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Mikulášská nadílka
v kunické Základní škole
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Placená reklama
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku si dovolím malé poohlédnutí za uplynulým obdobím. Nadále se nám daří
řádně splácet všechny závazky, jenom letos jsme
z dluhu obce „umazali“ celkem 5.867.000 Kč.
Příští rok máme zaplatit opět celkem 5.867.000 Kč.
Tím se dostane dluhové zatížení naší obce na
minimální úroveň. Budou tak zajištěny předpoklady
pro další rozvoj obce, zejména pro výstavbu základní
školy, realizaci vodovodu a kanalizace v dalších
našich místních částech a výstavbu další infrastruktury obce.
Osobně považuji za největší úspěch tohoto roku, že
se nám podařilo (po téměř tříletém jednání)
přesvědčit krajské představitele o účelnosti navrácení
budovy bývalé obecní školy zpět do majetku obce.
Umožní nám to dobře zajišťovat školní docházku
našich dětí. Dobrá mateřská a základní škola patří
k základní vybavenosti obce.
Také zahájená výstavba bydlení pro seniory (kde
část bude v majetku naší obce) přispěje ke zvýšení

obecního standardu. Zatím je spolupráce s investorem, Senior Parkem Kunice, na velmi dobré úrovni.
Závěrem chci poděkovat našim občanům i firmám
za ne bezvýznamnou podporu obce. Ať jsou to
finanční dary na školu, školku, komunikace, veřejnou
zeleň či veřejné osvětlení, tak bezúplatné převody
pozemků pro potřeby základní školy, na komunikace
či pro hřbitov. Také věcné dary (vybavení školy,
úřadu, školky) nebo bezplatné práce pro obec, poskytované firmami na území obce, velmi přispívají
k rozvoji naší obce.
Všem vám přeji klidné a šťastné prožití vánočních
svátků, poklidný konec roku a pevné zdraví po celý
rok 2016.

Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
Naši milí čtenáři,
čas běží a my vám předkládáme
poslední číslo Zpravodaje v tomto
roce.
Ano, čas běží a máme tu opět
Vánoce. Pro většinu lidí nejkrásnější svátky v roce. Staré tradice se
mísí s novými zvyky, a tak mají vánoční dny zvláštní atmosféru štěstí
a rodinné pohody, ale také rozjímání a nostalgie. Dny zimního slunovratu byly opradávna důvodem
k oslavám, které se však postupně
přesouvaly od uctívání slunce a čekání na slunovrat k tradici Vánoc,

kdy se narodil Boží syn – Kristus.
Teprve křesťanství dalo konci roku
podobu vánočních svátků. Štědrý
den předchází dnu narození Ježíše.
Podle církevní terminologie je vigílií, což znamená předvečer
svátku. Žádný jiný svátek v roce
nemá tak významnou vigílii jako
právě den Kristova narození. Z hlediska oslav je Štědrý den mnohem
důležitější než následující hlavní
svátek – Boží hod. Ten právě je
dnem Ježíšova narození. Druhý
svátek vánoční - svátek svatého
Štěpána má v lidové tradici také

velký význam. Byl dnem koledování, obcházení domů s přáním
štěstí a zdraví. Vy jej můžete využít
k návštěvě vánočního koncertu
v Kunicích v kostele Svaté Máří
Magdalény. A proč tato vám známá
fakta a tradiční vánoční počínání
zmiňuji? Protože si společně s vámi
přeji, aby nám křesťanské zvyky
zůstaly zachovány – ať již jsme věřící nebo třeba ne. Kdo se kde zrodí,
tam se i hodí. Vánoční strom, koledy a jesličky jsou pro nás to pravé.
V mešitách bychom nevěděli jak si
počínat.

Číslo 4/2015, vyšlo 18. prosince 2015. Zdarma. Zpravodaj obcí je evidován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14875,
zákon č. 46/2000 Sb. Vydává Obecní úřad Kunice. Odpovědná redaktorka: JUDr. Miluše Kubicová. Vaše příspěvky a reakce prosím zasílejte
na e-mail: faltova@kunice.cz, případně je můžete zanést na obecní úřad. Nevyžádané texty a podklady se nevracejí. Redakce děkuje za
pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři.
Inzerce: Ing. Michaela Faltová, e-mail: faltova@kunice.cz. Graﬁcká úprava a tisk: Miroslav Kříž, tel. 602 356 669.

