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Rybník Ve Žlábkách
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Placená reklama

BONAVITA každý den,
cereálie s úsměvem.
     
PODNIKOVOU PRODEJNU S PEKÁRNOU.
Masarykova 660, Velké Popovice
Otevírací doba: Po-Pá: 6:00 - 17:00
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s blížícími se prázdninami nám nyní nejvíce leží na
srdci dokončení rekonstrukce prostor pro
znovuzřízenou Základní školu v Kunicích. Chceme
mít nejen krásné prostory, ale školu dobře vybavenou
a hlavně podporovanou našimi občany a firmami na
území obce. Můžu s hrdostí říci, že se nám daří
všechny práce realizovat ve stanovených termínech
tak, aby škola byla připravena k prvému září nejen
technicky, ale i legislativně a personálně. Zastupitelstvo obce tomuto záměru dalo jasnou prioritu.
Vítáme každou pomoc našich obyvatel a firem (spon-

zoring, finanční dary, pomoc při úklidu nových prostor). Finanční pomoc můžete zasílat převodem na
darovací účet obce (35-4076970247/0100) nebo na
účet Základní školy (107-6650860237/0100),
složením na stvrzenku či darovací smlouvu na Obecním úřadě nebo pouhým vhozením i malého obnosu
do sbírkové pokladničky na chodbě Obecního úřadu.
Za každou vaši pomoc vám předem děkujeme.
Závěrem mi dovolte popřát všem krásné, spokojené
a klidné prázdniny a dovolené.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
Naši milí čtenáři,
pěkně vás zdravíme s nadcházejícím létem. V našich vesnicích proběhly oslavy dětského
dne, ale slavit nepřestaneme,
čekají nás výročí další. Organizovaný fotbal v Kunicích si bude
připíjet na svou osmdesátku
a máme tu ještě jednoho významného jubilanta – Český zahrádkářský svaz v Kunicích a Vidovicích. Výrazně mladší, přesto je
tu s námi již padesát let. Kde se
vzali fotbalisté a zahrádkáři?
Kopacím míčem to asi vážně
nezačalo, přátelé. Počátkem všeho
bylo přece jablko! No ano, to zakázané ovoce ze stromu poznání,
které Eva zblbá hadem nakousla
a dala dojíst Adamovi. Snědli
jablko, oděli se do fíkových listů,
tak prasklo, že porušili zákaz,
přišel anděl mečem vlaje
a hříšníky vyhnal z ráje. Ti si
pořídili potomky a potomkům

potomků se pak právě to pořizování potomků stalo koníčkem.
Tak také určitě vznikl specifický
druh homo sapiens – zahradník – posléze organizovaný v zahrádkáře. Od devátého tisíciletí
před naším letopočtem se prý
traduje cílené pěstování plodin.
Co vy na to, vážení fotbalisté a jejich velevážení fanoušci, aha?
Jenže – každý chvilku tahá pilku.
Obdiv davů v přítomnosti nepatří
zahrádkářům. Užívají si jej mistři
virtuózní koordinace hlava-nohamičuda, přesto i v záhoně zahrabaný zahradník je mimořádný
fenomén. Nevěříte? Pak si přečtěte Zahradníkův rok od Karla
Čapka. Laskavé, úsměvné, napínavé až detektivní čtení o lidské
vášni pěstovat v podstatě cokoli.
Téměř existenciální zápletky
a móóóc pohodové čtení na léto.
A jak spolu obě disciplíny – tedy
fotbal a zahrádkaření - souvisí

kromě důvodu k oslavám? Třeba
naběhanými kilometry jednotlivých aktérů ať již na fotbalových hřištích při zápasech
a trénincích nebo při sázení, pletí,
zalévání, pohrabování… Kopaná
drží prvenství v množství svých
příznivců, zahrádkáři jsou zase
nejpočetnější zájmovou organizací v naší republice. Zahrádkářovo snažení sice neprovází
halasné nadšení fanoušků, kteří
vítězný gól považují za zlatou
renetu ligového úsilí, ale jím
vypěstovanou třeba cibuli o váze
1,8 kg lze naopak hodnotit jako
vítěznou branku soupeřům
zahrádkářům.
Seberalizace, relaxace, smysluplnost, ekologická prospěšnost
jsou důvody k tomu, stát se
zahrádkařem a případně i členem
tohoto svazu v Kunicích a Vidovicích. Možná právě aktivity
zahradníka jsou oním elixírem

