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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
23. a 24. září nás čekají komunální volby, ve kterých budou občané jednotlivých obcích volit nové
zastupitele pro další období.
Pokud budu hodnotit uplynulé období, musím konstatovat, že se nám dost dařilo. Máme nový chodník
i veřejné osvětlení od návsi až k Bille ve Strančicích.
Přibyly nové úseky veřejného osvětlení a opravených
komunikací. Vybudovali jsme v Dolní a Horní Lomnici vodovod a kanalizaci včetně rekonstrukce ČOV,
nové živičné povrchy u většiny komunikací a chodník
od ulice Na Hrázi k otočce autobusu PID. Zcela jsme
zrekonstruovali původní budovu mateřské školy. Pro
snížení energetické zátěže prošla rekonstrukcí
i kotelna naší základní školy. Jedno z hřišť TJ Kunice
má nový umělý povrch. V parku ve Vidovicích vzniklo
Fitness hřiště a ještě letos dokončíme výstavbu školního víceúčelového hřiště. Velkým přínosem pro naše
vesnice je otevření nově vystavěného obecního úřadu
se společenským sálem a klubovnou. Po zaúčtování
letošního roku bude hodnota obecního majetku dosahovat výše téměř 450 mil. Kč (na konci roku 2006
byla hodnota majetku obce 131,6 mil. Kč).
Vedle uvedených úspěchů připouštím, že se nám ne
úplně daří všechno. Velký dluh máme vůči obecním
lesům, zdevastovaným kůrovcovou kalamitou. Těm
by měla přednostně patřit naše pozornost. V posledních částech obce, kde chybí kanalizace a vodovod
(Všešímy, část Krásnice, Pardálov a část Na Či-

hadle), se realizace mimo jiné i z administrativních
důvodů zpožďuje. Restem zůstává i zajištění činnosti
muzejního spolku. Dlouhodobě se nám nedaří vyřešit
spolu s vlastníky stav nevyhovujícího objektu č.p. 8
Na Návsi (klempírna). Dále zbývají věci, které jsou
mimo naše rozhodovací pravomoci. My můžeme
pouze opakovaně žádat a urgovat příslušné firmy
a orgány. Příkladem je protihluková stěna u D1,
o kterou usilujeme od roku 2008. Od loňského roku je
na ni stavební povolení, ale termín realizace se stále
posouvá. Pro zlepšení dostupnosti rychlého internetu
pokračuje ve spolupráci s firmou Cetin propojování
optické sítě, ale ne v původních termínech.
Protože pan Ing. Jindřich Konopáč již nekandiduje
do zastupitelstva obce, chci mu za nás všechny poděkovat za 32 let jeho nepřetržité práce v zastupitelstvu obce a za dvacetiletou práci ve funkci
místostarosty obce, zejména také za posledních
16 let naší vzájemné velmi dobré spolupráce. Všichni
víme, že pan Konopáč je svým způsobem nenahraditelný, protože jeho práce pro obec bez ohledu na volné
dny či svátky, na denní či noční dobu nebo nepřízeň
počasí byla nesmírně obětavá. Jindro, osobně Ti moc
děkuji.
Závěrem vás chci všechny pozvat k účasti na komunálních volbách, aby naše volební účast byla tak
jako v minulých letech velmi dobrá.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
Pěkně zdravím obyvatele našich
vesnic.
Co, kdy a kde se událo a konat se
bude, vás jako pokaždé informuje
náš čtvrtletník. Připojím pouze několik vlastních postřehů z letošního léta. Místní příměstské
tábory přinášejí kromě kýženého

vyžití dětí i spoustu odpadků na
louky a do lesů. Ano, ano je to tak.
Jasně, že v úmorném vedru potřebují děti hodně pít, rozhodně ale
nepotřebují odhazovat petky a plechovky od nápojů všude, kde se
právě vyskytnou. To pak mnozí
z nás ani nemohou dokončit své

procházky, protože při nich nasbírají tolik smetí, že se s ním musí
vrátit domů k popelnicím. A jak
k tomu my, kteří se nechceme procházet po smeťáku, přijdeme, milé
děti – aha? Jsem přesvědčená, že
ve vašich zahrádkách by vám páni
rodičové takové prasárničky neto-