Termín uzávěrky příštího čísla je 9. března 2016.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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V novém roce se buď budeme klouzat na ledu,
nebo brodit závějemi, případně blátem. Jenže to neovlivníme, takže se tím netrapme a sledujme
meteorologické předpovědi. Buď se vyplní – dobrá.
Nebo budou liché – taky dobrá. Přejme si, ať ovliv-

níme, co jsme ovlivnit schopni. Ať se netrápíme tím,
co nezmůžeme. A ať jedno od druhého rozeznáme.
Klidné vánoční svátky a klidný nový rok vám
i všem lidem dobré vůle na celém světě s vámi všemi.
přeje Vaše Kubicová

Zastupitelstvo obce Kunice
13. zasedání, 12. října 2015
n Spolupráce se Středočeským krajem

n
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– jednání za účasti náměstka hejtmana, informace o zahájeném jednání o převodu budovy
bývalé Obecní školy zpět do majetku obce tak,
aby mohlo Zastupitelstvo kraje projednat
nejpozději na březnovém zasedání 2016
Projednání změn MHD
– posun školního spoje ze Všeším do Strančic
nelze zatím realizovat, zpozdil by se školní
spoj do Velkých Popovic (stejně jezdí často
zpožděný)
– zavedení spoje k poslednímu vlaku bylo
odmítnuto pro finanční náročnost
Projednání přípravy zimní služby
– smluvně zajištěno p. Háčkem za stejných
podmínek jako v roce 2014, v Dolní Lomnici
M. Novotný
– bylo zakoupeno motorové zametací koště
– do ulice Pod Hájkem umístit zásobník na
posypový materiál
– zajistit prostor pro uskladnění posypového
materiálu
Vyhodnocení práce zastupitelů
– Starosta zhodnotil spolupráci se zastupiteli,
další zastupitelé se jednotlivě vyjádřili
k činnosti zastupitelstva a vedení obce
– Kulturní komise – vyzvána, aby se zabývala
seniory, kteří jsou pohybově znevýhodněni –
komise podá návrh, jakým způsobem může
obecní úřad pomoci např. se zapůjčením
zdravotních pomůcek apod.
Obecní úřad
– Atypický dům na konci ulice Dr. Oldřicha,
žádost nového majitele, snížená výška
- schváleno

– Senior Park Kunice – problém s majiteli
kanalizačních přípojek z ulice Pod Lesem,
bude svoláno jednání a návrh řešení
– Měření hluku pro výstavbu protihlukové
stěny u dálnice – měření 1. týden v listopadu
– Odsouhlasen prodej pozemku pod trafostanicí ČEZu
– Nové kontejnery na textil, jeden k obchodu
v Kunicích, druhý k separaci ve Vidovicích,
původní bude přemístěn k ČOV
– Oznámení akce: Kunický masakr motorovou
pilou od 16. – 18. 10. 2015 na parkovišti u fotbalového hřiště
– Žádost o podporu tenistů ve Sportcentru, pro
rok 2016 je třeba zpracovat návrh na podporu
jednotlivých sportů v TJ Kunice, najít „klíč“
pro rozdělování příspěvku
n Veřejná diskuse
– Dotaz na dotaci na rybník v Dolní Lomnici
– původní projekt z časových důvodů nevyšel,
následující výzva má 50% spoluúčast od obce
– do této dotace obec nepůjde, vyčkáme na
další
– Dotaz na zpomalovací semafor u ulice Dr.
Oldřicha – schváleno úsekové měření, současně
nelze úsekové měření + semafor umístit –
starosta bude v této věci jednat na Policii ČR