Číslo 2/2014, vyšlo 13. června 2014. 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 3. září 2014.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)

3

červen_Sestava 1 9.6.2014 23:27 Stránka 4

mládí, který předsedovi místních
zahradkářů doktoru Bednářovi
propůjčuje v jeho věku pružný
krok i mysl, zájem o veškeré
současné dění a především o stav
našich zahrad i pozemků. Všem
ku prospěchu, vždy ochotný po-

moci či poradit méně zkušeným či
začínajícím zahrádářům je Břéťa
Bednář neustále v permanenci.
Ovoce je zdravé, to doma
vypěstované přímo biozdravé,
sport – hlavně fotbal je zdraví
velmi prospěšný a tak tu v našich

vesnicích musíme určitě mít samé
zdravé občany. Proto: zdravím,
zdravíš, zdravíme zahrádkáře
i fotbalisty. Vy ostatní si ve zdraví
užijte léto a mějte se prázdninově.
Vaše Kubicová

Zastupitelstvo obce Kunice
45. zasedání, 7. dubna 2014

46. zasedání, 5. května 2014

n Zajištění výuky Základní školy Kunice

n Projednání a schválení uzávěrky hospodaření

v budově č.p. 60 - za přítomnosti náměstka hejtmana Středočeského kraje, vedoucího odboru
školství Krajského úřadu a ředitelky Odborného
učiliště Kunice projednán postup úprav pro
zajištění výuky základní školy a možnosti
převedení budovy do majetku obce
Schválení uzávěrky hospodaření firmy Služby
Kunice, s.r.o. – přesunuto na příští zastupitelstvo
Projednání návrhů na změny MHD – priorita
zajištění spojení do základních škol a zajištění
bezpečného přístupu do Základní školy Kunice
Muzeum obce, provoz, plán činnosti – JUDr.
Růžička informoval o novinkách a rozšíření
Obecního muzea, nutno řešit činnost Muzejního
spolku a jeho vedení
Obecní úřad:
– návrh na rozšíření haly firmy Boma, záměr
odsouhlasen za podmínky rekonstrukce
přístupové komunikace, nový bigboard nebyl
odsouhlasen
– projednány návrhy na atypické domy
– odsouhlasen návrh na vypořádání pozemku
p.č. 603/1 v Dolní Lomnici
Veřejná diskuse:
– jednání o úpravách hráze a úpravách břehů
rybníka Ve Žlábkách (mimo dotaci)
– dotaz na četnost svozu bioodpadu
– připomínky k provozu obchodu v bývalé
„Samoobsluze“
– dotaz na setkání rodáků – v plánu je každé dva
roky

firmy Služby Kunice, s.r.o. – dosažený zisk bude
použit na krytí ztráty minulých období
Spolupráce s firmami v obci – projednána
spolupráce a RKO, TJ Kunice a Svazem
zahrádkářů. TJ Kunice letos slaví 80 let výročí –
akce proběhne 21. 6. 2014, Zahrádkáři slaví 50 let
Provoz a rozvoj veřejného osvětlení – zástupce
firmy Eltodo informoval o zajištění provozu,
o snížení cen elektrické energie a o reinvesticích
v obci. Na obci je nyní 254 světelných míst
Projednání návrhu na opravy obecních komunikací – priorita v letošním roce je vybudování
chodníku od zastávek MHD (u kostela) k budově
bývalé Obecní školy pro zajištění bezpečného
přístupu žáků do školy. Pro příští rok prioritou
rekonstrukce zbylé části komunikace U Dubu pro
propojení s ulicí U Parčíku (investor Senior Park)
Spolupráce s firmami v obci – firmy budou
požádány o spolupráci (finanční či nákupem vybavení) v rámci znovuotevření základní školy
v Kunicích
Obecní úřad:
– Schváleno rozpočtové opatření č. 1/2014
– návrh na atypický dům – zastupitelstvo
požaduje úpravu návrhu podle platných
regulativů
– Senior Park – změna počtu bytových jednotek –
50 b.j. + 2 RD
– návrh na vybudování multifunkčního aplikovaného výzkumného centra ve Všešímech –
zatím neřešeno v územním plánu obce, bude
opětovně projednáno v září podle platného
plánu práce zastupitelstva obce
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n Veřejná diskuse:

–
–
–
–
–

informace o zápisu do Mateřské školy Kunice
18. 5. vítání občánků na zámečku Berchtold
akce „Kunfest“ a „Pink Floyd acoustic duo“
dotaz na rozšíření firmy Boma
dotaz na provoz pily na pozemku p.č. 40/1
v Kunicích
– upozornění na poničený plot u hřbitova

47. zasedání, 2. června 2014
n Hospodaření v Obecním lese - letos končí de-

n Veřejná diskuse:

– Informovanost občanů o sbírce na znovuotevření Základní školy v Kunicích
– Nutno urychleně řešit nepovolený provoz
(řezání dřeva) na pozemku 40/1 v Kunicích
– Návrh na hledání prostor pro setkávání místních důchodců
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Placená reklama

setiletý lesní plán a nyní se zpracovává nový na
další období. Těžba daná plánem není zcela
čerpána. Plán by se překročil pouze v případě
kalamit. Nyní se řeší část obecního lesa v okolí
rybníka Ve Žlábkách, aby po dokončení rekonstrukce rybníka již nebyly těžbou ničeny obnovené břehy a hráz rybníku.
n Rozvoj obce – dopravní infrastruktura, inženýrské sítě – priorita chodník k Základní
škole, včetně odvodnění a veřejného osvětlení.
Další rozvoj bude projednán po ukončení těchto
akcí a po rekonstrukci budovy Odborného
učiliště pro potřeby Základní školy, kdy budou
známy skutečné náklady
n Spolupráce s Odborným učilištěm Kunice – za
účasti paní ředitelky a její zástupkyně projednán
postup úprav prostor školy pro potřeby naší Základní školy a další možná spolupráce obou školských zařízení
n Obecní úřad:
– byl vysloven souhlas se záměrem vybudovat
fotbalgolfové hřiště, zájem o pronájem
pozemků ve Vidovicích (Obecní i soukromé)
na plochách určených pro sportoviště,
možnost realizace a využití budoucího parku,
sportoviště s nehlučným provozem a minimálním zásahem do krajiny
– informace o rekonstrukci rybníka Ve
Žlábkách – předpokládaný termín ukončení
30. 6. 2014 – záleží na přízni počasí
– informace o realizaci Senior Parku – probíhá
projektové zpracování, aby do konce června
bylo možno požádat o stavební povolení
a koncem prázdnin zahájit stavbu
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Obecní úřad informuje
Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
16. – 30. června 2014. V případě, že majitel nebude
zastižen, pracovníci provozovatele zanechají ve
schránce odečtový lístek.

OBECNÍ ÚŘAD KUNICE
Na Návsi 92, 251 63 Kunice, tel.: 323 665 422,
323 665 463, 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. 323 664 191, e-mail konopac@kunice.cz
Správce kanalizace a ČOV, uzavírání všech
smluv (stočné, poplatky za připojení)
Ing. Michaela Faltová
tel. 323 664 162, e-mail faltova@kunice.cz
Finanční a účetní záležitosti obce,
vybírání poplatků, ověřování listin a podpisů,
smlouvy o pronájmu hrobového místa,
povolování provozování výherních hracích
přístrojů, sociální služby důchodcům
Jana Šmejkalová
tel. 323 665 422, e-mail smejkalova@kunice.cz
Podatelna Obecního úřadu, přihlašování do
obce, evidence obyvatel, evidence poplatků ze
psů, povolování kácení stromů, hlášení závad
veřejného osvětlení, prodej známek na svoz TKO,
hlášení závad v odvozu domovního odpadu
ČÍSLA ÚČTŮ
Pro platby poplatků ze psů, 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 používejte č. ú.
35-4076970247/0100
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Nahlášení stavu vodoměru – možnosti:
1. Vyplnit odečtový lístek a ten zanést na OÚ Kunice (možno vhodit do černé schránky na budově
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
- část obce
(Kunice, Vidovice, Všešímy)
- číslo popisné nebo evidenční
- stav vodoměru
Cena vodného pro rok 2014 je 39,50 Kč/m3.
–jk–