Číslo 3/2022, vyšlo 6. září 2022. 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 Křížová, e-mail: krizova@kunice.cz. Graﬁcká úprava a tisk: Miroslav Kříž, tel. 602 356 669.
Termín uzávěrky příštího čísla je 1. prosince 2022. (Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně.)
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lerovali. Víte, že na světě jsou
krásná, přírodní místa, ze kterých
musíte úplně všechny své odpadky
odnést a zlikvidovat? Dokonce na
to existují kontroly. U nás se zatím
musí kontrolovat každý sám. Ono
by se mohlo, kdyby se chtělo, projít po skončení tábora místa, kde se
děti pohybovaly a odpadky posbírat. Samozřejmě jednodušší by
bylo je prostě neodhazovat. Všestranná výchova vede děti k slušnému chování, ohleduplnosti,
zdravému životnímu stylu… Rozhodně zahrnuje i získání respektu
k přírodě. Věřím milí letní vedoucí
a především milí rodiče, že ve vaší
přítomnosti děti odpadky neodhazují a vy všichni dospělí jim určitě
jdete příkladem. Zbývá tedy
vtlouct našim Pepíčkům a Mařenkách do hlaviček, že stejně jako
splachují na záchodě nebo si čistí
zuby, odpadky budou odhazovat
pouze do odpadkových košů.
Další nešvar, který se tu naštěstí
nerozmohl, ale přece jen vyskytl,
také souvisí s aktivitami organizo-

vanými pro děti. Všichni známe
„bojovky“, při kterých se účastníci
přemísťují z místa A do místa B
a plní při tom určité úkoly – výborně. Trasa je vyznačená na sloupech nebo na zemi – samozřejmě.
K tomu vždy postačily barevné fáborky – špatně, když pak nejsou
odstraněny. Ale za přímo stupidní
považuji orientační šipky nasprejované na živičných cestách – nota
bene růžově. Běžně za tímto účelem používané křídy smyje déšť.
Růžové, akrylové šipky budou připomínat svého tvůrce ještě po léta.
Proč?
Dost bylo kritických připomínek
z mé strany, takže skalní vyznavače popelnic na veřejných cestách
nechám tentokrát vydechnout.
Ostatně by je mohli (ty popelnice)
kolemjdoucí využít právě na vyhazování svých odpadků, no ne?
Kromě školního roku se blíží
i komunální volby, jak nám ve
Zpravodaji oznamuje pan starosta. Všichni, kteří by se chtěli
tímto tématem zabývat, přicházejí

s křížkem po funuse. Vše už bylo
řečeno Jaroslavem Haškem: „Jsou
určité věci, události, příhody a zjevení, které člověka neobyčejně
osvěží. Jsou určitou složkou lidské
radosti. Bez nich byl by lidský život
prachmizerně jednotvárný. Lidstvo potřebuje zápasu, aby v srdci
člověka to nevypadalo jako na Sahaře. Rovina, pláň, žádná legrace,
písek a velbloudi. Proto lidstvo si
vymyslilo obecní volby.“ A v případě našich obcí? Jednotná kandidátka, kandidáti bez politické
příslušnosti, emoce tedy odpadají.
Co snazšího si přát! Tedy – pojďme
na to! Vřelé díky všem, kteří naše
vesnice doposud kultivovali
a hodně nadšení i sil všem staronovým i novým členům budoucího
zastupitelstva.
Pěkný zbytek léta, pevné zdraví
i nervy, úrodný podzim a příště na
shledanou. To už budou přede
dveřmi Vánoce, ale to máme ještě
spoustu času.
Vaše Kubicová

