poklepává na základní
kámen při slavnostním zahájení výstavby Domova pro
seniory Elišky Purkyňové v Praze 6

V nadcházejících volbách se zorientovat,
vybrat si a rozhodnout se budete muset vy
sami. Já, za sebe a své nejbližší kolegy,
bych vás rád pozval k letošním volbám
slovy samotného Alberta Einsteina:
„Osud lidí jako celku bude takový, jaký si
zasluhují.“ Budoucnost je tedy v rukou
nás všech. Svoboda a prosperita není
samozřejmost.
ODS nabízí tradičně jinou vizi než
slibování všeho a všem. Skutečným cílem
je nezadlužená budoucnost, levný stát,
nedotknutelné soukromí, ale i solidarita
zodpovědných.
Váš
Jiří Janeček,
místopředseda regionálního
sdružení ODS Praha
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ZBAVTE SE BOLESTI KLOUBŮ A PÁTEŘE
Unavuje Vás stálá obava z bolesti? Sedíte strnule bez vůle k pohybu? Léky proti bolesti nejsou
řešením, neodstraňují příčinu bolesti pouze samotnou bolest a to zdaleka ne dokonale. Tělo si na
analgetika postupně zvyká a jsou nutné stále větší a nebezpečnější dávky. Rehabilitace v našem
fakultním zdravotnickém zařízení probíhá pod vedením diplomovaných specialistů, kteří Vám
šetrným způsobem pomohou ulevit od potíží s pohybovým aparátem. Klasickou rehabilitaci je
možné doplnit řadou nebolestivých metod. Teplými zábaly z rašeliny, magnetoterapií, světelnou terapií.
Jsme zdravotnické zařízení vedené zkušenými lékaři a vědci uznávanými na světových fórech.
Naše služby jsou hrazeny zdravotními pojišt‘ovnami.

Přijd‘te se sami přesvědčit a začněte opět žít plnohodnotným životem bez obav z bolesti!

Zdravotnické zařízení THERAP-TILIA, K Zeleným domkům 26a/1453
tel.: 244 403 351 mobil: 736 623 678

Advokátka

kurzy pro děti

ANGLICKÁ ŠKOLKA

právo občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty, nemovitosti, úschovy

půldenní, denní i krátkodobá výuka
v příjemném prostředí
pedagogicky vzdělaní učitelé z GB a USA

Tel: 603 835 609

English Preschool and English courses
in a cosy environment

• Kosmická 537,
Praha 4-Háje
• Radešovská 880,
Praha 4-Šeberov (Hrnčíře)

Pedagogically trained staff from the USA and GB
speciální nabídka letního programu

„Barevné léto v English Wonderland“

www.englishwonderland.cz
+420 774 988 101
+420 774 988 102

NOVĚ i celodenní školka,
Praha 4, otevřena od září 2009

gl

Wonder
la
ish
n
d

zkušební lekce ZDARMA

www.advocate-brown.eu

English Wonderland
Pre-School

En

JUDr. Eva Brown

ZÁPISY JIŽ PROBÍHAJÍ

Nabídka připojení k internetu prostřednictvím WIFI sítě
Tarif

Rychlost

Cena

Free*
Start1
Start2

64/16 Kbps
128/32 Kbps
0,5/0,12 Mbps

zdarma*
145 Kč/měsíc
300 Kč/měsíc

Standard1
Standard2

1/0,25 Mbps
2/0,5 Mbps

400 Kč/měsíc
550 Kč/měsíc

základní připojení k internetu pro běžné užívání
stendard pro připojení k internetu

Pro4
Pro6
Pro8

4/1 Mbps
6/1,5 Mbps
8/2 Mbps

650 Kč/měsíc
750 Kč/měsíc
850 Kč/měsíc

komfortní připojení k internetu se zvýšenou rychlostí
odesílání dat pro náročné uživatele

Firma**

1/1 Mbps

900 Kč/měsíc

profesionální využití

*Zdarma prvních 12 měsíců, dále poplatek 150 Kč ročně

Doporučení pro účely
nenáročné prohlížení webových stránek
uspokojivé prohlížení webových stránek bez omezení služeb

Dále nabízíme montáže a prodej anténí a satelitní techniky pro příjem TV

SERVIS – ELEKTRO – PRAHA, s.r.o.
K Hrnčířům 17 PSČ: 149 00 Praha 4
Tel.: +420 777 136 566; +420 777 752 352
Tel./fax: +420 244 911 659
internet@sepr.cz