Výměna vodoměrů
Dle požadavků provozovatele vodovodu dále
probíhá cejchovní výměna vodoměrů ve vašich
nemovitostech v obci Kunice a místní části Vidovice. Tuto výměnu provádí pověření pracovníci
Václav Šretr st. a Václav Šretr ml., kteří se
prokazují průkazem společnosti I.T.V. a na
požádání předloží i občanský průkaz. O výměně
vodoměru ve vaší nemovitosti budete předem informováni telefonicky, popř. prostřednictvím letáku
o schránky. Žádáme vás o zajištění bezproblémového přístupu k vodoměru.
Děkujeme za spolupráci.
I.T.V. CZ, s.r.o., výkonná kancelář: nám. Emila
Kolbena 460, Strančice, telefon 323 607 782
www.itvcz.eu
–jk–

Stočné
Cena stočného pro rok 2014 je 120 Kč/měsíc/osoba. Splatnost stočného za 1. pololetí byla
30. dubna 2014.
Číslo bankovního účtu pro platbu stočného je
43-2050660217/0100 nebo můžete platit v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
–jk–

Bioodpad
Svoz bioodpadu bude i v roce 2014 probíhat vždy
ve středu, do 26. listopadu každý týden a poslední
svoz 10. prosince.
–jk–
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Ceny bio odpadu pro rok 2014
zůstávají stejné
Cena celoroční známky na svoz bioodpadu je
1400 Kč (nádoba 240 l) a 1150 Kč (nádoba 120 l).
Pro jednorázovou likvidaci bioodpadu (např.
ošetření živého plotu) lze objednat velký kontejner
na bioodpad (1100 l), kde jeden svoz tohoto kontejneru stojí 350 Kč.
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
–jk–

Majitelům psů
Upozorňujeme majitele psů na nutnost dodržování Vyhlášky č. 3/2008 (http://www.ku-

nice.cz/obecni-urad/uredni-deska/). Podle této
vyhlášky musí být pes na vyznačených komunikacích veden na vodítku .
Dále upozorňujeme na povinnost odklízet po
svých psech exkrementy. K tomuto účelu byly v obci
osazeny odpadkové koše. Prosíme o udržování
pořádku v obci.
–mf–

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.
–jší–

Vítaná pomoc
Děkujeme společnosti Novartis za úklid obce Vidovice v rámci projektu Mezinárodního dne dobrovolnictví. Těšíme se na další spolupráci v příštím
roce.
–jk–

SBÍRKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Obracíme se na všechny příznivce
znovuobnovení tradice
obecní školy v Kunicích s prosbou o pomoc
s vybavením základní školy.
Podpořit tento záměr můžete jakýmkoli finančním darem
na účet školy č. 107-6650860237/0100,
po domluvě lze vystavit darovací smlouvu.
Rovněž lze po dohodě zakoupit konkrétní věc.
Předem děkujeme za jakoukoli pomoc.
paní učitelky
Blanka Chramostová a Martina Laurová
7
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Placená reklama
AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

