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 přicházejícím jarem vám chci popřát krásné
a prosluněné velikonoční svátky. Věřím, že si pořádně
odpočinete od každodenního shonu a jarně naladěni
budete mít chuť pomoci obci s jarním úklidem.
Již tradičně tento úklid organizujeme v součinnosti
s okolními obcemi Ladova kraje a za pomoci firem

Editorial

Zdravím vás, naši vážení čtenáři
Zpravodaje, poprvé v roce 2015.
Zima je na ústupu, jaro na obzoru – čas plný nadějí v dobré. Že
ne tak úplně? Že k tomu dokonalému štěstí něco postrádáte?
Nejste jediní. Jeden by rád veselé
zprávy v televizi, jiný vítězství
v kopané, levnější máslo, nebo
slunné počasí… Holt to tak
vždycky nebývá, aby život klapal
podle našich tužeb. Výhodnějším
se pak jeví, neupínat se na marná
přání a raději přijmout to, co je
nám právě dáno. Tím je teď
nástup jara, příchod Velikonoc,
posezení na sluníčku u kávičky,
procházky mezi rozkvetlými poli
řepky olejky, či setkání s divokými prasátky a jejich selátky na
těch procházkách… A samozřejmě i všechny možné jarní
práce, které nás buď uspokojí,
nebo alespoň uondají, a tak zaplaší chmury a smutné nálady, typické pro dny končící zimy.
Letošní velikonoční svátky připadnou již na začátek dubna a to
znamená, že se kromě koledování

zajišťujících svoz a likvidaci odpadů v sobotu
11. dubna 2015.
Věřím, že se zapojí nejen naši obyvatelé, ale i firmy
na území obce.

budeme moci při troše štěstí i koulovat. Však jsme to tu v našich polohorách už nejednou zažili. Počasí,
nepočasí my z Kunic, Vidovic,
Lomnic a Všeším si poradíme. Případné pošmourno rozjasní pestré
pentle pomlázek, barvená vajíčka
a pěkně modrá jelita na pozadích
místních paní a dívek. Ti, kteří se
postili, se nasytí, panáčky na zdraví
budou cinkat, hrkot řehtaček se rozléhat a bude veselo a radostně. Pak,
že se není na co těšit!
Poslouchala jsem tuhle kosy
v neděli, jak se k sobě měli, když tu
seděli, on a ona jinak jeden pár
v očích žár… On je totiž na tom
jarním obzoru také máj – čas

Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice
namlouvání, oblbování holek,
randění a… A? Správně. Čas
KunFestu! Velký rachot, skvělá
muzika, oblíbené kapely budou
pařit na kunické Staré faře v sobotu 23. května. Ještě ke všemu
to bude pařba jubilejní – desátá.
Tak ať se, páni pořadatelé, daří
dál!
Vám všem ať nepopraskají velikonoční vajíčka, ať vám rostou
mrkvičky, kvetou kytičky a nešmodrchají se tkaničky. Zkrátka –
mějte se hezky a třeba ještě lépe
než doposud.
Vaše Kubicová

Základní škola Kunice

K zápisu do první třídy přišlo do naší základní školy 35 dětí. Pro
školní rok 2015/16 budeme otevírat dvě první třídy. Z důvodu navýšení kapacity budou o letních prázdninách probíhat menší stavební úpravy šatny a toalet.
Jménem školy bych chtěla poděkovat za podporu a pomoc s rozvojem školy nejen zřizovateli, ale také všem spoluobčanům, kteří
naší kunickou školu podporují.
Blanka Chramostová

Číslo 1/2015, vyšlo 20. března 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 3. června 2015.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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Zastupitelstvo obce Kunice
4. zasedání, 12. ledna 2015