Zastupitelstvo obce Kunice
28. zasedání zastupitelstva
obce Kunice 27. června 2022
n Zahájení, kontrola zápisu z minulého ZO,

schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
– K zápisu z přechozího zasedání ZO nebyly podány žádné námitky.
– Návrh Programu podle vyvěšené Pozvánky.
– Starosta obce navrhuje doplnění programu o:
– pořízení změny č. 10 ÚPO Kunice,
– zvýšení ceny vodného od 1. 9. 2022,
– záměr pronájmu pozemku 1227/121,
– veřejnoprávní smlouva s městem Říčany,
– veřejnoprávní smlouva na dotační titul Programy primární prevence.
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n Referát správce obecního lesa – p. Pacovský
– Probíhá intenzivní těžba kůrovcového dřeva
v Černém lese. Bude pokračovat, dokud nebude
dřevní hmota kompletně vytěžena.
– Na vytěžených plochách bylo již vysazeno cca
16.000 sazenic.
– Na jaře bylo zbudováno cca 2.500 m lesních
oplocenek – nátěry proti okusu nestačí.
– Těžba: 2021 cca 455 m3, 2022 cca 3.500 m3
(s použitím tzv. harvestoru).
– Poděkování panu Háčkovi za umožnění využívat
jeho louky k příjezdu + ukládání vytěženého dřeva.
– Výkupní cena dřeva byla dosud dobrá, nyní však
stagnuje.
– Zájem o palivové dřevo ze strany občanů roste;
kromě samotěžby.

– P. Hirsch si vyžádal ekonomické zhodnocení
hospodaření v obecních lesích. K tomu účelu
starosta svolá během prázdnin separátní
schůzku, zde bude zároveň p. Pacovskému předán seznam lesních cest poničených těžbou –
požadavek na rekultivaci.
– P. Hašek požádal o dřívější těžbu v lese Pod
Hůrou, protože na naučné stezce a přilehlých
cestách hrozí pády stromů.
n Zpráva auditora k uzávěrce hospodaření
Obce za rok 2021
– Auditní zpráva obdržena. Nebyly zjištěny významné chyby, nebyla odhalena rizika pro budoucnost.
– Podstatou usnesení je schválení této auditní
zprávy a uzavření smlouvy se stejnou auditorskou společností i na příští rok.
– Projednáno, bez připomínek.
– Usnesení 28/1/22.
n Uzávěrka hospodaření Služby Kunice, spol.
s r.o., za rok 2021
– Hospodaření Služeb skončilo ziskem po zdanění
ve výši 987 tis. Kč. Zisk bude použit na účet nerozděleného zisku a částečně na splátku půjčky
od obce.
– Podstatou usnesení je schválení uzávěrky a určení použití zisku.
– Projednáno, bez připomínek.
– Usnesení: viz příloha Usnesení 28/2/22.
n Plán oprav komunikací
– Obec měla zažádáno o dotaci cca 9 mil. Kč, bohužel jsme neuspěli. Po dohodě s finančním výborem bude alokováno 5 mil. Kč (bez DPH) na
tyto opravy, a to s přihlédnutím k lokalitám, kde
se bude budovat VO.
– Podstatou usnesení je schválení zadání VŘ na
zhotovitele oprav v objemu 5 mil. Kč.
– Projednáno, bez připomínek.
– Usnesení 28/3/22.
n Výstavba nového veřejného osvětlení
– V nejbližší době realizace nového VO v ulici Na
Skalce (spolu se zasíťováním Cetin), běží stavební řízení na VO Nad Rybníkem, Lomená
a část Do Žlábek, dokončuje se projekt VO v ulici
Na Langráku a projektuje se VO Na Čihadle.
n Obecní úřad
– Rekonstrukce hřbitovní zdi
– Proběhlo VŘ s nabídkami 1,7 – 2,3 mil. Kč vč.