Otevírací doba: po–čt 8,00–17,00 hod
pá 8,00–14,30 hod
nebo po domluvě
www.sepr.cz internet
www.serviselektro.cz antény

Kanalizační přípojky
(revizní šachta, přepojení, zemní práce, doklady) 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
tel: 244 912 214, 244 911 036, mobil: 603 852 432

Rekonstrukce staveb, bytů, výměna oken a dveří, podlahy
betonové, laminátové i dřevěné, obklady, dlažby, malby, nátěry.
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PŘÍMÝ ZÁJEMCE
koupí v Kunraticích pozemek nebo dům.
Rychlé a solidní jednání,
ev. provize za zprostředkování.
e–mail: engil@seznam.cz,

mobil: 602 325 428
Dopřejte si v teple Vašeho domova
relaxační a zdravou masáž nohou
a depilaci arabskou metodou

ŠAMES AKIDA
Volejte paní Vendulu 605 428 812

Prodám garážové stání
v Zeleném údolí

tel.: 775 636 982

Zahradnické práce-údržba zeleně
Kácení a prořezy rizikových stromů prováděné
i horolezeckou technikou, likvidace pařezů frézováním,
štěpkování větví, zakládání trávníků a pokládka travních
koberců, sekání a provzdušňování travnatých ploch,
stříhání živých plotů, úprava dlouhodobě neudržovaných
pozemků, sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů,
návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad.

Eduard Pacák mobil: 605 789 346
www.ZAHRADY-ZELEN.CZ
Kunratický zpravodaj 2/2010
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FordLeasing

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA PRÁVĚ TEĎ!

• Balíček příslušenství ZDARMA k vozům Fiesta, Fusion, Focus, C-MAX
• Leasing a úvěr s nulovým navýšením
• Aktuální nabídka vozidel za nejvýhodnější ceny na www.fordamb.cz

www.fordamb.cz

BIOO
ODPAD z pra
ražžský
kých zzahrad
pattří do kompo
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postej
po
ejn
nerů
rů
Prraž
ažskkýc
ých
h sl
služžeb

Společnost Pražské služby, a. s., nabízí občanům a dalším původcům odpadu službu sběru
a svozu bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně
a z domácností pravidelně 1 x za 14 dní.

DO BIOODPADU PATŘÍ listí, tráva, plevel,
zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
skořápky od vajec apod.

info: www.psas.cz/bio, tel. 284 091 888

Tříděním bioodpadu ušetříte přírodu i peníze.

ROZVOZ - OBJEDNÁVKY
604 444 457

10 - 2

1. FOCACCIA

/česnek, bazalka, ol. olej/

2. MARINARA

/tomat, česnek, oregano, sýr/

3. MARGHERITA

/tomat, bazalka, rajčata, sýr/

4. AL PROSCIUTTO
/tomat, šunka, sýr/

40,- 13. CON SPINACI
/tomat, špenát, slanina, sýr, česnek/

75,- 14. QUATTRO FORMAGGI
/tomat, 4 druhy sýra/

85,- 15. VEGETARIANA
/tomat, lilek, artičoky, paprika, kukuřice, sýr/
96,- 16. PICCANTE
/smetana, šunka, pikantní salám, pancheta,
pepř, sýr/

5. AL FUNGHI

94,-

/tomat, žampiony, sýr/

GAMBERETTI
98,- 17.
/tomat, krevety, sýr/
98,- 18. PORCINI

6. CAPRICCIOSA

/tomat, šunka, žampiony, sýr/

7. HAWAI

/tomat, šunka, ananas, sýr/

8. AL SALAME

/tomat, pikantní salám, sýr/

9. MESSICANA

/smetana, hřiby, kuřecí maso, sýr/

105,- 19. FANTASIE

/zakys. smetana, slanina, červená cibule, eidam/

110,- 20. GUATTRO STAGIONI
105,-

/1/4 Marinara, 1/4 Margherita,1/4 Capricciosa,
1/4 Frutti di mare/

11. AL PROSCIUTTO DI PARMA

115,-

/tomat, tuňák, cibule, česnek, sýr/

/tomat, parmská šunka, sýr/

110,- 1/4 PIZZY

/tomat, cibule, pikantní salám, chilli, vejce, sýr/

10. AL PROSCIUTTO DI OLIVA
/tomat, šunka, olivy, sýr/

12. CALZONE (plněná)

/tomat, kuřecí maso, šunka, žampiony, sýr/

21. AL TONNO

TĚSTOVINY

d.