Velké Popovice

ASISTENČNÍ SLUŽBA

NOVINKA: MYTÍ KOL V AUTOMATICKÉ MYČCE
ROVNÁNÍ DISKŮ NA HYDRAULICKÉ STOLICI
Autoservis
Vaše vozidlo k nám nemusíte vozit, dojedeme si pro něj k Vám domů nebo do firmy a půjčíme Vám náhradní vůz.
Provádíme servis osobních a dodávkových vozů všech značek
Výměny veškerých dílů a kapalin
Montáže autodoplňků
Opravy elektroinstalace
Zajišťujeme STK a emise včetně přípravy
Prodej náhradních dílů všech značek a autokosmetiky

Auto - Diagnostika
Diagnostika vozidel pro vozy všech značek od roku 2000 do současnosti
Diagnostiku a kontrolu řídících jednotek vozidel provádíme na nejmodernějším zařízení od společnosti WUERTH
Provedeme na vašem automobilu například tyto diagnostické úkony:
vyčtení a nalezení závady řídících jednotek motoru, ABS, airbagů, a ostatních řídících jednotek ve vozidle
komunikace s řídícími jednotkami
čtení paměti závady, mazání chyb
testy akčních členů
nulování servisních intervalů atd.
základní nastavení, kódování a jiné

Autoskloservis
Výměny autoskel, skla pro všechny značky.
Z připojištění čelního skla Vám sklo vyměníme dle podmínek vaší pojistné smlouvy (dle spoluúčasti sjednané mezi Vámi a vaší
pojišťovnou, pokud je pojistná událost plně likvidní fakturujeme rovnou pojišťovně).

Klimaservis
Provádíme plnění klimatizací, čištění, desinfekci, výměnu kabinových filtrů, opravy nefunkčních klimatizací, pravidelnou údržbu
plně funkčních klimatizací
Pro správnou údržbu používáme nejmodernější klima přístroj Valeo

Pneuservis
Přezouváme a vyvažujeme kola a pneumatiky do velikosti 14x24“ včetně RFT
Prodej Pneumatik, Disků AL i plechových, a duší
Opravy pneumatik, disků i duší
Uskladnění pneumatik nebo kompletních kol

Další služby
Odtahy vozidel do celkové váhy vozidla 2410 kg
Náhradní vozidlo
Při servisu půjčení zdarma
Autolakovna - zprostředkujeme Vám nalakování nebo opravu havarovaného vozidla
Geometrie - zprostředkujeme Vám geometrii náprav na laserovém přístroji

BRNO
PRAHA

Ringhofferova 419
Velké Popovice
251 69

EXIT 15
VELKÉ POPOVICE

AUTOSERVIS

www.pneu-cafe.cz

NEVYHOVUJE VÁM PRACOVNÍ DOBA?
Zavolejte nám: +420 774 607 321
Napište nám: info@pneu-cafe.cz
.... a domluvíme termín dle Vaší potřeby i mimo pracovní dobu

JSME PLÁTCI DPH
Firmám nabízíme možnost
platby na fakturu.
Akceptujeme platební karty!
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Obecní úřad informuje
Rybník Ve Žlábkách
Také v jarních měsících pokračovaly práce na akci
„Zvýšení akumulačních schopností rybníka na
parcele č. 689/3 k.ú. Kunice“. Byl dokončen
odtokový a přelivový objekt, osazen požerák
a hlavně vyvezena většina za léta nahromaděného
bahna. Pro zajištění proslunění vodní plochy byla
vykácena větší části náletové zeleně na severozápadním svahu nad rybníkem a v rámci plánovaného
lesního hospodaření byla provedena těžba v obecním lese Hůra. Nyní je potřeba dočistit dnový profil rybníka, opravit původní kamenné břehy

a dokončit úpravu nápustní části rybníka podle projektu. Dále dokončit úpravu přemostění
přelivového objektu, dobudovat zábradlí na
přemostění odtoku a upravit návodní části hráze.
Mimo dotační část zajistíme úpravu opačné části
hráze, včetně nového zaústění původního
vypouštěcího dřevěného potrubí. Naší snahou
je dodržet nový harmonogram dokončení do
30. června 2014, rybník na léto napustit a zprovoznit.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Betonáž základů přelivového objektu
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Nový přelivový objekt