14. zasedání, 2. listopadu 2015
n Projednání a schválení cen vodného a stoč-

ného na rok 2016
– Místostarosta Ing. J. Konopáč předložil
rozpočet na provoz ČOV, na jehož základě
bylo doporučeno zachování výše ceny
stočného na částce 120 Kč/osoba/měsíc. Do
rozpočtu roku 2016 již nebude zahrnuta
splátka za zahušťovač kalů. Poslední splátka
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byla uhrazena v listopadu 2015, technický
stav zahušťovače je dobrý. Finanční výbor
upozorňuje na povinnost vytvářet rezervy
– Firma ITV nedodala návrh na cenu vodného
na rok 2016, předpokládá se však zdražení.
Firma předloží kalkulaci do konce listopadu
a bude projednána na prosincovém zastupitelstvu
n Projednání a schválení cen za svoz a likvidaci
TKO na rok 2016
– Marius Pederson ceny zachovává, dojde ke
snížení cen za separační odvozy, svozy
nebezpečného odpadu naopak mírně narostou. Zastupitelstvo navrhuje ceny roku 2015
ponechat i pro následující rok 2016. Obecná
vyhláška zůstává v platnosti. Důchodci, kteří
nepracují a bydlí sami, budou nadále dostávat od obce slevu ve výši 50 %
n Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2016
– Příjmy obce podle předpokladu necelých
25 mil. Kč
– Výdaje – projednány největší položky:
– Komunikace, chodníky, parkoviště, zastávky a propojení chodníků
– Projekty na vodu, kanalizaci
– Dopravní obslužnost – příspěvek na autobusy
– MŠ – rekonstrukce podkroví staré budovy
ZŠ – investice do projektu a úpravy výdejny
a jídelny, tělocvična
– Zájmová činnost mládeže – příspěvky na
sport
– Muzejní činnost
– Důchodci – pomoc se zdravotními
pomůckami, Sociální komise předloží návrh,
pomoc bude řešena individuálně dle konkrétních požadavků
– Veřejné osvětlení – náklady na energii,
rozšiřování do dalších ulic (U Parčíku, Na
terase, Oblouková…)
– Hřbitov – oprava plotu (také případná
oprava plotu u kostela, OÚ připraví návrh
rozpočtu na opravu plotu)
– Splátka TJ za budovy
n Obecní úřad
– Informace o stavu výstavby Senior Parku Kunice

– Projednán problém s přípojkami, Senior Park
zahájil stavbu s plánovaným dokončením
v roce 2016. Senior park zároveň nabízí
rozšíření služeb pro důchodce
– Informace o měření hluku z dálnice. Ve dnech
3-4/ 11 je plánované měření hluku z dálnice v
lokalitách u hřbitova a v ulici U Dálnice. Dle
výsledků měření bude zvažovaná výstavba
protihlukové stěny
– Informace o probíhajícím jednání o převodu
budovy školy – probíhá podle usnesení Rady
kraje, na základě kterého dojde k předání budovy školy
– Stížnost na volejbalové hřiště Kunice - problém s hlukem a nepořádek. Obec ohlídá dodržování provozního řádu, rozlučky a jiné
akce se budou konat na Orlím hnízdě (nebo
jinde mimo areál hřiště)
– Ukončení smlouvy s firmou ProKap na čištění
silnic. Otevírá se možnost zakoupit vlastní zametací stroj
n Veřejná diskuse
– Stížnost na hřiště U dubu: místními obyvateli
bylo vyžádáno setkání s majiteli hřiště. Za
provozovatele byl dodán provozní řád hřiště,
dále navrhují volné dny středa a sobota. Obec
nebude vydávat výjimky pro další akce,
ukončení akcí vždy do 22. hodiny (mimo
tradičního karnevalu či potlachu – 2x ročně).
Policie ČR bude při řešení přestupků posílat
výsledek šetření na obec. Starosta svolá
společnou schůzku do konce listopadu, pozve
zároveň současné uživatele hřiště a sousedy

15. zasedání, 7. prosince 2015
n Projednání a schválení cen vodného na rok

2016
– Projednán návrh vodného od provozovatele,
včetně důvodů pro zvýšení ceny vodného (cca
5 %). Zastupitelstvo schválilo vodné ve výši
43 Kč/m3
n Projednání a schválení rozpočtu obce na rok
2016
– Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen, nedošly
žádné pozměňovací návrhy, do rozpočtu byla
zapracována změna ceny vody (nájemné za
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Obecní úřad informuje
prodané m3). Rozpočet byl jednomyslně
schválen
n Předběžné hodnocení roku 2015
– Podle výsledků ke konci listopadu jsou
předpoklady, že plánované příjmy budou
mírně překročeny a výdaje budou
nedočerpány (projekt vodovod a kanalizace
Všešímy nebude celý letos fakturován). Byl
upraven předpokládaný zůstatek na účtu
obce
n Příprava plánu práce na rok 2016
– Starosta předložil zastupitelům návrh plánu
práce zastupitelstva, vyzval k případnému
doplnění, jako návrh na projednání a změnu
obecních vyhlášek (poplatky). Plán práce
bude schválen na lednovém zasedání.
Zároveň bylo dohodnuto, že první zasedání
zastupitelstva v novém roce bude 11. ledna
2016
n Obecní úřad
– Senior Park – výstavba v plném proudu, trvá
předpoklad na otevření koncem roku 2016,
komunikace U Parčíku se bude realizovat na
závěr akce
– Informace o převodu budovy školy, Krajský
úřad zadal znalecký posudek na tělocvičnu,
aby se mohlo navrhnout celkové vzájemné
vypořádání
– Žádost o odprodej pozemků – SkiAreál:
Zastupitelstvo nebude projednávat prodej
pozemků, pokud nebude předložen investiční

