Přejeme Vám krásné Vánoce!

DMA Praha s. r. o. Vás srdečně zve na

PRODEJ VÁNOČNÍCH

KAPRŮ
Z KRAJE ROŽMBERKŮ

NA VÁŠ VÁNOČNÍ STŮL
Prodej vánočních kaprů od rybářů z kraje Rožmberků v areálu ﬁrmy
DMA Praha s. r. o., U Dálnice 207, Kunice

V ÚTERÝ 21. 12. 2021 OD 18:00 DO 20:00 HODIN
Cena: 97 Kč/kg, možnost opracování
Doporučujeme předem rezervaci na tel.: 323 610 647, 323 610 617
email: rezervace@dmapraha.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ve Zpravodaji na konci minulého roku jsem přál
nám všem zklidnění situace ve vývoji koronavirové
pandemie. Bohužel, přání nebylo virem vyslyšeno,
a tak nám letos přeji vlastně to samé. Zároveň zdvořile žádám, abychom se všichni společně podíleli na
zklidnění stávající situace především odpovědným
přístupem k očkování a dodržováním stanovených
hygienických norem.
Situace v minulém roce určitě nebyla klidná,
přesto se obci dařilo plnit stanovené cíle. Obecní úřad
se bez problémů přestěhoval do budovy tělocvičny
Základní školy a mohla začít výstavba nového multifunkčního domu. V něm mimo prostor pro obecní
úřad bude i zasedací místnost a klubovna, využitelné
i ostatními organizacemi a spolky v obci. Za úspěch
považujeme dodržování dohodnutých termínů a především, že práce jsou prováděny za vysoutěžené ceny.
Byl dokončen a zkolaudován projekt intenzifikace
ČOV Dolní Lomnice. V současné době zpracováváme
tyto projekty: kanalizace a vodovod Všešímy (včetně
zbylých částí Krásnice a Na Čihadle), chodník (od
zámku Berchtold až na Krásnici) a objekt pro zá-

zemí Služby Kunice. Připravujeme projekt přístavby
tělocvičny ZŠ, kde by měly být navíc odborné učebny,
máme podepsanou smlouvu (včetně dotace) na výstavbu Fitness hřiště v novém parku ve Vidovicích
(dokončení do 30. dubna 2022), podáváme žádost
o dotaci na školní víceúčelové hřiště a na doplnění
herních prvků v MŠ Jaruška. Dále podáváme žádost
o dotaci na opravu místních komunikací a také řešíme kapacitu ČOV Kunice.
Velmi intenzivně jsme se zabývali novými zákony
o celkovém řešení likvidace odpadů – viz dále ve
Zpravodaji. Při řešení rozpočtu a zajištění finančních zdrojů na další období byl zohledněn co nejmenší dopad na naše obyvatele. Zároveň musel být
zajištěn další rozvoj infrastruktury i investic do technického zázemí pro bezproblémový chod obce.
Dovolte mi popřát nám všem, aby se obci nadále
dařilo, aby nás míjely choroby, včetně těch pandemických, abychom měli v nastávajícím roce možnost
více se potkávat při sportu, kultuře a vzájemně se radovat pospolu. Přeji vám klidné vánoční svátky
a v novém roce hlavně zdraví, zdraví a zdraví.
Ing. Jiří Šíma, starosta obce Kunice

Editorial
Tak naši milí čtenáři,
letošní rok se chýlí ke konci
a blízko, blizoučko Štědrý den.
Rok to tedy byl vypečený, jen co
je pravda. Teď jen zbývá, nějak se
s tím popasovat. Proto doufám,
že nemocní se uzdravili nebo
alespoň zdárně uzdravují, ti
zdraví si zdraví začali vážit
a všichni studenými sprchami
a dlouhými procházkami posilujeme imunitu.
Už nějaké ty roky se v posledním Zpravodaji vždycky setká-

váte s mými vánočními radami
a chytrostmi. Tedy např. víte, že
uklízet se má tak, jak je to v dané
situaci možné. Také víte, že dvacet šest druhů vánočního cukroví
k uspokojení rodiny zcela postačí
a nic se nemá přehánět. Ono totiž
možná nebude tolik příležitostí
dát ochutnat sousedům a pocestným. Pod vánočním stromem
na návsi jsme si vespolek nepopřáli, ale máme telefony… No,
všechno je jaksi jinak, tak to musíme řešit „operativně“. Na

2. svátek vánoční tedy na Boží
hod se jako každoročně bude
konat v kostele svaté Máří Magdaleny od 15 hodin mše. Přítomní
se určitě za všechny nepřítomné
pomodlí – a to také něco znamená. Věřím, že jejich modlitby
budou směřovat i na běloruskopolské hranice. Je to totiž asi jediné, co tady v našich vesnicích
můžeme pro ty nešťastníky udělat. A ještě… nedopusťme, aby
osamělí byli o Vánocích ještě osamělejší, však víte, jak to myslím.