–

–

–

–

–

DPH. Vítězná firma BBA Monolit.
– Realizace letos.
– Podstatou usnesení je schválení závěru posudkové komise a pověření starosty uzavřením smlouvy s vítěznou firmou.
– Projednáno, bez připomínek.
– Usnesení 28/4/22.
Směny obecních pozemků (silo)
– Projednáváno již několikrát.
– Jedná se o vícesměnu pozemků u/pod silážní
jámou ve Vidovicích (technická plocha) ve
vlastnictví příslušného vlastníka za různé pozemky (orná půda) ve vlastnictví obce.
– Podstatou usnesení je schválení směnné
smlouvy jako takové.
– Projednáno, bez připomínek.
– Usnesení 28/5/22.
Dotační programy – hřiště TJ, školní víceúčelové hřiště
– Hřiště TJ – práce pokračují, očekáváné dokončení v září t.r.
– Školní víceúčelové hřiště: uspěli jsme s žádostí o dotaci, hledáme potenciální(ho) zhotovitele.
Info vyhláška odpady
– MV konstatovalo, že sjednaná náprava OZV
sice není zcela v souladu s jejich očekáváním,
nicméně celou záležitost již dále nebudou
řešit, protože 1.1. 2023 vstoupí v účinnost
Dodatek předmětné OZV, který zajistí 100%
soulad s platnou legislativou.
Žádost o finanční příspěvek – Služba rané
péče EDA
– EDA cz, z. ú. žádá o příspěvek 32.400 Kč za
poskytování péče pro 2 kunické rodiny.
– Péče je prokazatelně poskytována a velmi
kladně hodnocena. Přesto nepanuje absolutní
shoda, jestli toto je nevhodnější forma podpory jinak zcela jistě přínosné činnosti.
– Podstatou usnesení je schválení příspěvku.
– Projednáno, připomínky prodiskutovány.
– Usnesení 28/6/22.
Žádost o odkoupení pozemku
– Majitel přilehlého pozemku žádá o odkoupení
parc. č. 639 v k.ú. Kunice.
– ZO souhlasí s prodejem, ale neakceptuje navrženou cenu.
– Podstatou usnesení je schválení prodeje za
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cenu 2.000 Kč/m2.
– Projednáno, bez připomínek.
– Usnesení 28/7/22.
– Pořízení změny č. 10 ÚPO Kunice
– Kvůli legislativnímu procesu dříve projednané a schválené stavební uzávěry pro plochu
č. 9 je nutné schválit budoucí pořízení změny
ÚPO č. 10, která bude otázku plochy č. 9 řešit.
– Podstatou usnesení je samotný akt schválení
budoucího pořízení změny ÚPO.
– Projednáno, bez připomínek.
– Usnesení 28/8/22.
– Zvýšení ceny vodného od 1.9.2022
– Na základě žádosti provozovatele vodovodu
(ITV cz, s.r.o.).
– Z předložené kalkulace vyplývá, že díky letošnímu navýšení cen vstupů (zejména elektřina) není aktuálně platná cena udržitelná.
– Podstatou usnesení je stanovení nové sazby
vodného od 1.9.2022.
– Projednáno, připomínky prodiskutovány.
– Usnesení 28/9/22.
– Záměr pronájmu pozemku 1227/121
– Obec Kunice nabízí k pronájmu pozemek

parc. č. 1227/121 v k.ú. Kunice za podmínky
celoroční údržby.
– Projednáno, bez připomínek.
– Usnesení 28/10/22.
– Veřejnoprávní smlouva s městem Říčany
– Každoročně uzavíraná smlouva s Říčany na
úhradu nákladů za kunického žáka ve 4. ZŠ
Nerudova.
– Podstatou usnesení je schválení veřejnoprávní smlouvy č. VS/00409/2022/OŠK.
– Projednáno, bez připomínek.
– Usnesení 28/11/22.
– Smlouva s dodavatelem obědů do ZŠ Kunice
– S dodavatelem obědů do ZŠ Kunice jsme se
dohodli na ukončení spolupráce k 31.8.2022.
– Veřejnoprávní smlouva na dotační titul Programy primární prevence
– V souvislosti s přijetím dotace na titul Programy
primární prevence ZŠ Kunice je nutné schválení uzavření Smlouvy zastupitelstvem obce.
– Projednáno, bez připomínek.
– Usnesení 28/12/22.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Obecní úřad informuje

OZNÁMENÍ O DOBĚ
A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva obce Kunice se uskuteční v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00
a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je
volební místnost na Obecním úřadě Kunice, Na
Návsi 92, Kunice pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v obci Kunice, Vidovice, Všešímy, Dolní Lomnice a Horní Lomnice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České repu-
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bliky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
V Kunicích dne 15.8.2022
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Doplňující informace k volbám