záměr s ekonomickými údaji, celkovou dispozicí projektu a předpokládaným dopravním
zatížením.
n Veřejná diskuse
– stížnost na dlouhodobý slabý tlak vody v ul.
Pod Hájkem a Ke Školce, bude projednáno
na Valné hromadě sdružení obcí Region Jih,
je již připraveno řešení, po jednání Valné
hromady budou předány nové informace
– dotaz na kácení stromů u koupaliště
– upozornění na nedodržování rychlosti na ulici
Hlavní ve Vidovicích (od Bonavity k Fouskům) – obec požádá o měření rychlosti
– stížnost na sociální buňku na hřišti v ulici Librova, buňka bude odstraněna a po dořešení
vlastnictví pozemku komunikace bude
požádáno o nové stavební řízení, aby sociální
buňka byla vrácena na hřiště a sloužila svému
účelu
– stížnost na nedodržování jízdních řádů,
upozornění na nevykazování cestujících
s Opencard
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Web obce www.kunice.cz
Pokud chcete dostávat veškeré novinky do mailu
(včetně plánovaného vypnutí proudu), zaregistrujte
se na našich stránkách k jejich odběru. Stačí vyplnit
kolonku „Informace e-mailem“ na titulní stránce.
-mf-

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2016
Vám přejí
děti a zaměstnanci
mateřské školy Jaruška Kunice
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Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
17. – 30. prosince 2015. V případě, že majitel nebude zastižen, pracovníci provozovatele zanechají
ve schránce odečtový lístek.
Nahlášení stavu vodoměru – možnosti:
1. Vyplnit odečtový lístek a ten zanést na OÚ Kunice (možno vhodit do černé schránky na budově

OBECNÍ ÚŘAD KUNICE
Na Návsi 92, 251 63 Kunice, tel.: 323 665 463,
323 664 162, e-mail: ou@kunice.cz
www.kunice.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí 8–12 hod., 15–18 hod.
středa 8–12 hod., 15–18 hod.
VEDENÍ OBCE
Ing. Jiří Šíma, starosta
tel. 602 170 276, e-mail sima@kunice.cz
Ing. Jindřich Konopáč, místostarosta
tel. 602 286 685, e-mail konopac@kunice.cz
Správce kanalizace a ČOV, uzavírání všech
smluv (stočné, poplatky za připojení)
Ing. Michaela Faltová
tel. 775 075 048, e-mail faltova@kunice.cz
Finanční a účetní záležitosti obce,
vybírání poplatků, ověřování listin a podpisů,
smlouvy o pronájmu hrobového místa,
povolování provozování výherních hracích
přístrojů, sociální služby důchodcům
Jana Šmejkalová
tel. 602 178 308, e-mail smejkalova@kunice.cz
Podatelna Obecního úřadu, přihlašování do
obce, evidence obyvatel, evidence poplatků ze
psů, povolování kácení stromů, hlášení závad
veřejného osvětlení, prodej známek na svoz TKO,
hlášení závad v odvozu domovního odpadu
ČÍSLA ÚČTŮ
Pro platby poplatků ze psů, odvoz TKO (popelnice)
a poplatků za zhodnocení pozemku používejte
č. ú. 6720201/0100
Pro platby za stočné používejte
č. ú. 43-2050660217/0100
Pro dary obci č. ú. 35-4076970247/0100

OÚ) nebo zaslat na adresu: I.T.V. CZ s.r.o., Náměstí
Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice
2. Ohlásit stav vodoměru telefonicky na číslo 323
607 782 (možno i na záznamník) nebo zaslat v SMS
na tel.: 722 201 235
3. Ohlásit stav na e-mail: provoz@itvcz.eu
nutno uvést, jméno a příjmení, obec (Kunice, Vidovice nebo Všešímy), číslo popisné nebo
evidenční, stav vodoměru.
Cena vodného pro rok 2016 je 43 Kč/m3 vč. DPH.
–jk–