Číslo 4/2021, vyšlo 15. prosince 2021. 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 1. března 2022. (Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně.)
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Protože čas vánoční je časem pohádek a ty dobře
končí – tady je jedna pro vás.
V jedné malé vesnici s velkým fotbalovým hřištěm
žili veselá maminka s veselým tatínkem. Měli dva
syny – chytrého Honzu a pracovitého Péťu. To jim
bylo málo, ještě moc toužili po dalším klukovi, který
by byl statečný, chrabrý a nebojácný. Osud jim přání
vyplnil, narodil se jim chlapeček Franta. Byl to
opravdový Nebojsa. Útočil ve fotbale, přemety
a salta metal jako nějaká opice a jednou – v jedné
zemi u moře se utkal s partou zlých přímořských
kluků, až se rozbrečeli.
Co se však nestalo – vlastně stalo. Celou vesničku,
co – vesničku celou zemi, co – zemi celou planetu
napadl nesmírně hnusný a nebezpečný mizera.
Vůbec nebyl velký. Naopak. Ten hajzlík byl tak mrňavý, že jste ho ani plácačkou na mouchy praštit nemohli. Jenže…pozval si takové množství kamarádů
jako hvězdiček na nebi a začali dělat potíže. Lidé nemohli do divadla, do kina, na fotbal a dokonce ani
děti do školy. Všude na ně číhal.
Nejprve ho šli chytat Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Takže Bystrozraký ho na dálku uvidí, Dlouhý
dlouhými kroky dožene a chytí a Široký ho rozmáčkne. Ale nepodařilo se jim to. Koronáč, tak se
ten hajzlík jmenoval, se ukryl v Brazílii. Tam se za
ním vydali Superman, Spiderman a Batman a taky
marně. Superman skončil na jednotce intenzivní
péče, Spiderman se zamotal do vlastních sítí, jen
Batman stačil odlétnout na Tahiti. Neuspěli ani pejsek s kočičkou, kteří ho chtěli zapéct do dortu, ani
Rychlé šípy. Ti doufali, že Rychlonožka Koronáče
doběhne a Štětináč z Bratrstva kočičí pracky ho
zavře ke krysám do klece. Situace začala vypadat
beznadějně, až jednou…
Koronáč se usadil ve škole, ve které studoval
Franta a už to začalo vypadat, že děti budou muset
být doma a škola bude zavřená. Franta se rozzuřil:
„Có? Že budu ležet doma u televize, nebudu ráno
vstávat, nebudu umět dělit dvojcifernými čísly a nedozvím se, jaké reformy udělala Marie Terezie? Nó
– to určitě. To tedy ne!“ Nebál se vůbec. Vyčíhal si
Koroňáka pěkně v lavici, dělal jako by nic, popad
mizeru a odnesl si ho domů. A tam to začalo! Hned
v kuchyni mu Franta vlepil obrovskou facku: „To
máš za Tobíka“ a hned druhou „…a za Dominičku“.
Zakroutil mu tykadlama, až z toho byl Koronáč
celej zblblej. Pak ho začal topit v mýdlové vodě a v té
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Koronáč plavat neumí, tak mu bylo ouvej. Franta
nepolevoval. Třískal ho a štípal a lechtal – schválně.
Koronáč nesnáší legraci, kdepak. Nejvíc chce, aby
všichni fňukali a hekali a nejradši má, když je někdo
smutný a brečí. To ale u Franty nepochodil. Ten se
mu jen vysmíval: „Tak se ukaž, mrňousi, ještě tě postříkám dezinfekcí a strčím do laboratoře. Tam se ti
budou všichni smát, protože jsi tlustá koule s tykadlama“. Laboratoř? To Koronáče vyděsilo, když
si to představil. Začal dolejzat: „Tak se, Frantíku,
snad ňák domluvíme?“ „Nikdy “, zařval Franta
a zase mizerovi vlepil facku – „a neříkej mi Frantíku!“ To už se chudáček viráček rozbrečel. Bulel,
nudle mu tekly a začal slibovat, jak se polepší a že
už dá pokoj. „No uvidíme“, obměkčil se Franta.
„Takže, teď někam zalez, zítra ráno se mnou jdeš do
školy. Tam se dětem pěkně omluvíš, uklidíš všechny
roušky a pomažeš do první třídy, aby ses naučil
číst.“ „Číst, próč?“, divil se Koronáč. „Aby sis přečet, kam všude máš vstup zakázaný. A taky se naučíš počítat, aby sis uměl spočítat, co s tebou
provedu, kdybys ještě jednou chtěl začít otravovat“.
A to už je konec. Koronáč ještě chvíli brečel, pak
si vlezl k Péťovi do postele, hodná máma mu dala
bonbon a ráno mazal do 1.B.
Ať vám vánoční světýlka svítí na lepší příští!
Vaše Kubicová

Z naší školky
Rok se zase s rokem setkává,
každou zimu to tak dělává.
Starý rok je již unavený,
nový přišel celý rozjařený.
Ať mu to tak dlouho vydrží,
ať hned těžkou ránu nestrží,
ať si spolu hodně užijeme,
ať ho celý šťastně prožijeme.