n Projednán a schválen plán práce Zastupitel-

stva obce na rok 2015

n Stavební úpravy pro zajištění ZŠ Kunice pro

další školní rok
– 22. ledna proběhne zasedání majetkové
komise kraje pro určení dalšího postupu.
Obec pro další školní rok potřebuje dvě nové
třídy a odpovídající šatny a sociální zařízení.
n Projednání a schválení výběrového řízení na
projektovou dokumentaci kanalizační
a vodovodní sítě v místní části Všešímy
– Schválen pořizovatel výběrového řízení
a cena (10.000 Kč)
n Informace o dotačních programech – připraveny projekty na vodovod a kanalizace.
Zkontrolovat platnost vydaných stavebních povolení na veřejné osvětlení, revitalizaci návsi,
rekonstrukci budovy OÚ. Schváleno podání žádosti o dotaci na rybník v Dolní Lomnici
n Obecní úřad
– Změny ve sběru a likvidaci odpadů – sběr
železného kovu – povinnost obce zajistit
sběrné nádoby u kontejnerů, dále nutné zajistit sběr použitých kuchyňských olejů. Sběrné
nádoby na bioodpad budou zajištěny za
poplatek
– Centrum pro zdravotně postižené a seniory –
žádost o příspěvek na obnovu centra. Žádost
byla projednána, zastupitelstvo rozhodlo, že
přispívat se bude na individuální potřeby
našich občanů
– Chodník naproti Fouskům a chodník do Vidovic (od statku k seníkům až k zastávce směr
Pragosoja) – připravit projekt
– Senior Park – dodatek ke smlouvě bude projednán a následně odsouhlasen na dalším zastupitelstvu. Na jaře naplánováno zahájení
stavby, kolaudace plánována na podzim
2016. Bytovky obce budou postaveny na
pozemku obce, spravovat bude Senior Park
Kunice
– Kontejnery u obchodu, přesunout podél
rampy na ulici Na Kopánku, nutné upravit
projekt s cílem dokončit práce nejpozději do
30. června, včetně vyasfaltování prostoru
– Obchod – pozvat provozovatele k projednání
současného stavu, proběhne revize kotle
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– pí Langová – žádost o příspěvek na Valentýnský ples spolupořádaný obcí
n Veřejná diskuse
– Kamiony v obci – pojmenovat ulice v areálu,
objevují se chyby v Google Maps, připravena
žádost o opravu. Vlastníci areálu pozváni na
jednání na OÚ

5. zasedání, 2. února 2015

n Údržba a rozvoj veřejné zeleně na území obce

n

n

n

n

– Pravidelná údržba parků obce, průtahu obce,
podle potřeby v létě zajišťovat i brigádnicky
– Zajistit dosazení uvadlých stromů v aleji u ČOV
– Dokončit úpravu zelené plochy u požární nádrže Na Kopánku
– Dořešit zelený pás nad opěrnou zdí
„U Fousků“¨
– Dořešit právní ochranu lip v Dolní Lomnici
– Průběžně zajišťovat průřezy zeleně, zejména
při výjezdech na hlavní komunikace
Informace o stavu ZŠ Kunice a MŠ Kunice
– Zápis do MŠ Kunice bude 16. dubna 2015,
předpoklad 20–22 volných míst
– U zápisu do ZŠ bylo 35 dětí. Řešíme se
zástupci Středočeského kraje pronájem
dalších prostor pro zajištění dvou prvních tříd
ve školním roce 2015/16
Muzeum, provoz, plán činnosti, kronika obce
– doposud zjišťoval provoz pan Václav Růžička,
nyní bude zajišťovat provoz pan Pavel Špaček,
který bude zároveň zajišťovat kroniku obce
Příprava výstavby Senior Parku v KunicíchVidovicích
– Firma Senior Park, a.s., založila dceřinou
společnost, Senior Park Kunice, s.r.o.
– Projednána příprava změny smlouvy. Na
obecním webu zřídit informační stránku pro
Senior Park Kunice
Obecní úřad
– Žádost o podporu sportovce (občana obce)
pro účast na Mistrovství světa - schváleno
– podle předloženého znaleckého posudku
schváleno odkoupení šaten a klubovny od TJ
Kunice
– Upozornění na výskyt pytláctví v obci a na
nebezpečí požívání nekontrolovaného masa
– Poškození ukazatelů na Bílém kameni – obec
zajistí opravu

n Veřejná diskuse

– Udělení výjimky na vybudování drobné
provozovny (autodílna) na pozemku pod bytovkou
– Dotaz na přechod u kostela, zjistit možnost
úsekového měření rychlosti
– Řešit parkování u ZŠ Kunice a přístup pro
pěší od „Zlatého potoka“
– Samoobsluha na návsi – proběhne jednání
s nájemcem
– Vítání občánků bude v neděli 17. května 2015
na zámku Berchtold
– Informace o záměru vybudování „Malé
Fialky“ ve Vidovicích

6. zasedání, 2. březa 2015

n Projednány a schváleny uzávěrky hospodaření

za rok 2014:
– Obce Kunice
– Základní školy Kunice
– Mateřské školy Jaruška
n Zhodnocení provozu kanalizace a ČOV za rok
2014
– Informace o provozních nákladech
– Návrh na nové projednání připojovacích
poplatků
n Další rozvoj kanalizační a vodovodní sítě na
území obce
– Informace o přípravě výstavby nových úseků
(Na Čihadle) bude podána nová žádost
o dotaci, Dolní Lomnice – vyvolat jednání na
Stavebním úřadu pro urychlení vydání územního rozhodnutí, Všešímy – běží výběrové
řízení na zpracovatele projektové dokumentace
– Schválena komise pro výběr projektanta
n Realizace úprav a nákupy vybavení ZŠ Kunice
pro školní rok 2015/16
– Informace o jednání s náměstkem hejtmana
kraje
– Zajištění pozemků pro další rozvoj školy
– Přehled a vyčíslení nájemného za pozemky
užívané Střední školou řemesel
– Do června 2015 obec Kunice vyčká na
rozhodnutí Středočeského kraje o dalším
způsobu využívání či převodu budovy. Na
základě výsledku jednání bude plánovat další
rozvoj základní školy