Stočné
Splatnost stočného za 2. pololetí byla 30. listopadu 2015. Číslo účtu pro platbu stočného je
43-2050660217/0100 nebo můžete platit v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
Cena stočného pro rok 2016 zůstává stejná, tj.
120 Kč/os./měsíc.
–jk–

Bio odpad v roce 2016
240 l – 1.400 Kč, 120 l – 1.150 Kč, jednorázový
svoz 1.100 l – 350 Kč.
Svoz bioodpadu bude i v roce 2016 probíhat vždy
ve středu, a to v následujících termínech: 2., 16. a 30.
března, 13. a 27. dubna, od 4. května do 30. listopadu
každý týden a poslední svoz proběhne 14. prosince
2016.
n Do nádoby patří: např. listí, tráva, plevel, zbytky
rostlin, dřevné štěpky ze stromů a keřů, piliny,
hobliny, ovoce, zbytky zeleniny, spadané ovoce,
kávová sedlina, skořápky od vajec
n Do nádoby nepatří: např. zbytky jídel, jedlé oleje,
maso, kosti, uhynulé zvířectvo, znečištěné piliny
a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady
–jš–

Ceny za svoz TKO pro rok 2016
zůstávají stejné
Poplatek za svoz a likvidaci tuhého komunálního
odpadu zůstává pro rok 2016 ve stejné výši jako
v roce 2015.
Známky pro svoz odpadu z roku 2015 platí až do
konce ledna 2016. Prodej nových známek bude zahájen v pondělí 4. ledna 2016.
–jš–
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Třídění kovů, sběr olejů
Na většině stanovišť jsou umístěny speciální
sběrné nádoby šedé barvy na lehké kovy, například
konzervy od potravin, plechovky, nápojové obaly
a drobný kovový odpad, opakovaně zdůrazňujeme: nevhazujte plechovky od barev!
Do oranžových nádob na kuchyňské
potravinářské oleje nevhazujte motorové oleje!
Zbytky olejů do nádob vhazujte v uzavřených PET
lahvích.
–mf–

Chodníky údržba
Obec si je vědoma, že podle platných předpisů má
povinnost starat se o údržbu chodníků. Vzhledem
k jejich délce a počtu autobusových zastávek je tato
činnost časově náročná. Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří nám minulou zimu pomohli a i nadále
přivítáme každou pomoc občanů při údržbě
chodníků a přilehlých komunikací.
–jk–

Upozornění pro majitele
vozidel
Žádáme majitele vozidel, aby neparkovali na
veřejných komunikacích. Znemožňují tím průjezd
auta provádějícího zimní údržbu.
–jk–

Hroby - poplatek
Upozorňujeme majitele hrobů v Kunicích, kteří
tak dosud neučinili, že je potřeba zaplatit poplatek
za pronájem hrobového místa.
–mf–

Mapy ulic
Mapy ulic našich obcí si můžete zakoupit na
Obecním úřadě za 20 Kč.
–jš–

Obecní kronika na DVD
Obec Kunice zajistila nové profesionální naskenování obecní kroniky (autor Dr. Oldřich). Naskenované listy byly zpracovány do „listovacího“
softwaru spolu s možností vyhledávat z rejstříku
kroniky.
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Takto zpracovanou kroniku si můžete objednat
u Obecního úřadu buď na běžném DVD za 125 Kč
nebo na „věčném“ DVD za 195 Kč. Součástí DVD
je i návod k obsluze.
–jší–

VÁNOČNÍ
KONCERT
se koná v sobotu 26. prosince 2015
od 16.00 v kostele sv. Máří Magdalény
v Kunicích.
–mk–

Obec Kunice
nemá žádný sběrný dvůr
Občané mají možnost využít zdarma kontejnery
na velkoobjemový domovní odpad a kontejnery na
nebezpečný odpad přistavované obcí. V případě, že
občané mají potřebu odvézt větší množství odpadu,
mají možnost využít sběrných dvorů autorizovaných firem.
Likvidace bude provedena za úplatu. Zdarma lze
odevzdat pouze elektroodpad (v kompletním
stavu). Seznam autorizovaných firem je k dispozici
na Obecním úřadě v Kunicích.
–jší–