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2022
Vám přejí děti a kolektiv MŠ Jaruška

Zastupitelstvo obce Kunice
Výpis z 22. zasedání zastupitelstva
obce Kunice ze dne 13. září 2021
n Plnění rozpočtu za I. pololetí 2021

– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– ZO bere na vědomí plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2021.
– ZO schvaluje Usnesení 22/1/21: OZV. č.
2/2021 o stanovení koeficientů pro výpočet
daně z nemovitostí.
n Odpady v roce 2022 – informace o přípravě na
nový právní stav
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům
a prezentace v rámci zasedání.
– ZO zvažuje několik variant/možností; rozhodnutí padne ve IV.Q = nová OZV o odpadech.
n Probíhající projekty (Projekt zázemí Služby

Kunice, Fitness hřiště – park Vidovice, Obecní
úřad, ČOV Lomnice, hřiště MŠ, projekt kanalizace a vodovodu Všešímy, Společenský dům
Dolní Lomnice, inforadary
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– ZO schvaluje Usnesení 22/2/21: závěr komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Výběr zpracovatele PD – Zázemí pro Služby
Kunice s.r.o.“- výběr zhotovitele, Ing. Danu
Podskalníkovou.
– ZO schvaluje Usnesení 22/3/21: závěr komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Vybudování veřejného fitness hřiště v obci
Kunice“- výběr zhotovitele, firmu „hřiště.cz,
s.r.o.”, Příkop 838/6, 602 00 Brno,
IČ 28354303.
– ZO nehlasovalo o Návrhu Usnesení 22/4/21:
„odůvodněné vícenáklady ČOV Lomnice“
s tím, že polovinu vícenákladů dle smlouvy o
výstavbě bude hradit firma Abidea s.r.o. a zároveň pověřuje starostu obce k dalšímu jednání ve věci.
– Nové minihřiště MŠ v provozu.
– Projekt V+K Všešímy: běží podle plánu, jednání s vlastníky nemovitostí v přípravě.
– ZO schvaluje Usnesení 22/12/21: podání žádosti o dotaci pro hřiště TJ.

n OZV – zhodnocení pozemků Lomnice

– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– ZO schvaluje Usnesení 22/4/21: OZV. č.
3/2021 o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku – „Dolní Lomnice
a Horní Lomnice – vodovod a kanalizace“ –
2. část.
n Obecní úřad
Žádost o svoz textilních odpadů zdarma na
roky 2021-2022
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– ZO schvaluje Usnesení 22/5/21: bere na vědomí informaci firmy DIMATEX o bezplatném svozu textilu v roce 2021 a 2022.
Směna pozemků
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům
– ZO schvaluje Usnesení 22/6/21: záměr
směny pozemků:
– pozemek p.č.1227/5 o výměře 157 m2 k. ú.
Kunice u Říčan, do vlastnictví obce Kunice,
– z vlastnictví obce Kunice, a to část pozemku p. č. 1292/1 o výměře cca 60 m2 k. ú.
Kunice u Říčan.
Směna pozemků
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– ZO schvaluje Usnesení 22/7/21 – záměr
směny pozemků:
– pozemek p.č.580/9 o výměře 413 m2 v k.
ú. Kunice u Říčan, do vlastnictví obce Kunice,
– z vlastnictví obce Kunice, a to část pozemku p. č. 1890/1 o výměře cca 330 m2 v k.ú.
Všešímy.
– Pozemek 126/2 v k. ú. Kunice – skleníky.
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– ZO schvaluje Usnesení 22/8/21: nesouhlasí s rozdělením pozemku p. č. 126/2 o výměře 1698 m2, k. ú. Kunice u Říčan na dva
pozemky cca stejné velikosti dle podmínek
ÚP pro zastavěné území.
Pronájem pozemku v HL na pastvu
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– ZO schvaluje Usnesení 22/9/21: záměr pronájmu pozemku parc. č. 293 o výměře 9 200 m2
v k. ú. Dolní Lomnice u Kunic, za podmínky
celoroční údržby pozemku.
ČOV Kunice
- Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
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– Kapacita ČOV Kunice je na hranici stávajících možností.
– ZO schvaluje Usnesení 22/10/21: předložený
pasport pozemků pro připojení kanalizace do
ČOV Kunice a podmínku neudělování souhlasu pro zřizování nových kanalizačních přípojek do vyřešení zvýšení kapacity ČOV
Kunice.
– Obec bezodkladně zahájí kroky k intenzifikaci
ČOV Kunice.
n Sbírka pro Moravu
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– ZO schvaluje Usnesení 22/11/21: poskytnutí
finančních prostředků z veřejné sbírky pro
Moravu (tornádo) rodině Radky Koláčkové
a Zdiši Zubatého z Mikulčic, která byla vybrána ve spolupráci s místní samosprávou
obce Mikulčice.
n Veřejná rozprava
– Opakovaný dotaz na vysvětlení problému
„skleníky Kočí“, zodpovězeno.