Nový odtokový objekt
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Projekt „Obnova retenčních a akumulačních prostor v Kunicích“ je spolufinancován v rámci
Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Placená reklama

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
12

TELEFON
INTERNET IZE
V
E
L
E
T

Kč
za měsíc

VT
b esk A++

30 Mbps/10Mbps

720,-

Kč
za měsíc

internet.uvtt.cz

červen_Sestava 1 9.6.2014 23:28 Stránka 13

80 let TJ KUNICE – Budujeme svůj fotbalový stánek
Od roku 1980 probíhala rekonstrukce stávajícího,
nevyhovujícího hřiště. Bylo v bezprostřední blízkosti rybníka a na jeho neodvodněné ploše, která se v období dešťů
stávala pro hru nezpůsobilou, jsme svá utkání hráli
dlouhých 13 let. V ostatní části území však po celou tuto
dobu probíhaly svépomocí a s minimem mechanizace
rozsáhlé terénní úpravy a meliorace. Skrývkou části
svahu kopce Hůra jsme dosáhli potřebného rozšíření
plochy pro budoucí hřiště, na celém území se likvidovaly
strouhy, potůčky a malé rybníčky, jejich vody se potrubím
pod zemí svedly do rybníka a na odvodněné ploše se založila travnatá plocha. Soustředěním finančních
prostředků, poskytnutých obcí, okresem, krajem i fotbalovým ústředím, jsme tu v letech 1973–75 hráčům
postavili šatny, které jim slouží dodnes. Členové
a příznivci našeho klubu, občané Kunic na všech těchto
pracích bezplatně odpracovali tisícovky brigádnických
hodin a patří jim za to uznání a veliký dík. Základní článek
našeho nynějšího fotbalového areálu,
hřiště, které splňuje předepsané parametry pro pořádání mistrovských fotbalových utkání, bylo za účasti
představitelů obce a Československého
fotbalového svazu a za přítomnosti televizních kamer slavnostně otevřeno 13.
července 1986. Počasí však této události
nepřálo, po řadě slunných dní už od rána
silně pršelo, takže utkání naší „Staré
gardy”, hlavní bod programu slavnosti, se
muselo odehrát na hořejším, nově budovaném, tehdy škvárovém hřišti, aby
nový travnatý koberec nedoznal zničující
úhony. V dalších letech pak pokračovala
další výstavba areálu: byl geometricky
zaměřen, oplocen a zařazen do územního
plánu rozvoje obce a oblasti, v jižní, dosud nevyužité části
pozemku, bylo postaveno druhé kvalitní hřiště, ve vstupním prostoru do areálu byla zpevněna rozsáhlá plocha
pro parkoviště automobilů. Areál byl napojen na veřejnou
vodovodní a kanalizační síť. Bylo instalováno automatické zavlažování všech travnatých ploch. V roce 2002
v rekordní lhůtě letní fotbalové přestávky postavil náš
generální partner, Společenství H+H, budovu naší
klubovny, našeho „Orlího hnízda”, organizačního
a společenského centra naší TJ, z jejíž terasy můžete sledovat utkání na hlavním hřišti a těšit se přitom krásou tohoto přírodního prostředí. V severní části areálu bylo
v březnu roku 2008 slavnostně otevřeno menší, třetí
hřiště s povrchem z umělé trávy 3. generace, které bylo
věnováno zejména našim nejmladším fotbalistům. V jeho
zázemí byl postaven sklad sportovního vybavení

a inventáře, v jehož podkroví je ložnice se šestnácti lůžky
a sociálním zařízením, která slouží pro příležitostné
přespání hráčů nebo hostů. V prostoru mezi oběma
hlavními hřišti byla infrastruktura areálu doplněna
pohledným stánkem občerstvení. Vzhledem ke stále
stoupajícímu počtu mužstev, především mládeže, byla
v prostoru původních starých šaten vystavěna budova,
která poskytuje zázemí pro mládež, včetně sociálního
zařízení a kanceláře klubu. Tím byla výstavba naší „Arény
H+H” prozatím ukončena. Plány na její další rozšíření
však nekončí. Stávající tři hřiště nestačí pro přípravu
a utkání našich dnes už třinácti fotbalových oddílů,
musíme si pronajímat hřiště od spřátelených klubů, což je
organizačně i finančně náročné. Potřebovali bychom
ještě jedno kvalitní hřiště, což je náš dlouhodobý cíl
a předpoklad dalšího rozvoje našeho klubu.
Vladimír Hašek