Pro všechny pejskaře
Ráda bych Vám představila nově vznikající azyl
v Kunicích. Jedná se o menší psí útulek, kde se
staráme o nechtěné a týrané pejsky. Naše kapacita
je přibližně deset čtyřnohých kamarádů. Právě jsme
ve fázi budování azylu. Snažíme se vytvořit místo,
kde se pejsci budou moc v klidu zotavit ze svých
šrámů, jak na těle, tak na duši.
Náš azyl patří pod spolek Pes nejvěrnější přítel,
z.s. O práci spolku si můžete přečíst na webových
stránkách www.pesnejvernejsipritel.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/pesnejvernejsipritel
Na stránkách naleznete naše svěřence, kteří čekají
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na nové páníčky, ale také ty, co už své domovy našli.
Spousta smutných příběhů se šťastným koncem.
Pes nejvěrnější přítel je nezisková organizace,
která je závislá na darech jak finančních, tak i materiálních. Pokud byste chtěli pejskům pomoci,
neváhejte a ozvěte se nám. Naše motto je:
Pomáhat může každý, stačí jen chtít. Pejsků bez domova je stále mnoho. Sami si pomoci neumí,
potřebují nás.
Závěrem bych vám chtěla popřát krásné prožití
svátků vánočních. Vánoce jsou krásné období pro
nás lidi. Pro pejsky v útulcích, kterých po Vánocích
vždy přibyde, to už tak hezké období není. Prosím
buďte zodpovědní, pokud jste se rozhodli pořídit
pod stromeček „živý vánoční dárek“. Je to dárek na
minimálně dalších 12 let. Proto nejdřív vše dobře
zvažte. Zajeďte po Vánocích třeba do útulku s pár
pytlíky piškot. Ani netušíte, jak velkou radost to
pejskům udělá a jak krásný pocit budete mít vy.
Veronika Zoulíková

www.zskunice.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY DO ZŠ KUNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/17
Pro koho?
·
·

pro děti narozené v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
Jak na to?
1. Dostavte se se svým dítětem 20.1. 2016 nebo 21.1. 2016 od 13:00 do 17:30 hodin k zápisu do ZŠ Kunice.
2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.
3. Vyplníte na místě zápisu: Žádost k zápisu, Zápisní list do 1. třídy
Odkladplnění povinné školní docházky
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
1.
2.
3.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněný formulář podá zpět na vedení ZŠ Kunice nejpozději do 31.5. 2016.
Rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2015/2016 povolen, nemusí s dítětem zápis absolvovat znovu, dostaví se pouze sami vyplnit Žádost o přijetí.

Náhradní termín zápisu
Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, nezoufejte, máme pro Vás náhradní termín.
Kdy: 10. února 2016 od 14:00 hodin
Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2016
1. Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2016/2017.
2. Musí mít toto doporučení: pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2016 – doporučení z PPP a od pediatra.
pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2016 z PPP a od pediatra.
Těší se na Vás Blanka Chramostová a Martina Laurová J
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Placená reklama
ŘÁDKOVÁ INZERCE

n Zahradnické práce: Michal Novotný, DiS.,
Dolní Lomnice 23, tel. 737 140 863
n Montáže, opravy, revize hromosvodů a rizikové
kácení stromů: Petr Kulíšek – Stormservis, Vidovice
091, tel. 775 636 799, stormservis@seznam.cz
n Projektová a inženýrská činnost pozemních
staveb RD - návrhy, rekonstrukce, interiéry
Ing. Dana Podskalníková, Kunice 203,
tel. 724 035 905, dana.podskalnikova@seznam.cz
n Kosmetika, masáže: AP studio – Alena Pancová,
K Remízku 179, Kunice,
tel. 737 143 326, www.ap-studio.cz

Nová modeláž 530,Doplnění se zdobením 480,Doplnění bez zdobení 380,-

PŘEDĚLY MÍSTNOSTÍ

Otevírací doba:
Pondělí až pátek
podle telefonické
dohody

Sobota a neděle
zavřeno

Ulička 165
GPS 49°56'56.36"N, 14°40'40.337"E

vidovice@gato.cz
www.vestavene-skrine-gato.cz

LEVNÉ ŽALUZIE
A SÍTĚ PROTI HMYZU

tel.: 261 260 416, 777 038 001
e-mail: gato@gato.cz, web: www.gato.cz
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V PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÉ OBLASTI