Výpis z 23. zasedání zastupitelstva
obce Kunice ze dne 8. listopadu 2021
n Návrh rozpočtu obce na rok 2022

– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 23/1/21: návrhy rozpočtů obce Kunice, Mateřské školy Jaruška
a Základní školy Kunice na rok 2022.
– RO č. 3: podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 23/2/21: rozpočtové
opatření č. 3 za rok 2020.
n Odpady v roce 2022
– Na základě několika pracovních jednání.
– Projednáno, dotazy stran veřejnosti zodpovězeny, bez zásadních připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 23/4/21: OZV
č. 5/2021 o stanovení systému odpadového
hospodářství.
– ZO schvaluje Usnesení 23/3/21: OZV č.
4/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
n Probíhající a připravované projekty
Nová budova OÚ
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– Stavba pokračuje, zhotovuje se střecha, minulý týden podlahy, dílčí problémy s dodávkami materiálu (izolace, dlažba). Dobrá
zpráva – zhotovitel drží ceny. Zhotovena přípojka plynu.
Společenský dům Lomnice
– Před dokončením hrubé stavby.
– Intenzifikace ČOV Lomnice – máme většinu
kladných vyjádření ke kolaudaci – dle plánu
25. listopadu 2021.
Fitness hřiště
– Chceme dokončit na jaře, požádáme o prodloužení terminu.
Školní víceúčelové hřiště
– Opět vypsána dotace.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 23/5/21: příkazní
smlouvu na vypracování žádosti o dotaci, podání žádosti o dotaci pro projekt, spoluúčast
obce ve výši min. 20 % uznatelných nákladů.
Opravy místních komunikací:
– Seznam připraven, žádost o dotaci.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 23/6/21: smlouvu na
vypracování jednoduché projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci, spoluúčast
obce ve výši min. 20 % uznatelných nákladů.
n Obecní úřad
Prodej pozemku u VDJ Bartošky DSO Region
Jih
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 23/7/21: záměr prodeje pozemku parc. č. 539/12 o výměře 1459 m2
v k. ú. Dolní Lomnice u Kunic z vlastnictví
obce Kunice do vlastnictví Dobrovolného
svazku obcí Region Jih.
Prodej části pozemků 488/7 a 488/6 Kunice-Vidovice
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 23/8/21: kupní
smlouvu o prodeji části pozemků 488/7
a 488/6 Kunice-Vidovice.
Směna pozemků 1227/5 a 1292/1 Kunice
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– Projednáno, bez připomínek.

– ZO schvaluje Usnesení 23/9/21 – směnu pozemků: z vlastnictví vlastníka pozemek p.č.
1227/5 o výměře 157 m2 k.ú. Kunice
u Říčan, do vlastnictví obce Kunice a část pozemku p. č. 1292/1 o výměře cca 60 m2 k. ú.
Kunice u Říčan, z vlastnictví obce Kunice do
majetku vlastníka p. č. 1227/5.
Směna pozemků 580/9 a 1890/1 Kunice a Všešímy
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 23/10/21: směnu pozemků z vlastnictví vlastníka pozemek p. č.
580/9 o výměře 413 m2 v k. ú. Kunice u Říčan,
do vlastnictví obce Kunice a část pozemku p.
č. 1890/1 o výměře cca 330 m2 v k. ú. Všešímy
z vlastnictví obce Kunice, do majetku vlastníka pozemku 580/9.
Směna pozemků 758/9 a 1261/11 Kunice
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 23/11/21: záměr
směny pozemků z vlastnictví vlastníka pozemek p. č. 758/9 o výměře 108 m2 k. ú. Kunice
u Říčan, do vlastnictví obce Kunice a část pozemku p. č. 1261/11 o výměře 46 m2 k. ú. Kunice u Říčan z vlastnictví obce Kunice do

majetku vlastníka pozemku p. č. st. 48/1
a 48/2 k. ú. Kunice u Říčan.
Směna pozemků mezi obcí Kunice a vlastníky
pozemků parc. č. 290/1, 301/1, st. 33/1, st.
33/2, 302/1 a 302/2, vše k. ú. Dolní Lomnice
u Kunic
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 23/12/21: záměr
3 směn pozemků tak, jak je uvedeno ve výrokové části usnesení.
Směna pozemků v k. ú. Všešímy
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 23/13/21: záměr
směny pozemků z vlastnictví vlastníka část
pozemků p. č. 1692/1 o výměře cca 50 m2 k. ú.
Všešímy, do vlastnictví obce Kunice a část pozemku p. č. 1957/1 o výměře cca 50 m2 k. ú.
Všešímy z vlastnictví obce Kunice do majetku
vlastníka pozemku p. č. 1684/3 k. ú. Všešímy.
n Veřejná rozprava
– Bez podnětů, dotazy k bodům projednávaným v rámci programu zodpovězeny během
projednávání.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Obecní úřad informuje