n Obecní úřad

– Informace o projednávání dodatku smlouvy
se Senior Parkem
– Ukončení nájmu obchodu na návsi
k 30. dubnu 2015
n Veřejná diskuse
– Informace o metodickém pokynu k zajištění
bezpečnosti žáků ve školních zařízeních
– Dotaz na sraz Kunických rodáků
– Zajištění fotografií všech starostů do muzea
– Informace o projektu autodílny, projekt není
v rozporu s územním plánem, odvolání
k výjimce vydané Stavebním úřadem řeší
Krajský úřad. Obecní úřad svolá jednání
stěžovatelů s investorem akce
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Schválené hospodaření obce
za rok 2014
Zastupitelstvo obce na svém zasedání v pondělí
2. března 2014 schválilo účetní uzávěrky Obce Kunice, Základní školy Kunice a Mateřské školy
Jaruška.
Uvedu základní údaje uzávěrky hospodaření
obce, které se zásadně měnily od schváleného
rozpočtu:
Výsledek
Rozpočet
Příjmy obce
27.457.595 Kč 25.311.000 Kč
Výdaje obce
20.634.352 Kč 19.447.316 Kč
Uhrazené půjčky a úvěry
6.017.276 Kč
Přebytek na účtu obce
805.967 Kč
Položky, kterých se hlavně změna rozpočtu
týkala:
1. Základní škola – původní rozpočet počítal
s příspěvkem 500 tis. Kč (ZŠ V. Popovice)
Stavební úpravy prostor pro Základní školu
Kunice
1.820.657 Kč
2. Veřejné osvětlení – rozpočet na stavby
450.000 Kč
Stavba osvětlení s nových chodníkem ke škole
152.381 Kč
(část hrazena provozovatelem z reinvestic)
3. Chodník ke škole – rozpočet nepočítal s touto
akcí
Výstavba chodníku a zastávek MHD
1.305.262 Kč
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4. Rybník Žlábka – rozpočet
2.300.000 Kč
Celkové náklady na rekonstrukci rybníku
hrazené obcí
2.629.742 Kč
Dáno větším množstvím odvezeného bahna
a chybějícími položkami v původním rozpočtu,
zábradlí na hrázi a kamenná hrázka na přítoku.
Mimo projektem schválené výdaje byly realizovány úpravy břehů rybníku, úpravy náletové
zeleně, úpravy břehu a nátoku do rybníku,
přístupy do rybníku, dočištění břehů. Tyto práce
hradili nájemci rybníku (p. Hašek a p. JUDr.

Růžička) a tyto práce nájemci ohodnotili částkou
cca 700.000 Kč.
5. Činnost místní správy (výdaje Obecního úřadu,
mzdy) – rozpočet
3.431.316 Kč
Hrazené výdaje
2.159.911 Kč
Hlavní úspory vznikly nečerpáním výdajů na
rekonstrukci Obecního úřadu (spoluúčast 700
tis. Kč v případě obdržení dotace).
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Obecní úřad informuje
Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
20. – 31. března 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
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
2015 je 41 Kč/m3 vč. DPH.
–jk–

Výměna vodoměrů
Podle požadavků provozovatele vodovodu
průběžně 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 do schránky.
Žádáme vás o zajištění bezproblémového
přístupu k vodoměru. Děkujeme za spolupráci.
I.T.V. CZ, s.r.o., výkonná kancelář: nám. Emila
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Kolbena 460, Strančice, telefon 323 607 782,
www.itvcz.eu
–jk–

Stočné
Cena stočného pro rok 2015 je 120 Kč/měsíc/osoba. Splatnost stočného za 1. pololetí je
30. dubna 2015. Číslo bankovního účtu pro platbu
stočného je 43-2050660217/0100 nebo můžete
platit v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
–jk–

Bio odpad v roce 2015
Svoz bioodpadu bude i v roce 2015 probíhat
vždy ve středu, a to v následujících termínech:
4. a 18. března, 1., 15. a 29. dubna, od 6. května
do 25. listopadu každý týden a poslední svoz
9. prosince. Cena celoroční známky na svoz bioodpadu je 1.400 Kč (nádoba 240 l) a 1.150 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. –jš–

Třídění kovů
Od 1. dubna budou na většině stanovišť umístěny
speciální sběrné nádoby šedé barvy na lehké kovy,
například konzervy od potravin, plechovky, nápojové obaly a drobný kovový odpad, nevhazujte plechovky od barev! Dále tu budou oranžové nádoby
na kuchyňské potravinářské oleje. Zbytky olejů do
nádob vhazujte v uzavřených PET lahvích.
Nevhazujte motorové oleje!
–mf–

Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner bude přistaven v sobotu
4. dubna 2015 a dále pak každou první sobotu
v měsíci na křižovatce vedle budovy ZŠ v Kunicích.
Ve Všešímech a Dolní Lomnici bude velkoobjemový
kontejner přistaven v sobotu 6. června 2015. –jš–

Majitelům psů
Upozorňujeme majitele psů na nutnost dodržování Vyhlášky č. 3-2008. Podle této vyhlášky
musí být pes na vyznačených komunikacích na
vodítku (viz příloha vyhlášky – mapka). Většině
občanů není příjemné, když se na volno puštěný pes
pohybuje v jejich blízkosti. Dále upozorňujeme na
povinnost odklízet po svých psech exkrementy,
které zanechali na veřejném prostranství. K tomuto
účelu jsou v obci k dispozici koše. Prosíme
o udržování pořádku v obci. Každému je velmi
nepříjemné, když se psím výkalem znečistí. –mf–

Poplatek ze psů
je splatný do 31. března 2015. Poplatek je možné
uhradit hotově v úředních hodinách na OÚ Kunice
nebo převodem na číslo účtu obce 6720201/0100.
Sazba poplatku za prvního psa je 300 Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele je
450 Kč.
Sazba poplatku za prvního psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu, je 100 Kč.
Sazba za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu, je 200 Kč
–mf–

Zápis do mateřské školy
na školní rok 2015/16 proběhne ve čtvrtek
16. dubna 2015 od 16.30 do 18.00 hod. v MŠ Kunice
Při zápisu předloží rodiče svůj občanský průkaz,
rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku a evidenční
list potvrzený pediatrem a potvrzení o zaměstnání.
Pro přijetí do MŠ mají přednost děti s trvalým

bydlištěm v obcích Kunice, Vidovice, Všešímy,
Horní a Dolní Lomnice.
–jš–

Hroby - poplatek
Upozorňujeme majitele hrobů v Kunicích, že je
nutno zaplatit poplatek za pronájem hrobového
místa. Většina majitelů hrobů má již prodlevu s placením.
–mf–

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
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Keltský telegraf 2015
Bílý kámen – sobota 21. března 2015 – 19.30 hod.
Dobrý první jarní den, přátelé Keltského
telegrafu.
Tak nám tento rok setkání na Bílém kameni vyšlo
přesně na den jarní rovnodennosti.
Keltové by určitě měli radost, s jakým zápalem se
před 6 lety rozhodla hrstka nadšenců uskutečnit
pokus: pomocí světelného signálu, první jarní
sobotu okolo 20. hodiny, postupně z východu na
západ naší země rozsvítit místa na vybraných
kopcích. Takovým způsobem se totiž Keltové, kteří
žili i na našem území, dorozumívali.
Keltský národ obýval před 3 tis. lety skoro celou
Evropu a právě využíváním signálních kopců
mohlo mít keltské náboženství stejný směr, bohy
i přístup k přírodě, k životu i smrti. Keltové byli
velmi propojeni s přírodou, respektovali ji a uctívali.
Byli také velcí bojovníci, svá území rozšiřovali, ale
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také bránili, zejména proti stále se zvětšujícímu
římskému impériu. Zde měly signální ohně své
velké opodstatnění. Vždyť včas vyslaný smluvený
signál byl otázkou života a smrti.
Dnes už je nadšenců, kteří chtějí navázat na keltské tradice a pokusit se tak vrátit ke kořenům,
daleko více, než v roce 2010. Tehdy pod patronací
časopisu Regenerace vznikl první Keltský telegraf.
Také stanovišť hojně přibylo, z původních 13 jich
v loňském roce bylo téměř 220!
Pokud i Vy se chcete stát součástí tohoto projektu, nezapomeňte baterku, teple se oblečte
a nejlépe kolem půl osmé večer se pojďme sejít na
Bílém kameni. Signál se vysílá sice až po 20. hod.,
ale zajímavé vyprávění pana Jiřího Kuchaře, redaktora Regenerace a zakladatele Keltského telegrafu,
by bylo škoda si nevyslechnout.
Alena Pancová
Zdroj: www.keltskytelegraf.cz