Vodovod – odečty vodoměrů

Právo volit má:
1. Státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
2. Státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této
obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému
pobytu (má povolení k trvalému pobytu nebo
k přechodnému pobytu).
Občan jiného členského státu Evropské unie
může hlasovat pouze za podmínky, že požádal
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydává voličský průkaz a volič musí volit ve volební místnosti přiřazené na základě jeho
trvalého bydliště. Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné.
Do zastupitelstva obce Kunice se volí 11
členů.
–mk–

Prosíme o nahlášení stavu nejpozději do 5. října
2022. Odečty můžete posílat na mail odečtářky paní
Edity Šretrové: e.kumstova@seznam.cz nebo formou SMS na její telefon: 725 039 353.
Nahlášení stavu vodoměru – další možnosti:
1. Stav vodoměru písemně 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, Všešímy, Horní nebo Dolní Lomnice),
číslo popisné nebo evidenční, stav vodoměru.
Noví klienti v Horní a Dolní Lomnici (resp.
klienti s dálkovým odečtem) stavy vodoměru nehlásí.

ODPADY:

Obec Kunice

hledá:

Nevyvezené popelnice
Případné reklamace na nevyvezené popelnice
prosím volejte přímo na call centrum společnosti
Marius Pedersen. Tel. 493 647 701
–jš–

Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner bude letos naposledy
přistaven v sobotu 1. října, a to na křižovatce vedle
budovy ZŠ v Kunicích.
–jš–

Použité baterie
Použité baterie/monočlánky můžete zdarma předat do kontejneru na elektro umístěném u tělocvičny (Asekol), do obchodů, kde jste baterie
nakoupili nebo v rámci svozu nebezpečného odpadu. Nepatří do popelnic na směsný komunální
odpad ani do žlutých nebo modrých popelnic. Již
několikrát tyto baterie způsobily požár vozidel při
přepravě.
–jš–

Uklízečku
prostor v nové budově
obecního úřadu
nástup v září 2022
Zkrácený pracovní úvazek.
Informace:
Ing. Jiří Šíma,
tel. 602 170 276
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OBECNÍ ÚŘAD KUNICE
Na Návsi 92, 251 63 Kunice, tel.: 323 665 463,
323 664 162, e-mail: info@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. Jan Rubeš, asistent starosty
tel. 601 538 433, e-mail rubes@kunice.cz
Ing. Michaela Křížová
tel. 775 075 048, e-mail krizova@kunice.cz
Finanční a účetní záležitosti obce,
vybírání poplatků, ověřování listin a podpisů,
smlouvy o pronájmu hrobového místa,
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 SKO,
hlášení závad v odvozu domovního odpadu
ČÍSLA ÚČTŮ
Pro platby poplatků ze psů, odvoz SKO
(popelnice) a ostatních poplatků
používejte č. ú. 6720201/0100
Pro platby za stočné používejte
č. ú. 43-2050660217/0100

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Poruchy VO – tel.: 800 101 109
Poruchy ČEZ – tel.: 800 850 860
Poruchy plynu – tel.: 1239
Poruchy voda – (provozovatel vodovodu firma I.T.V.)
7-14 hod. 722 201 235, 323 607 782
14-7 hod. 725 444 994
Poruchy na kanalizační síti
tel.: 602 286 685
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Žádáme vás o zpřístupnění vodoměru ve vašich
nemovitostech, v případě umístění vodoměru ve vodoměrné šachtě je třeba udržovat šachtu suchou,
případnou vodu je třeba odčerpat – toto není povinnost odečtáře.
Doručit lístek na OÚ nebo hodit ho do
schránky OÚ již není platný způsob nahlášení odečtu. Ať už jakýmkoliv způsobem,
samoodečet se hlásí přímo ITV.
Cena vodného pro rok 2022 je 50 Kč/m3. –jk–

Stočné
Při platbách převodem uvádějte správný
variabilní symbol, jinak může být vaše platba připsána k jiné nemovitosti. Pokud si nejste jisti,
správný variabilní symbol vám rádi sdělíme.
Splatnost stočného za 2. pololetí je 31. října 2022.
Číslo bankovního účtu pro platbu stočného je
43-2050660217/0100 nebo můžete platit v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
Cena stočného pro rok 2022 je 150 Kč/os./měsíc.
–jk–