Nová
pracovní příležitost

Testování školní zralosti
Diagnostické služby a metodická pomoc dětem
s dysgraﬁí, dyslexií, dysortograﬁí, LMD,
potížemi s koncentrací pozornosti
Stimulační programy pro předškoláky a školáky

Naše děti jsou roztomilé, bystré, šikovné, ale i poplety,
někdy lenivé, roztěkané, vzteklé a možná i stresované...
Zjištěním příčin jejich nedostačivostí a jejich nápravami
mohu pomoci vašemu dítěti získat pevnou púdu
pod nohama a sebevědomí.

Info: Mgr. Petra Kubicová
tel: 602 194 394, email: petrakubicova@post.cz
www.poradna-kubicova.cz
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Kontakt:

Věra Kamenická
tel.: +420 736 514 975
mailto: vera.kamenicka@img.cz
www.img.cz
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Mezinárodní logiscká společnost YUSENLOGISTICS (CZECH) s.r.o.

hledá nového kolegu na pozici

ŘIDIČ VZV / SKLADNÍK
Pracovní náplň:
•
•

vykládka a nakládka kamionů, manipulace se zbožím ve skladu
zaskladňování a vyskladňování zboží ve skladu pomocí VZV

Ideální kandidát by měl mít tyto předpoklady:
•
•
•

spolehlivost, zodpovědnost, týmová práce, dochvilnost
praxe řidiče VZV (platnost průkazu obnovíme)
možnost pracovat na 2 směny od pondělí do pátku

Co Vám nabízí naše společnost:
•
•
•

zázemí velké zahraniční společnos
movující ﬁnanční ohodnocení
zajímavé zaměstnanecké beneﬁty

Kontakt: Jana Šumanová, telefon 736 751 462, jana.sumanova@cz.yusen-logiscs.com
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n montáž střešních oken Roto Velux

PEČENÍ
Moravských koláčků
(vdolečků), na svatbu,
oslavu nebo jen tak k posezení.
Veronika Dudová,
Všešímy 17, tel. 776 668 814,
e-mail: vdudova@seznam.cz
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ARNOLD&PARTNEŘI

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Edita ARNOLD
ADVOKÁT

insolvence, oddlužení, konkurs
korporace, zakládání, změna,
výmaz obchodních společnos
obchodní právo, smluvní vztahy
občanské právo, rodinné právo
správní právo, stavební právo
Ringhoﬀerova 427, 251 68 Kamenice
Praha–východ
Tel.: +420 603 311 294
E-mail: EditaArnold@email.cz
n Montáž a servis tepelných čerpadel

Rodinná ﬁrma Vám nabízí
úklidové a údržbářské služby
Provádíme jednorázové i pravidelné úklidy, mytí oken,
strojové čištěni koberců a sedaček, žehlení,
sekání trávníků, řez stromů, vertikulace trávníků,
celkovou údržbu zahrad. Drobné údržby a opravy
- devatero řemesel. Vašim speciﬁckým požadavkům
se snažíme vyjít vstříc. Možnost úklidu a údržby
i menších ﬁrem a kanceláří. Praxe 10 let.

607 994 376, 725 852 125 nebo 602 680 864
e-mail: e.kumstova@seznam.cz, Vidovice 94
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737 900 009
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UVT
blesk A

10 Mbps/2Mbp
ps

350,-

Kč
za měs

UVT
blesk A+

20 Mbps/5Mbps

480,-

Cena instalace
u všech tarifů 1440,-

Připojjeníí k iin
int
nternetu
ve vaší obci
INFOLINKA
A 840 100 406

TELEFON
INTERNET IZE
V
TELE

Kč
za měsíc

VT
b esk A++

30 Mbps/10Mbps

720,-

Kč
za měsíc

internet.uvtt.cz
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10% SLEVA

NA VŠECHNY POMŮCKY V NAŠÍ VZORKOVÉ PRODEJNĚ

Hole a berle

Chodítka

Toaletní křesla

Sedačky do vany

Sedačky do sprchy

Nástavce na WC

Polohovací lůžka

Domácí péče

Dětské kočárky

Mechanické vozíky

Elektrické vozíky

Elektrické skútry

VZORKOVÁ PRODEJNA
U Dálnice 207, 251 63 Kunice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz, www.dmapraha.cz