Senior Park Kunice,
Klub důchodců?
Jak jsme již informovali, začne v létě výstavba
Senior Parku Kunice, firmou Senior Park, a.s.,
Předpokládá se, že výstavba bude ukončena koncem roku 2016. Již nyní se mohou zájemci zaevidovat: Emil Fedoš, telefon: 774 656 656, e-mail:
fedos@senior-park.cz.
Tato evidence je zatím orientační a smluvní
vztahy lze realizovat až po nabytí právní moci
stavebního povolení (zatím je pouze požádáno). Do
doby ukončení výstavby budou upřednostňovány
žádosti našich (trvale hlášených) občanů nebo jejich přímých příbuzných (rodiče, prarodiče).
Nevím, kde vznikla fáma o budování Klubu
důchodců. Ano, máme projekt na rekonstrukci
Obecního úřadu, žádali jsme bez úspěchu o dotaci
v roce 2013. V roce 2014 (na základě vypsaných
dotačních programů) jsme projekt rozdělili na
rekonstrukci původní přízemní části (včetně
bezbariérového přístupu) a na rekonstrukci
a přístavbu podkroví, kde by měla vzniknout
víceúčelová kulturní a společenská místnost se
zázemím. Samozřejmě se samostatným vstupem
včetně výtahu pro bezbariérový přístup na severní
části od potoka. Tato společenská místnost by byla
využívána obcí pro zasedání zastupitelstva, organizacemi v obci pro své akce, pořadateli pro kulturní
akce, ale také pro případné scházení důchodců.
Bohužel i v roce 2014 byla naše žádost o dotaci
neúspěšná a budeme nadále usilovat o získání
dotačních prostředků.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Obecní muzeum
na zámku Berchtold
Muzeum, které bylo zřízeno na zámku Berchtold
z dotačních prostředků, zatím nemělo pevně
určeného správce. Provoz je zajišťován personálem
zámku Berchtold.
Většinu nutných úprav a oprav exponátů, evidenci nových exponátů a obměny vystavovaných
předmětů po dohodě s obcí zajišťoval pan JUDr.
Václav Růžička, zastupitel obce. Za tuto práci mu
právem náleží naše poděkování.

Zastupitelstvo obce se na prosincovém
zasedání dohodlo s panem Pavlem Špačkem, že
bude od ledna 2015 správcem muzea. Také bychom chtěli aktivovat činnost Muzejního spolku,
který zatím „spí“. budeme rádi, když se další zájemci přihlásí a budou se aktivně podílet na
činnosti spolku.
Pro vaši informaci uvádíme náklady na provoz
muzea v roce 2014.
Pořízení nových exponátů
0 Kč – vše dary
Oprava exponátů
2.750 Kč
Rámování bankovek a mincí 3.200 Kč
Výměny žárovek
1.000 Kč
Čištění exponátů
2.400 Kč
Údržba po zaplavení depozitáře v suterénu
4.000 Kč
část nákladů
Úpravy depozitáře v suterénu 8.000 Kč
Poštovné a propagace
0 Kč
hrazeno zámkem
Nájemné
1 Kč
Správa muzea
10.000 Kč
Celkem v roce 2014
51.746 Kč
Dotační podmínky nedovolí vybírat v muzeu
vstupné.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Čistý Ladův kraj
Již z titulní stránky jste byli informováni, že Obec
Kunice se připojila k akci „Čistý Ladův kraj“, která
proběhne v sobotu 11. dubna 2015.
Rádi bychom uklidili veřejná prostranství, parky
a komunikace od posypového materiálu. Také
drobné „černé“ skládky v okolí vodotečí a komunikací.
Zajistíme podle požadavků svoz shrabků, listí
a vegetačního odpadu. Požadavky nahlašte na telefon starosty obce, 602 170 276, nebo na telefon
místostarosty obce, 602 286 685.
Pro společný úklid je sraz dobrovolníků na Obecním úřadě v 8.30 hodin. Každého brigádníka vybavíme rukavicemi, pytli na odpadky a stravenkou
v hodnotě 50 Kč. Přivítáme vlastní nářadí.
Těšíme se na vaši účast.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice
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Další medaile do sbírky
kunického volejbalu
Soutěžní sezóna se nám přehoupla do druhé
poloviny, máme za sebou většinu turnajů a blíží se
nám finálové zápasy. Kunické volejbalistky kromě
prvního zlatého úspěchu z Příbrami přidaly i další
trofeje.
Hned na druhém turnaji krajského přeboru
v Kolíně jsme s napětím očekávali, zdali naše
děvčata obhájí svůj předchozí zlatý triumf.
Rozhodně již nebyly podceňovaným týmem
a soupeři na ně hleděli s respektem. Po napínavém
souboji zejména s domácími kolínskými volejbalisty, ale kunické Áčko potvrdilo svoji suverenitu
a opět v Kolíně vybojovalo zlaté medaile.
V pražském přeboru v minivolejbale se naše dva
týmy, přestože je velká většina našich volejbalistek

děvčata vyhrála a odvážela 8 bodů z možných 9.
Jediný set jsme těsně (23:25) ztratili pouze s Rakovníkem, kdy celá hala fandila soupeři (včetně
jindy přátelského Benešova, který asi neunesl dvě
prohry během jednoho víkendu), ale druhý set ani
tie-break si už holky vzít nenechaly.