Ochutnej evropu
Přinášíme vám letáček ke kulturní akci Ochutnej
Evropu, kterou v souvislosti s předsednictvím ČR
v Radě Evropské unie pořádá Středočeský kraj.
Od srpna do října se v největších městech regionu
postupně uskuteční 11 akcí.
Hlavním lákadlem pro návštěvníky budou chutě
a vůně Evropy – stánky s gastronomickými specialitami každého z 27 členských států Evropské
unie. Prostor představit své země dostanou ambasadoři každého členského státu. Lidé budou moci
ochutnat známé i méně známé speciality, poznat
zvyky a kulturu jednotlivých evropských zemí.
Kromě toho bude připraven i bohatý kulturní program.
Vstup je zdarma, akce organizačně zajišťuje Středočeská centrála cestovního ruchu.
Jana Pancířová Kopřivová,
Odbor Kancelář hejtmanky
Oddělení tiskové a PR
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Léto v Senior parku Kunice
Léto je pomalu za námi, a protože bylo opravdu
pestré, chceme se podělit o některé z našich zážitků.
V červnu jsme uspořádali dětem Dětský den. Přijely děti z místní mateřinky a některá z pravnoučat
našich seniorů. Společně jsme si užili nádherné odpoledne plné her. V atriu jsme rozestavěli sportovní
stanoviště, která měli na starosti naši senioři a děti
se předháněly, kdo bude mít první vše splněno. Nechybělo zdravé a dobré občerstvení a na samý závěr
diskotéka. Dětem jsme popřáli krásné prázdniny
a už se moc těšíme na září, až nás opět přijdou
navštívit.
Jak už to v areálech Senior Parku v létě bývá, měsíce červenec a srpen jsou ve znamení letních koncertů. Klienti se při těchto událostech navštěvují
mezi areály a dopřávají si hudebních zážitků. Letos
sezónu koncertů zahájil areál v Luštěnicích se skvělým panem Karlem Bláhou, dále jsme zamířili do
areálu v Sokolči, kde jsme se na chvíli přenesli do
prosluněného Řecka s temperamentními dámami
Marthou a Tenou Elefteriadu a už jsme se nemohli
dočkat koncertu u nás v Kunicích. A že bylo na co
se těšit! Již potřetí nás navštívilo rádio Blaník se
svým skvělým týmem a hlavním hostem odpoledne
byl zpěvák Jakub Smolík. Na ohni se pekla kýta,
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v horkém dni jsme se osvěžili vychlazeným točeným
pivem, zkrátka příjemně strávené odpoledne. V závěru srpna jsme navštívili sousedy v Hrádku nad
Nisou, kam pozvání přijal pan Vlastimil Harapes.
Pomyslnou třešničkou na dortu letošního léta byla
oslava pětiletého výročí otevření našeho areálu.
Velmi si přejeme do další pětiletky, aby se u nás
senioři i nadále cítili jako doma a vás ostatní
srdečně zveme na návštěvu.
Jitka Hlavničková

Zprávy
z Mateřské školy
Jaruška
Ve školním roce 2022/2023 je
kapacita školky 97 dětí naplněna
dětmi z Kunic, Vidovic, Všeším,
Horní a Dolní Lomnice. V tomto
školním roce máme dvě třídy
předškoláků.
Pedagogický kolektiv posílí dvě
nové paní učitelky.
Prostory školky jsou nově vymalovány, nové podlahové krytiny
a vybavení tříd poskytne dětem
další možnosti pro jejich všestranný rozvoj. Velkou radost jim
jistě udělají i dvě nová pianina.
Na podzim doplníme školní zahradu dalšími herními prvky, na
které se nám v letošním roce podařilo získat dotaci.
Z kulturních akcí nás tradičně
čekají divadélka a pořady v MŠ,
výtvarné a řemeslné dílničky,
Halloween, karneval, poznávací

programy, výlety… Spolupracovat
budeme se ZŠ Kunice a uskutečníme návštěvy v Senior parku.
Sportovat můžeme na fotbalových hřištích TJ Kunice a tenis
děti budou hrát ve Sportcentru Vidovice.
Rozhodně ani rodiče našich dětí
nebudou ochuzeni o každoročně
uskutečňované aktivity dětí. Na
oplátku doufáme, že se rodiče
budou formou brigád podílet na
sezonních úpravách školní zahrady.
1. září začínáme, moc se na vás
těšíme. Mgr. Milena Mottlová,
a kolektiv MŠ Jaruška

Nový školní rok
klepe na dveře…
Ve čtvrtek 1. září se již po deváté
otevřou dveře našim kunickým
školákům. Jaký bude ten devátý
školní rok? Pro naše nejstarší žáky
to bude školní rok ve znamení důležitého životního rozhodnutí.