Srdečně Vás zveme 21. června 2014
do areálu TJ Kunice na oslavu
80 let kunického fotbalu

program akce:
9.00 KUNICE–DIBEČ U 12, + KUNICE–DOBŘÍŠ U 13 I. LIGA ŽÁKŮ
10.30 KUNICE DOROST U17–KUNICE DOROST U19
12.30 MAŽOREŤÁCI
13.00 KUNICE–STARÁ GARDA BOHEMIANS (PANENKA, DOBIÁŠ a spol.)
14.30 KUNICE–RADOŠOVICE STARÉ GARDY NAD 50 LET
16.00 KUNICE–KOSTELEC U KŘÍŽKU STARÉ GARDY NAD 35 LET
Stánky s občerstvením a upomínkovými předměty k 80. výročí u hřiště
20.00 COUNTRY VEČER U FOUSKŮ – ŽÍŽNIVÍ DUBÁCI
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ ÚČAST
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zahradu a doplnit ji novými herními prvky, ze
kterých měly děti velikou radost a užívají si s nimi
spoustu zábavy.
Poděkování patří také zřizovateli, všem
sponzorům, rodičům a přátelům školy.
Přejeme Vám všem krásné léto plné sluníčka a pohody.
Vaše MŠ Kunice

Den dětí

Školní rok končí
S krásným počasím se nám opět přiblížil konec
školního roku. V průběhu roku jsme se spolu
s dětmi zúčastnili řady zajímavých programů a to
jak kulturních, vzdělávacích i sportovních. Dětem
se líbily hodiny tenisu i plavecký výcvik.
Kapacita školky pro školní rok 2014/2015 je plně
obsazena. Děkujeme rodičům za hojnou účast na
brigádách, kdy se nám podařilo upravit naší

Den záchranářů

14
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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 Kosmetika, masáže: AP studio – Alena Pancová,
K Remízku 179, Kunice,
tel. 737 143 326, www.ap-studio.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

15

červen_Sestava 1 9.6.2014 23:28 Stránka 16

SLUŽBY s.r.o.

SB RNÝ DVpR
domov pro Váš odpad
Poskytujeme:
 Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2 m3 do 3 tun), domovních
a živnostenských odpadƽ (3 m3 do 1 tuny, 6 m3 a 10 m3 do 1,5 tuny).
 Zemní práce – traktorbagr, minibagr, kolový nakladaē, manipulátor s teleskopickým
ramenem
 Doprava – Iveco, Tatra, Scania návĢs s vanou
 Speciální technika – Avia plošina 15 m, mulēovaē, štĢpkovaē
 Prodej tƎídĢné zahradní zeminy, pískƽ, drtí a recyklátƽ
 Výkup železa, barevných kovƽ, olovĢných akumulátorƽ
 ZpĢtný odbĢr elektrozaƎízení (pouze v kompletním stavu)
 Likvidace nebezpeēných odpadƽ - eternit, lepenka, barvy, pneu (za poplatek)
 PƎijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady

Prodej propanbutanu: 10 kg za 380 Kē a 2 kg za 90 Kē
Otevírací doba:
Duben-Ǝíjen
Po-pá 7.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
So 7.00 - 13.00

Kde nás najdete

SbĢrný dvƽr
Kamenice 1067
251 68

Listopad
po-pá 7.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
so 7.00 - 13.00
Prosinec-bƎezen
Po-pá 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
So 8.00 - 12.00

kontaktujte nás na tel.: 603 209 114
www.obr-odpady.cz
16
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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