tým mladších žákyň po turnaji v Benešově
Ne vždy je ale takto veselo, chřipková epidemie si
vybrala svou daň i u nás a z posledního kola
krajského přeboru, které se konalo v Rakovníku,
holky dovezly pouze jediný bod. Doufáme, že
v dalším kole, které budeme pořádat u nás na
domácím hřišti, soupeřům opět ukážeme, že
umíme vyhrávat.

kunické minivolejbalistky v Kolíně
jeden až dva roky pod věkovým limitem, stále drží
v první dvacítce z celkových 36 týmů. V minulém,
5. kole, kunický A-tým vybojoval 2. místo ve 4. lize
a Béčko skončilo také druhé v lize 3., když senzačně
téměř porazilo favorita skupiny Mikulovku, se
kterým uhrálo vyhranou remízu - první set naše
vítězství, druhý set bohužel těsně 24:26 v náš
neprospěch.
Kunické mladší žákyně sbírají své první
zkušenosti se šestkovým volejbalem v krajském
i okresním přeboru. Velmi úspěšné bylo lednové
kolo, kdy jsme během jednoho víkendu absolvovali
dva turnaje. Prvním byl sobotní turnaj okresního
přeboru v Benešově, ze kterého si holky odvezly dvě
vítězství 2:0 nad Benešovem a Karlovem. V neděli
nás čekal turnaj krajského přeboru v Dobřichovicích. Holky byly pěkně rozehrané ze soboty,
což mělo velký podíl na tom, že i tento turnaj naše
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trofeje z barevného minivolejbalu
Nejvíce si ale ceníme úspěchu našich nejmladších
volejbalistek na krajském kole Festivalu barevného
minivolejbalu, kde se sešly nejlepší týmy z celého
kraje a naše dívky vybojovaly hned dvě medaile.
Očekávali jsme úspěch v červené kategorii, ale že
holky vybojují stříbro také v zelené kategorii, bylo
velikým překvapením.
Monika Fischerová
www.tjkunice.cz/volejbal
www.facebook.com/kunicevolejbal

Zprávičky z mateřské školky
Kunice
Zimo, zimo táhni pryč,nebo na tě vezmu bič.
Děti ve školce si zimní radovánky užívaly do
sytosti. Jízda na lopatách na školní zahradě se
dětem velmi líbila. Na sněhuláky sice moc sněhu
nenapadlo, a tak si je děti alespoň malovaly.
Radost dětem rozdávalo divadélko Kůzle, Teta
Hamajda i divadélka v Kulturním domě v Kamenici.
O masopustním karnevalu si děti s radostí
zasoutěžily. Největší odměnu pro všechny
přichystalo divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze pohádkou „Hurvínkův popletený víkend“ a prohlídka
zákulisí divadla.

Jaro už brzy přijde, ale nás zastihne připravené,
protože požádáme maminky a tatínky o pomoc při
jarní úpravě zahrady na brigádě v sobotu 18. dubna
2015.

Děti se už těší na plavání Na Fialce. Pobyt ve
školce dětem zpestří varieté Adonis, pořad
Mláďátka, divadélka ve školce i v Kamenici, Den
záchranářů na Berchtoldu, oslava Dne dětí ve
školce, návštěva v Základní škole v Kunicích, školní
výlet do ekocentra Čapí hnízdo, představení
dravých ptáků „Dravci”či výchovný pořad „Poznej
svého psa” s pejskem Rozárkou.

Společným bubnováním se rozloučíme se školním rokem. V neděli 17. května 2015 přivítáme na
zámku Berchtold nové občánky a společně
oslavíme Svátek matek. Na konci června se
rozloučíme s třiceti předškoláky.
Zápis dětí do MŠ Kunice na školní rok
2015/2016 se koná 16. dubna 2015 od 16:30 do
18:00 hod. v MŠ Kunice.
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Placená reklama

POZEMKY DOLNÍ LOMNICE
1106 m2 - 2667 m2
• Ladův kraj
• 15 minut od Prahy
• čistý vzduch a klid v přírodě
• kompletní inženýrské sítě
• optická datová síť

cena od 1700 Kč / m2 vč. DPH
ING. KATEŘINA ŠAUEROVÁ
sauerova@rt-reality.cz

www.rt-reality.cz

731 125 515
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Placená reklama
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Virtuální realitní kancelář
široký výběr nemovitostí všech kategorií
pod „jednou střechou“.
nabízí

Z tepla domova nebo kanceláře umožňuje svým zákazníkům
pohodlně navštívit nemovitosti po celé České republice.