ODPADY 2022
Vážení občané,
k 1. lednu 2021 vstoupila v platnost novela zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která
nově upravuje mj. poplatky za komunální odpad
a ukládá obcím aktualizovat k 1. 1. 2022 příslušné
obecně závazné odpadové vyhlášky.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání
8. listopadu 2021 OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
a OZV č. 5/2021 o stanovení systému odpadového
hospodářství.
V roce 2022 bude tedy v Kunicích zaveden poplatek podle §10e, kde poplatníkem je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci, nebo,

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve
které není přihlášena žádná fyzická osoba
a která je umístěna na území obce.
Sazba poplatku je Vyhláškou stanovena na 1200 Kč,
přičemž osobám, kterým poplatková povinnost
vznikla z důvodu přihlášení v obci, se poskytuje 2/3
úleva.
V praxi to zjednodušeně znamená, že:
a) trvale přihlášená osoba zaplatí ročně 400 Kč,
b) vlastník nemovitosti, kde není nikdo trvale
přihlášený, zaplatí ročně 1200 Kč.
Další příklady:
– Pokud jsou v jedné nemovitosti trvale přihlášeny 2
osoby, zaplatí každá 400 Kč, tj. celkem 800 Kč za
nemovitost, pokud 4 osoby, tak celkem 1600 Kč atd.
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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 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,
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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– Pokud je někdo v obci trvale přihlášený a zároveň zde vlastní jinou nemovitost, kde není nikdo
další trvale přihlášený, zaplatí poplatek za trvale
přihlášenou osobu 400 Kč a také poplatek za nemovitost, kde není nikdo trvale přihlášený 1200 Kč.
– Pokud někdo vlastní na území obce více nemovitostí, kde v žádné z nich není nikdo trvale přihlášený, zaplatí poplatek 1200 Kč za každou
takovou nemovitost.
Poplatek můžete uhradit od 5. ledna 2022 a je
splatný do 31. ledna 2022. Více podrobností k výběru poplatku a vlastnímu systému odpadového hospodářství se dozvíte ve výše zmíněných Vyhláškách,
které jsou k dispozici na úřední desce:
https://www.kunice.cz/obecni-urad/uredni-deska/.
V článcích 5 a 7 OZV č. 4/2021 jsou vyjmenovány
všechny případy, kdy se poplatek nějakým způsobem snižuje, nebo je poplatník-osoba od poplatku
osvobozen-a. Ostatní (historické) výjimky, odpustky apod. se ruší.
Připomínáme ještě zákonnou povinnost odděleně
soustřeďovat tříděný komunální odpad. Jak a co třídit a jak a kde tříděný odpad předávat je popsáno
v OZV č. 5/2021.
–jr–

Ukončení příspěvků
na stravné seniorů
Rozhodnutím zastupitelstva obce se ruší
seniorům, trvale žijícím v obci, od ledna 2022
příspěvky na obědy.
Jedním z důvodů je, že z obecního rozpočtu budeme významně dotovat likvidaci všech odpadů,
a to částkou přesahující 3 000 000 Kč.
Snahou zastupitelů bylo nastavit co nejnižší poplatek za komunální odpad pro trvale žijící občany
(základ poplatku 1200 Kč byl snížen na 400
Kč/osoba). Pro rok 2022 navíc můžeme očekávat
snížení daňových příjmů obce oproti původním
očekáváním.
Zastupitelé též přihlédli k tomu, že vyplácení
příspěvku bylo nesystémovým opatřením (ne všem
vyhovoval dovoz jídel, nebyla řešena otázka potřebnosti). Zároveň bylo každé měsíční vyúčtování
velkým administrativním zatížením pro obecní úřad.
Pevně věřím, že zastupitelé obce budou hledat
další možnosti jak zpříjemnit život seniorům v naší
obci a jak případně i přispět potřebným.
–jší–

Stočné
Důrazně upozorňujeme ty, kteří nemají zaplacené stočné za 2. pololetí, aby tak učinili neprodleně. Hlídejte si, prosím, úhradu stočného sami.
Není naší povinností pravidelně upomínat neplatiče. 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 byla 30. listopadu 2021. Číslo účtu pro platbu stočného je
43-2050660217/0100 nebo můžete platit v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
Cena stočného pro rok 2022 je kalkulována ve
výši 150 Kč/os./měsíc.
–jk–

Vodovod – odečty vodoměrů
Prosíme o nahlášení stavu nejpozději do 5. ledna
2022. V Kunicích máme novou paní odečtářku,
paní Šretrovou (telefon: 725 039 353). Odečty můžete posílat na její mail: e.kumstova@seznam.cz.
Nahlášení stavu vodoměru – další možnosti:
1. Stav vodoměru písemně dodat na 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, 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.
Cena vodného je pro rok 2022 kalkulována ve výši
50 Kč/m3. 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.
–jk–