DENN

nám. prezidenta Masaryka 106, Praha 4

PIZZA 31 cm

2 ho

Ledový salát s tuňákem, vejcem,
(1 porce 250 g) 42. červenou
cibulkou a dresingem 65,-/105,75,-

106,- 30. Spaghetti pomodoro & mozzarella

/tomatová omáčka, mozzarella, bazalka, parmazán/

120,- 31. Spaghetti alla carbonara

/slanina, smetana, vajíčko, parmazán/

105,- 32. Spaghetti quattro formaggi

95,-

110,-

/smetana, 4 druhy sýra/

43. Míchaný salát s grilovanými
kuřecími prsíčky, jablky, ořechy
a jogurtem
69,-/110,-

DEZERTY

105,- 50. Domácí tiramisu s borůvkami
51. Malá jablečná pizza s ořechy
/žampiony, smetana, gorgonzola, křehké kuřecí
a čokoládou
maso, parmazán/
125,- 34. Fusilli Ventricina
95,60. Domácí pizza chléb (200 g)
/tomatová omáčka, pikantní salám, jarní cibulka,
61. Bylinkové máslo (1 porce)
128,- parmazán/
35. Gnocchi pollo & spinaci
105,- Krabice na pizzu
115,- /špenát, smetana, křehké kuřecí maso, parmazán/
Miska na saláty, těstoviny
36. Gnocchi aglio olio
105,115,- /olivový olej, hřiby, slanina, petrželka, parmazán/

105,- 33. Fusilli Toscana

115,-

SALÁTY

49,58,20,20,8,8,-

ice.cz

(1 porce 200 g/350 g)

40. Míchaný salát z čerstvé zeleniny,
jemně dochucený
55,-/100,29,- 41. CAPRESE
59,/rajčata, mozzarella, bazalka, olej/
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ROZPOČET MČ PRAHA-KUNRATICE 2010 (ÚDAJE V TISÍCÍCH KČ)
Název položky
Silnice (opravy, údržba, dopravní značení)
Odvádění a čistění odpadních vod

Skutečnost 2009

Rozpočet 2010

1588

2277

86

136

Pitná voda

50

Revitalizace říčních systémů (rybník Ohrada)

35

530

Předškolní zařízení (MŠ Kunratice)

4118

4287

Základní škola Kunratice

4809

7020

Provoz místní knihovny

586

606

Kulturní akce, Kunratický zpravodaj

746

775

Zachování a obnova kulturních památek

207

30

Sportovní zařízení v majetku obce (hřiště Slovan Kunratice)

300

0

Využití volného času dětí a mládeže

332

9

Veřejné osvětlení

22

30

Pohřebnictví

79

158

Územní plánování (konzultační, poradenské a právní služby)

306

300

Komunální služby a územní rozvoj ( Golčova č. p. 24 a 28)

7866

2810

Sběr a svoz komunálních odpadů

108

230

Ochrana půdy a podzemní vody proti inﬁltracím

14

18

2136

2350

Sociální rehabilitace

60

100

Chráněné byty Kunratice

154

128

Péče o starší spoluobčany (Klub důchodců)

22

21

Hasiči Kunratice

656

460

Městská policie

0

58

Zastupitelstva obcí

2607

3207

Činnost místní správy

8568

8085

Pojištění (motorová vozidla, majetek)

55

200

Nespeciﬁkované rezervy

0

600

Služby bank

0

50

166

0

35625

34525

Veřejná zeleň

Volby EP, PS PČR
Celkem

Vydává Úřad MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka 15. dubna 2010.
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Jazyková redaktorka : Mgr. Iva Janečková. Graﬁcká úprava: Jan Jílek.
Foto se zkratkou (my) Ing. Mydlarčík. Neoznačené obrázky převzaty z volně přístupných zdrojů.
Rozměr a cena inzerce: maximální velikost čtvrt strany 186 x 85 nebo 91 x 130 mm 1000 Kč,
každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.
Telefon 244 102 214, fax 244 913 900. E-mail: info@praha-kunratice.cz; www.praha-kunratice.cz.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Založeno 1992, ročník XIX. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v květnu 2010. Zdarma.
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