Prodej rodinného domu 250m2, Praha
9, Jednostranná Cena: 7.950.000,- Kč

Prodej stavebního pozemku 1062m2
Kostelec u Křížků Cena: 2.150.000,- Kč

Nabízíme zpracování:
virtuální prohlídky nemovitosti
videoprohlídky nemovitosti
letecký pohled nemovitosti
on-line prohlídku nemovitosti
fotogalerii nemovitosti.
-

detailní prezentaci

Prodej rodinného domu s vlastním
obchodem.Velké Popovice, Praha
východ Cena: 6.500.000,- Kč

Díky velmi
získá zájemce
naprosto dokonalou představu o nemovitosti vč. informací
o občanské vybavenosti a GPS souřadnic nemovitosti.
Prodej st. pozemku 1416m2,
Lískovául.Kamenice
Cena: 1.416.000,-Kč

Jak prodejce, tak zájemce,

prostředky.

ušetří čas a finanční

Pro své klienty poptáváme:
x Rodinný dům, oblast Kunice do 8 mil. Kč
x Rodinný dům, oblast Kunice a okolí a okolí do 4 mil. Kč
x Řadový dům do 2,5 mil. Kč
x Chatu Praha-východ do 2,5 mil. Kč
x Pozemek 1000 m2 na výstavbu rod. domu, Kunice a
okolí cca 3 km
x Pozemek okolo 1400 m2

www.virtualnirealitnikancelar.cz

Jan Píbil – jednatel společnosti, tel.: 777 253 993, jan.pibil@virtualnirealitnikancelar.cz
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Placená reklama
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Do nového roku s vyšší
internetovou konektivitou
Síť Kosmonet, dříve Komunitní síť Mnichovicka, nabízí
své služby v Kunicích už od roku 2009. Od samého
počátku v roce 2009, bylo hlavním záměrem
provozovatelů sítě nabídnout co možná nejkvalitnější
služby a zároveň udržet přijatelnou cenu za dodávané
služby. Díky kvalitním službám síť využívalo stále více
občanů. Vzrůstající počet uživatelů s sebou nese ale také
výzvy pro poskytovatele. Každý připojený uživatel
požaduje kvalitní služby a navíc nároky uživatelů neustále
exponenciálně rostou.
Kosmonet na tyto výzvy musel reagovat a také reaguje.
Před dvěma lety navýšil celkovou internetovou konektivitu do celé sítě napojením páteřních tras na optické kabely
a posílil jeden z několika hlavních bezdrátových spojů,
směřujících na Kunice.
V loňském roce dále pokračoval s posilováním páteřních
tras přechodem na vyšší frekvenční pásma a rychlejší
a dražší technologie. Investice do páteřních tras na Kunice
v loňském roce dosáhly částky téměř 170tis Kč.
A i v letošním roce má Kosmonet v plánu další zkvalitňování
služeb. Již v průběhu jara dojde k dalšímu navýšení kapacity páteřních linek a podle předběžných odhadů dojde na
přelomu léta a podzimu k dalšímu navýšení internetové
konektivity, která tak už přesáhne hranici 1Gbps.
Kosmonet tak dokazuje, že je schopen pružně reagovat
na narůstající požadavky klientů a že je schopen i nadále
dodávat kvalitní služby za velmi dobré ceny. Jiří Mareš

Malá velká poradna v Kunicích
Otevření Základní školy v Kunicích je událost
z loňského září. Možná ale nevíte, že ve stejné budově
sídlí od 1. března 2015 poradna zaměřená na děti s
výukovými obtížemi. Při jejím vzniku mě podpořila
paní ředitelka Chramostová. Ona a paní učitelka Laurová jsou vstřícné veškerým výchovně vzdělávacím
přístupům, které by mohly dětem pomoci.
Rozhodla jsem se poradnu otevřít po pečlivém
uvážení. Mým vystudovaným oborem je pedagogika-psychologie. Žiji zde již 15 let a při své praxi
v mateřské školce jsem poznala mnoho místních
dětí i jejich rodičů. I tak jsem se dozvěděla o problémech, které vývoj některých dětí provází. Děti
nebývají vždy jen zdravé, veselé, úspěšné a spokojené, jak bývá obecně dětskému věku přisuzováno.
Ne každé dítě má to štěstí bezproblémově procházet
předškolním a školním obdobím svého života.
Většina problémů je naštěstí řešitelná. Včasnou diagnostikou a správným odstraňováním případné

vývojové poruchy lze zamezit spirále potíží, které by
dítě samo nezvládalo.
Nevěřili byste, jak značné obtíže mohou nastat
v důsledku např. špatného úchopu psacího náčiní.
Víte, že mnoho z nás - jednoznačných praváků nejsme praváci zcela vyhranění? Mrzí vás, že vaše
jinak šikovné dítě při psaní číslic všechno poplete?
Je velmi jednoduché, ale také velmi nespravedlivé
bez znalosti příčin přisoudit dítěti nálepku „lenocha
nebo lajdáka“. Mnozí rodiče se trápí nad neúspěchy
svého dítěte i nad jeho trápením se. A dítě?
Postupně se pro něj stává škola strašákem a kdo
z nás by do strašáka chodil rád? Každý dětský
jedinec má právo na klid, úspěch a spokojený vývoj,
ať jsou jeho dispozice jakékoli.
Pro všechny, kteří chtějí smysluplně odstranit
nedostačivosti svého dítěte v dovednostech čtení,
psaní, počítání nebo jen v některých předmětech je
určen tento druh poradny. Její součinnost s rodiči
a školou může být východiskem z potíží pro ty děti,
které zažívají školní neúspěchy.
Mgr. Petra Kubicová

