Dětský den v Kunicích

Placená reklama
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přichází letní období, které podle předpovědí bude
horké. I nás bude čekat „horké“ léto, neb musíme zajistit potřebné úpravy a vybavení Základní školy Kunice na další školní rok. Práce to bude jistě radostná,
protože již budeme investovat do „svého“, ale o to
náročnější. Dne 8. června byl Katastrálním úřadem
povolen vklad vlastnického práva budovy č. p. 60 (bývalá Obecní škola) a příslušných pozemků obci Kunice. V současné době se zpracovává projektová
dokumentace na rekonstrukci a přístavbu budovy
školy a na rekonstrukci a přístavbu budovy tělocvičny.

Pro většinu z místních obyvatel je však jistě
důležitější zprávou, že se vedení Obce Kunice a vedení ZŠ Kunice dohodla na postupném zajišťování
školní docházky pro první až devátou třídu.
Krásné prázdniny přejeme všem školákům
i předškolákům a také všem našim občanům pohodové a bezstarostné léto s co nejmenším výskytem
extrémních výkyvů počasí.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
Vážení a milí čtenáři,
čtvrt roku uplynulo a my můžeme hodnotit i plánovat. Stručně v Kunicích se dařilo dobře. Obec
vlastní základní školu a to, prosím,
s kapacitou až do deváté třídy. To je
vážně přínos pro místní děti i rodiče. Pak trochu pršelo, trochu bylo
sucho - nic dramatického na rozdíl
od klimatických výkyvů ve světě
a nakonec i v Čechách. Proběhl
Kunfest, hrála Bambule, na Berchtoldu revajvlovala ABBA… Vypadá to, že se tu stále jen tančí
a zpívá. Kromě toho, že se tu pochopitelně hraje fotbal. Také se tu
i pracuje a to s velmi dobrými výsledky. Pan starosta vás ve zpravodaji informuje - čtěte dál!
A jak bude? PRÁZDNINOVĚ.
Děti si odpočinou od učitelů, a že
ten odpočinek bude vzájemný,
tedy i učitelé si budou zaslouženě
užívat volna, to mi věřte. Na školu

mohou zapomenout i rodiče. Co
ještě lze očekávat? Třeba Lakomce
na Berchtoldu - jistě, že toho Molierova - konkrétně 26. 6., začátek
od 20,30, vstupné 250 Kč. A pak,
že jen tančíme! I kulturou žijeme
u nás v Kunicích. Nově relaxovat
můžeme na přímo plážově opraveném Kopánku. Jíst a popíjet na

Staré Faře - mají tam nový personál… Ze všech uvedených pozitiv
stačí jen vhodně zvolit. Tak, přátelé, ať nám to vydrží. Těšte se čeká nás slunce, jahody a někoho
i ta sena. Hezké léto a zajímavé
počtení v našem zpravodaji vám
všem přeje
Vaše Kubicová

Denní stacionář Olga v Říčanech
nabízí odlehčovací služby v termínu 4. – 17. července 2016. Odlehčovací služba je určená především na ulehčení rodinám i jednotlivcům v péči o jejich blízké, možnost čerpat dovolenou a zotavenou
na další dny péče.
Veškeré další informace obdržíte u Pavly Romanové, vedoucí stacionáře, na tel. 733 340 028.

Charita Česká republika, středisko sociální péče Velké Popovice poskytuje služby v okolí Říčan, Velkých Popovic, Kamenice.
Mgr. Věra Bobovská, 774 997 357, www. socialnipece.cz.
Provádí všechny domácí práce, od úklidu, nákupu a vaření až po
péči o ležícího seniora. Pomáhá s vyřízením žádosti příspěvku na péči.