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

Poděkování
Děkujeme panu Rostislavu Maršálkovi za darování vánočního stromu na otočku v Dolní Lomnici,
vánočních stromků do Základní školy Kunice a Mateřské školy Kunice.
–jší–

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

Web obce www.kunice.cz
Upozorňujeme na aplikaci V OBRAZE, která
vám umožní pohodlně dostávat veškeré důležité informace z našich webových stránek do vašeho mobilu (včetně plánovaného vypnutí proudu).
Pokud chcete naopak dostávat novinky do mailu,
nabízíme vám možnost bezplatné služby Smart Info.
Tato služba je náhradou za službu Informace e-mailem. Pokud již novinky z obce odebíráte, zkontrolujte si svůj e-mail a přihlaste se k odběru zpráv.
Jak se zaregistrovat na odběr zpráv e-mailem?
Registrace je velmi jednoduchá a rychlá, podrobnosti a QR kód najdete na www.kunice.cz. –jr–

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

Kameny apod. u komunikací
Separace a bio odpad
v roce 2022
Svoz nádob na plast a papír (žluté a modré 240l popelnice) a svoz bio nádob (120l nebo 240l) bude i nadále v ceně
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Upozorňujeme občany, že umisťování kamenů či
jakýchkoliv jiných překážek na komunikace, krajnice či do zeleně podél komunikaci je nepřípustné.
Ohrožují bezpečnost účastníků silničního provozu, znemožňují provádění zimní údržby
a budou pracovníky bez dalšího odstraněny. –jr–
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Plastové odpady
– informace svozové ﬁrmy
Vzhledem k tomu že nyní většina z vás provádí
poslední úklid zahrad před blížící se zimou, tak
jsme na třídící lince zaznamenali zvýšené množství
odpadů, které do plastů nepatří a je těžké zajistit
likvidaci těchto odpadů v návaznosti na změny
v novém zákoně o odpadech.
O jaké odpady se tedy jedná?
– Bazény.
– Krycí plachty z bazénů, či jiné zahradní plachty.
– Instalatérské trubky.
– Jiné výrobky, které obsahují PVC.
– Po dušičkách jsou to plastové obaly od svíček,
kde jsou však zbytky vosku a kovová víčka – ani
tento odpad nepatří do žlutých nádob.
Proč je s likvidací problém?
– Nový zákon o odpadech zakázal skládkování výmětu, tedy odpadu, který zbyde po třídění.

Přejme si navzájem
jen to nejlepší
Blížící se Vánoce a adventní čas sebou přinášejí jedinečnou kouzelnou atmosféru.
Za naše členské obce svazku Ladův kraj Vám proto
už nyní přejeme kouzelný advent, pohodové vánoční
svátky a v novém roce mnoho šťastných dní. Přání
k Vám putuje z obcí, které se hlásí k odkazu výjimečného malíře Josefa Lady. Jsou to Černé Voděrady,
Čestlice, Hrusice, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Kostelec u Křížků, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Říčany,
Senohraby, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary a Zvánovice. A už
nyní můžeme s radostí prozradit, že k nim už v lednu
přibydou Jevany jako obec v pořadí pětadvacátá.
„Ladovské“ obce umí překvapit téměř nedotčenou
romantickou přírodou, jiné zajímavým kostelem,
návsí, památkou, sportovištěm nebo útulnou hospůdkou. Od severu k jihu vede Ladovým krajem
navíc železniční trať z pražského Hlavního nádraží
do Benešova se zastávkami v Říčanech, Světicích,
Strančicích, Mnichovicích, Mirošovicích a Senohrabech. Návrat z delší zimní pěší procházky, výletu na
běžkách či na kole si tak můžete zkrátit vlakem. Tipy,
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– V metodickém pokynu MŽP, který následně
vyšel, bylo stanoveno, že v cementárnách, či
spalovnách smíme výmětu spálit 45 % z celkového přijatého množství plastů na třídící linku,
ALE spalovny tento odpad nechtějí (příliš vysoká výhřevnost) a není pro ně zajímavý ani z
hlediska obsahu chlóru (PVC plasty), při jehož
spalování vznikají toxické zplodiny.
– Druhou možností, jak likvidovat výmět v roce
2021 (a to maximálně 15 % výmětu), je skládkování.
Pro ilustraci:
– předáte nám 1000 kg plastového odpadu – většinou se dá recyklovat max. 40 % předaných
plastů (400 kg), spálit smíme 450 kg výmětu,
skládkovat pak smíme pouze 150 kg výmětu.
Žádáme proto občany, aby výše uvedený odpad
do žlutých nádob nedávali.
Ing. Petr Jindra
Ředitel / Oblastní manažer Marius Pedersen a.s.