Kam budou směřovat další studijní kroky našich prvních absolventů? To se v Kunicích na jaře
jistě všichni dovíme. A pro naši
kunickou školu? Tak to bude první
školní rok, kdy nás čeká loučení
s našimi úplně prvními žáky, pro
které se naše kunická škola v roce
2015 otevřela a zároveň to bude
i rok vítací pro dalších 23 prvňáčků, pro které jsme připravili
krásné prostory v budově tělocvičny. Počet žáků naší školy bude
letos vyšší než 220. O všechny děti
se bude starat tým 22 učitelů se
školní psycholožkou, 6 asistentů
pedagoga, 3 vychovatelky a 5 provozních zaměstnanců. Naše
školní kronika, kterou obětavě
píše paní zástupkyně Martina
Laurová, je důkazem toho, že
máme za sebou krásných osm let
a na ten devátý netrpělivě čekají
prázdné stránky. Tak hurá na to,
ať je o čem psát…
Hezký zbytek léta a hodně optimismu nám všem přeje
Mgr. Blanka Chramostová
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5. školní ples Na Staré faře
V tanečním sále hostince Na Staré faře se uskutečnil 2. dubna 2022 již tradiční školní ples. Pořadatelé ze spolku DĚTEM KUNIC zajistili výzdobu sálu
tentokrát zejména výkresy našich žáků z Kunické základní školy. Připravili tombolu, ve které každý lístek
vyhrál skvělou cenu a nezapomněli ani na předtančení. To zajistily kunické dívky z taneční skupiny
TEAM GJ. Již popáté celým večerem provázela hudební skupina ELIZABETH, pro kterou se tato akce
stala tradiční štací. Tančilo se a zpívalo až do druhé
hodiny ranní. Když kapela dohrála svůj poslední přídavek, málokomu se chtělo odejít domů. „Do Kunic
se vždy těšíme, je zde plný parket až do poslední písničky a skvělá klubová atmosféra“, dodal frontman
rodinné kapely z Milevska Josef Kašpar.
„Ples se opět vydařil, byla to parádní zábava a ještě
jsme vybrali peníze, které můžeme věnovat na dobré
věci“, řekli k akci pořadatelé. Nezůstalo jen u slov, výtěžek z tomboly a vstupenek organizátoři rozdělili
mezi zdejší základní školu a mateřskou školku. ZŠ
Kunice věnoval spolek 10 000 Kč na novou lezeckou
stěnu. Ta byla vybudována v tělocvičně a žáci si

mohou tuto sportovní dovednost osvojovat i mimo
hodiny tělocviku. Pro MŠ Jaruška byly spolkem zakoupeny interaktivní knihy s předčítacími tužkami skvělá pomůcka pro předškolní vzdělávání.
Jako poslední přínos plesu uvádím příspěvky
účastníků na „ukrajinské děti”. Darovaná částka
byla samozřejmě dobrovolná a celkově jsme získali
1450 Kč. Ty jsme rozdělili opět mezi ZŠ a MŠ Kunice,
které navštěvují děti z Ukrajiny, uprchly k nám před
válkou. Za jejich podporu všem dárcům děkujeme.
Petr Paták,
Spolek DĚTEM KUNIC
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Ing. Jaroslav Laur, MBA