Hudební festival KunFest
Pro všechny fanoušky dobré muziky je tu už
tradičně připraven Hudební Festival KunFest.
Letos maličko jiný, je totiž výroční, desátý. Pro kunickou hudební scénu to je nemalé číslo a proto bychom chtěli pozvat hlavně všechny občany naší
vísky na tuto kunickou akci.
Náš festival se dožil takto vysokého věku pro svojí
rozmanitost, osobitost a nezaměnitelnou atmosféru, proto se nebojím říci, že prochází napříč všemi
žánry a věřím v jeho pokračující dlouhověkost.
V sobotu 23. května 2015 od 17:00 v Hospodě na
Staré faře nás tedy čekají tyto kapely: Lady Merlot (Lady-Rock/Praha), Stand back 20 Feet (Alternative-Rock/Praha), S.P.S. (Punk-Punk/Praha),
Tony Ducháček a Garage (Under-Rock/Praha),
N.V.Ú. (Punk-Rock'n'roll/Hradec Králové), Curlies
(Punk-Rock/Praha), Deliwery(Ska-punk-Rock/Praha)
Všechny podrobnější informace, včetně www
stránek všech kapelek najdete na fejsbukových
stránkách KunFestu, kde se samozřejmě můžete
stát fanouškem a sledovat veškeré novinky.
Pevně věřím, že se všichni uvidíme na výborné
muzice, kterou nám nabídne 10. ročník KunFestu
2015!
Antonín Souček
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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

16

Placená reklama

V PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÉ OBLASTI
Testování školní zralosti
Diagnostické služby a metodická pomoc dìtem
s dysgrafií, dyslexií, dysortografií, LMD,
potížemi s koncentrací pozornosti
Stimulaèní programy pro pøedškoláky a školáky

Naše dìti jsou roztomilé, bystré, šikovné, ale i poplety,
nìkdy lenivé, roztìkané, vzteklé a možná i stresované....
Zjištìním pøíèin jejich nedostaèivostí a jejich nápravami
mohu pomoci vašemu dítìti získat pevnou pùdu
pod nohama a sebevìdomí.

MALÁ „VELKÁ” PORADNA V ZŠ KUNICE
Info: Mgr. Petra Kubicová
tel: 602 194 394, email: petrakubicova@post.cz
www.poradna-kubicova.cz
17

Placená reklama

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
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MAPy ULIC
Mapy ulic našich obcí
si můžete zakoupit
na Obecním úřadě
za 20 Kč
21
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1. turnus – 1. – 3. 7. 2015
- Zážitkový tábor
2.turnus – 7. – 11. 7. 2015
- Zážitkový tábor
3. turnus – 27. – 31. 7. 2015
- Street & Disco Dance
- Latino-Americano
- Hravé tvoření
- Fotbalový kemp
- Jsme vpohádc e – tábor pro nejmenší

Zážitkový tábor
Hip Hop Camp
Latino-Americano
Street & Disco Dance
Fotbalový kemp
Jsme v pohádce
Hravé tvoření
Cesta za dobrodružstvím v přírodě
Sport, sportuj, sportujeme…

4. turnus – 17. – 21. 8. 2015
- Sport, sportuj, sportujeme…
- Cesta za dobrodružstvím vp řírodě
- Street & Disco Dance
- Hravé tvoření
5.
-

turnus – 24. – 28. 8. 2015
Hip Hop Camp
Jsme vpohádc e – tábor pro nejmenší
Zážitkový tábor
Cesta za dobrodružstvím v přírodě

Cena od 350kč/den
V ceně jsou zahrnuty vhodné
prostory, materiál, vstup, oběd,
lektor.

Agentura MAITESS s.r.o.
Bližší informace na www.maitess.cz.
info@maitess.cz, tel.: +420 774 637 066.
Kunice - 17 km směr Brno

NEŽŽ
Í E NEŽ
JIŽŽ VVÍCE
JIŽ
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TRHU
NA TRH
LET NA
LLET

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3 I www.raj-nemovitosti.cz I reality@

VÝKUP
NEMOVITOSTÍ

PRODE J
PRONÁ JEM

HELENA SRBO VÁ
Váš osobní mak léř
mobil: 731 516 755
e -mail: srbova@raj-nemovit
v osti.cz

PŮJČKY
NA
ODDLUŽENÍ
Ž Í

... A DALŠÍ
SLUŽBY
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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