co kde navštívit najdete na našem webu, na stránkách obcí i v místním Infocentru.
Věříme, že se Vám na našich stezkách líbí, spolu
s Klubem českých turistů pracujeme na jejich modernizaci a budeme proto rádi za jakýkoliv finanční
příspěvek na ně. Můžete jej poslat na účet veřejné
sbírky Ladova kraje, číslo účtu v Komerční bance je
107 - 1172230237/0100. Dárcům vystavíme potřebná potvrzení a věnujeme poděkování v podobě
„ladovského“ trička.
Pomůžete nám, i když si naše tričko rovnou koupíte, třeba někomu jako dárek pod stromeček. Výtěžek z prodeje poputuje přímo na účet veřejné sbírky
svazku Ladův kraj.
Podpoříte tím opravy stávajících a budování nových turistických stezek a odpočívek v našem mikroregionu. Navíc tím uděláte radost sobě, svým
blízkým i nám. Jen pozor! Trička pod stromeček je
třeba objednat co nejdříve, abychom Vám je mohli
včas poslat či nechat k vyzvednutí v říčanském Infocentru. Návod, jak tričko objednat, najdete na našem
webu. Předem všem dárcům velmi děkujeme!
Mějte kouzelný advent a ať je nám v Ladově kraji
pořád dobře!
Hanka Bolcková,
www.laduv-kraj.cz

Celonárodní projekt Paměť národa
Je důležité umět se poučit ze života našich předků? Rozhodně
ano. Proto jsme se s žáky osmé
třídy účastnili celonárodního
projektu Příběhy našich sousedů.
Tuto pozoruhodnou iniciativu
zaštiťuje organizace Post Bellum
v sekci Paměť národa. Jedná se
o aktivní práci, kdy se žáci stanou
reportéry a natáčí rozhovor s vybraným pamětníkem. Autorský
tým tvořili: Matouš David, Marie
Holomková, Jan Hutzel a Nella
Prokšová, pod vedením paní učitelky Petry Davidové.
Obvykle se žáci s pamětníkem
několikrát sejdou a ptají se ho na
předem připravené otázky. Z výsledné nahrávky pak musí vybrat
a sestřihat pouhé tři minuty poutavého a zajímavého příběhu.
S technickým provedením pomáhá profesionální rozhlasový
redaktor.
V souvislosti s covidovými opatřeními měli naši žáci mnohem
těžší práci – natáčelo se pouze
jedenkrát online, pracovní rozhovor s redaktorkou byl v online
prostředí a komunikace v žákovském týmu mezi dětmi (i s učitelkou) musely také probíhat
v různých online aplikacích. Naštěstí se alespoň závěrečná prezentace mohla konat naživo
v polovině září v říčanské Staré
radnici. Náš tým se svou poctivě
připravenou a odzkoušenou prezentací doslova zazářil a kunická
škola se představila odborníkům
z řad poroty a také přítomným
laikům ve výborném světle. Návštěvníci slavnostní prezentace
v sále Staré radnice v Říčanech se
nebránili emocím.

Rádi bychom zmínili alespoň
dva střípky ze života pamětníka
Jana Davida:
Jan David se narodil v roce
1940 v Praze jako druhý syn do
továrnické rodiny, která vlastnila
fabriku v Mochově na zpracování
ovoce a výrobu likérů. Když přišel 25. únor 1948, skupina komunistických dělníků nepustila
jeho otce Jiřího Davida do továrny a obsadila byt. Asi měsíc
nato byla továrna prohlášena za
znárodněnou, rodina přišla
téměř o veškerý majetek. Jeden
z Janových nejhorších zážitků
bylo uvěznění tatínka. Jednou
v noci si pro něj přišli dva muži
v dlouhých pláštích a bez vysvětlení ho odvedli. Rodina o něm neměla několik týdnů zprávy. Když
jej po půl roce propustili, byl
vnitřně změněný a zestárlý.
O tom, co zažil, otec nikdy nechtěl mluvit.
Rok 1968 byl pro pamětníka
zlomový ve dvojím smyslu. Musel
se poprat s osobní tragédií: Když
přítelkyně zemřela, tak mně můj
jeden dobrý přítel, dobrý křesťan,
řekl: „Podívej, ty bys rád pro ni