602 615 065

jaroslav.laur@bcas.cz

www.okpointopatov.cz www.okpointbenesov.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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
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La Bottega Oaks Deli Bistro
v čele se šéfkuchařem
Janem Klimentem přináší
do regionu prvotřídní
gastronomii
V květnu byla na nově vzniklém náměstí, které je
součástí rychle rostoucího rezidenčního komplexu Oaks
Prague, otevřena nová restaurace. Jejím šéfkuchařem je
Jan Kliment, který vás do Nebřenic nedaleko Popoviček
srdečně zve nejen na italskou kuchyni, ale i na speciální
menu založené na lokálních surovinách. Položili jsme mu
několik otázek.
Zkušenosti jste získal mimo jiné v restauraci pražského hotelu Four Seasons,
kde jste získali při vašem působení michelinskou hvězdu. Co vám to dalo do
dalšího působení?
Získat michelinskou hvězdu stojí hodně sil i práce. Ještě složitější je její
obhajoba, protože musíte udržet dlouhodobě kvalitu všech jídel. Do dalšího
působení mi to dalo samozřejmě hodně. Uvědomil jsem si také, že můžete vařit
z lokálních surovin a pracovat zároveň i s drahými produkty, jako třeba letní
lanýže, a vytvořit v této kombinaci prvotřídní gastronomii i v Česku.
Nyní jste šéfkuchařem nově otevřeného La Bottega Oaks Deli Bistro
v Nebřenicích, které je součástí nového komplexu Oaks Prague. Na co byste
hosty z okolí pozval?
Určitě bych je pozval na jedinečné místo se speciﬁckou atmosférou a výborným
jídlem, nejen italským. À la carte menu uspokojí každého, od snídaně přes
oběd až po večeři. V letních měsících si lze vychutnat italskou pohodu na terase.
Pravidelně připravujeme i speciální menu.
Nemusí se hosté bát, že se jedná o vysokou a drahou gastronomii?
Určitě se bát nemusí, naše jídla jsou cenově uzpůsobena tak, aby si je hosté
mohli dovolit a hlavně je ochutnat.
Specializujete se na italskou kuchyni, co byste z jídelního lístku vypíchl?
Doporučil bych tatarák z mořského vlka, ten je u nás hodně oblíbený. Dále pak
náš mozzarella bar nebo agnolloti del plin plněné vepřovým masem s máslovou
omáčkou se šalvějí a sýrem Pecorino Romano. I další položky na menu stojí za
ochutnání. Přijdou si zde na své jak milovníci masa, ryb a těstovin, které sami
vyrábíme, tak i milovníci chutných a osvěžujících salátů.
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Jaké chystáte speciální menu na podzim?
Ke konci září připravujeme speciální menu, kde budou hrát prim mušle. Říjen
bude pak ve znamení hub. Hosté se mohou těšit i na vinné párování a speciální
drinky k těmto tematickým pokrmům.
Na jakou akci se můžeme těšit v září?
Těšit se můžete na Prague Mussel Week, který se koná od 26. 9. do 2. 10. a my
budeme součástí této krásné akce. Rádi bychom pozvali hosty na mušlový
týden. Budeme nabízet mušle s 1+1 porcí zdarma. Pro získání slevy stačí,
aby si hosté vygenerovali voucher na stránkách www.praguemusselweek.cz
a předložili kód při objednávce.

Firma GATO s r.o.
Vidovice ʹ Kunice

,ůĞĚĄƉƌĂĐŽǀŶşŬĂŶĂƉŽǌŝĐŝ
ƐƉƌĄǀĐĞŽďũĞŬƚƵ
ƷĚƌǎďĂŽďũĞŬƚƵĂǌĂŚƌĂĚǇ
ƐŵĢŶǇĐĞůŬĞŵϭϰĚŶƽǌ ŵĢƐşĐĞ͕ƐƚƎşĚĂǀĢ͕ ǀē͘
ĚǀŽƵǀşŬĞŶĚƽ
sŚŽĚŶĠ i ƉƌŽĂŬƚŝǀŶşŚŽĚƽĐŚŽĚĐĞ
ĄũĞŵĐŝƐĞŵŽŚŽƵŚůĄƐŝƚ
ŶĂƚĞů͘ē͘777038000
e-mail: gato@gato.cz
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Pneu café
autoservis
pneuservis
asistenční služba

Ringhofferova 419
251 69 Velké Popovice
info@pneu-cafe.cz
tel.: +420 774 607 321
www.pneu-cafe.cz
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n Montáž a servis tepelných čerpadel

737 900 009
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