něco udělal a teď už to nejde.
Udělej něco pro někoho jiného.
Ono se to v té Boží ekonomice
sejde.“ Později se svou ženou vychovali devět potomků, z toho
šest v pěstounské péči. Členem
žákovského týmu byl jeden z jeho
vnuků.
Pokud byste rádi zjistili více,
celý příběh našeho pamětníka si
v reportáži žáků kunické školy
můžete poslechnout na stránkách projektu Příběhy našich
sousedů. Do internetového vyhledávače můžete zadat „pribehynasichsousedu.cz“ a vyhledat
heslo „Jan David“ (celý odkaz je
zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/ricany/ricany-20202021/david-jan/).
Autorkou fotografií ze slavnostního odpoledne je Eva Sosnovcová. Závěrečnou prezentaci
včetně videozáznamu je možno
na stránkách také nalézt
(https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/ricany-17-92021/).
Dovolte ještě na závěr motto
našeho pamětníka:
„Nevymlouvej se na dobu, nevymlouvej se na režim. Dobré věci
můžeš dělat vždycky.“
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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
n Prodám stolní pilu, velký kotouč, kolébka. 2500 Kč.
Tel. 737 915 422 (večer)
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SKUPINOVÉ LEKCE
POSILOVNA
OSOBNÍ TRÉNINKY
TRX / FITBOX / PILATES
FITBODY.21',ÿ1Ì&9,ÿ(1Ì
$7*ˇ&/¶.".*/&,4%˓5.*
BODYFORM - FLEXIBAR
108&3+»("5$11Ì/(.&(
7ĖäÌ0(6(1$9É6
+420 777 199 199
www.skpaluba.cz
3FWPMVˈOÓ 4USBOˈJDF

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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Co v dnešní
nejisté době?
Práce v pivovaru!
Kozel Olda hledá
šikovné skladníkyy..
Umíš jezdit na VZV?
7DNQHY KHMDVWDćVHVRXÌ VW¬
7D
našeho pivovaru.
1 VWXSPRļQ¼LKQHG

9ROHMWHQDWHO
9R
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Za práci nedáváme jen pivo na
n dovolenou
a na V
Vá
ánoce, ale nabízíme tak
ky:
ţ1 ERURY¼Sė¬VSÚYHN.Ì
ţ0LQLP OQ¬Q VWXSQ¬P]GX.Ì (W1)
nebo .Ì (W2)
• K tomu Sė¬SODWN\DÌWYUWOHWQ¬
ERQXV\
• W¼GQĭGRYROHQ¨
• 'RWRYDQ¨VWUDYRY Q¬SLWQ¼UHļLP
na pracovišti zdarma
• 0RļQRVWXE\WRY Q¬QDſUHPQ¬
XE\WRYQÚSė¬PRXSLYRYDUX
• 3ė¬VSÚYHNQDNXOWXUXVSRUW
GRYROHQRXD]GUDYRWQ¬S¨ÌLYHY¼ğL
.ÌURÌQÚ
• 3ė¬VSÚYHNQDSHQ]LMQ¬ļLYRWQ¬
SėLSRMLğWÚQ¬YHY¼ğL.ÌURÌQÚ
• 0XOWLVSRUWNDUWX
• $VDPR]ėHMPÚVNYÚO¨SLYRMDNRERQXV
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,

n Montáž a servis tepelných čerpadel

737 900 009
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TV A INTERNET

95

Kč
/měs.

platí na půl roku, poté 250 Kč/měs.

TV PROMO ZDARMA
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JEDNODUCHÁ INSTALACE
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MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

800 555 025

www.starnet.cz/akce

Podniková prodejna
 Masarykova 660, Velké Popovice
 www.bonavita.cz

Kompletní nabídka výrobků BONAVITA
za super ceny a sortiment netradiční a zdravé výživy
ČERSTVÉ PEČIVO SLANÉ I SLADKÉ
sušené plody (ovoce, ořechy, tyčinky ze sušeného ovoce)
semena (chia, dýně, sezam, len, slunečnice, konopí...)
luštěniny (cizrna, čočky, fazole...)
sirupy (javorový, datlový, agávový, melasa třtinová)
oleje (rýžový, dýňový, lněný, olivový, slunečnicový,
kokosový, přepuštěné máslo Ghí...)

KÁVA S SEBOU

marmelády (šípková, z kustovnice, rakytníku, aronie...)
mouky (pohanková, rýžová, špaldová, kokosová, ovesná,
čiroková, celozrnné, jemné a hrubé)
bio, bezlepkové a vegetariánské výrobky
čaje (himalájské, ajurvédské)

zdravé pochutiny pro děti (přírodní ovocné šťávy a dřeně, lízátka z javorového sirupu, pufované výrobky v karobu, žvýkačky bez umělých sladidel...)

Rozšiřujeme provoz
Nabízíme tyto volné pracovní pozice:
• pracovník obsluhy posklizňové linky
• pracovník úpravy cereálií
• pracovník výroby krmiv

• skladník

• pracovník balírny cereálií
• pracovník výroby
• uklízečka

• pracovník mlýna vločkárny

Kontakt: Ladislav Svoboda   731 596 002, svoboda@bonavita.cz

Kontakt: Milan Pechar   731 596 003, pechar@bonavita.cz

• technik balicích strojů

Kontakt: Ing. Peter Mikula   725 693 634, mikula@bonavita.cz

Kontakt: Ing. Jiří Říha   608 340 359, riha@bonavita.cz

Kontakt: Tomáš Volák   777 732 523, volak@bonavita.cz

• elektrikář

Kontakt: Ing. Tomáš Kupka   778 435 106, kupka@bonavita.cz

Více informací o nabízených pracovních pozicích naleznete na www.bonavita.cz