Číslo 2/2016, vyšlo 24. června 2016. 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 7. září 2016.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)

3

Zastupitelstvo obce Kunice
19. zasedání, 4. dubna 2016
n Rozpočtový výhled 2016 – 2021

– Starosta představil návrh rozpočtového výhledu obce na období 2016-2021. Diskuze
k navýšení koeficientu daně z nemovitosti zatím není schváleno.
n Projednání uzavření hospodaření Služby Kunice s.r.o.
– Obrat 3 610 000 Kč, spotřeba materiálu
860 000 Kč, mzdy 1 200 000 Kč.
– Výsledek hospodaření 220 000 Kč (177 000
Kč po zdanění).
– Starosta navrhuje 13 000 Kč uhradit
neuhrazené ztráty za minulé období, zbytek
převézt na nově zřízený účet oprav.
n Opravy, výstavba komunikací a chodníků
– Starosta obce představil plán oprav obecních
komunikací. Do plánu doplnit opravy v Horní
Lomnici a Dolní Lomnici + otočku na návsi.
n Obecní úřad
– Obecně závazné vyhlášky obce – zůstávají
beze změny.
– Záměr bezúplatného převodu budovy školy
do majetku obce – v dubnu bude projednáno
na zastupitelstvu Středočeského kraje.
Starosta obce navrhuje schválit bezúplatný
převod části pozemků pod krajskou komunikací z majetku obce Kunice do majetku
Středočeského kraje.
– Bezúplatný převod pozemku p.č. 537
v k.ú. Dolní Lomnice u Kunic pozemek pro
veřejně prospěšnou stavbu vodojemu Bartošky z majetku České republiky, zastoupené
Státním pozemkovým úřadem, do majetku
obce Kunice.
– Akce Čistý Ladův kraj (9. 4. 2016) – na OÚ
zdarma rukavice a pytle, svoz odpadu možno
hlásit na OÚ, k občerstvení nabídne Bonavita
své výrobky.
– RD p.č. 702/2 Kunice – opakovaná žádost
o udělení výjimky k jinému sklonu střechy,
změna je v rozporu s platným územním
plánem (plochá střecha, dvě podlaží) - neodsouhlaseno.
– Vyjádření KHS k hlukové normě od dálnice
– ŘSD bude předán požadavek na řešení protihlukové stěny.
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– Dopis od advokátní kanceláře – požadavek
na omezení provozu volejbalového hřiště
max. do 19,00 a posunutí WC – starosta
plánuje svolat jednání k provoznímu řádu
hřiště, uvažuje se o protihlukové stěně
a zvýšení sítí.
– Činnost Sociální komise – na OÚ každou
první středu poradenská činnost v sociální
oblasti, připravuje se informační leták pro
občany obce.
n Veřejná rozprava
– Upozornění na poničené cesty po mechanizaci v lesích – starosta doporučuje obrátit
se na p. Dvořáka – životní prostředí Říčany.
– Dotaz na odběr novinek z OÚ – Jak postupovat? – kontaktovat pí Faltovou.
– Žádost o upřesnění výpisu ze zápisu zastupitelstva.
– Dotaz na poznatky z dotazníkové akce –
starosta informoval o 80 došlých dotaznících,
vyhodnocení proběhne do měsíce a výsledek
bude zveřejněn ve Zpravodaji obce.
– Žádost o uveřejňování výpisu ze zápisu
zasedání zastupitelstva každý měsíc.
– Dotaz na parkování aut na obecních komunikacích – obec by měla zmapovat konkrétní
případy a vyzvat majitele k parkování na jeho
vlastním pozemku, dát do Zpravodaje.
– Návrh na vytvoření mapy na Bílý kámen.
– Podnět ke kronice obce Kunice – návrh organizovat setkání s rodáky a mladší generace,
oživit mezigenerační vztahy, propagovat ve
Zpravodaji zájem o historii obce.
– Informace o opakované instalaci pachových
ohradníků v úseku Strančice – Kunice
a upozornění na výskyt psinky.
– Žádost o dokoupení pachových ohradníků
ještě do úseku Bonavita - Dolní Lomnice.

20. zasedání, 2. května 2016
n Spolupráce s organizacemi v obci

– Starosta seznámil zastupitele s postupem
odprodeje areálu TJ Kunice obci a stanoviskem stavebního úřadu k dělení pozemků
pro dořešení směny pozemků se spol. Háček
s.r.o.

– Spojené osady U Dubu
Informace o sportovních, kulturních a společenských akcích osady.
Provozní řád hřiště U Dubu. Od 1. května do
31. října provoz od 8 do 22 hod. Po 22. hodině
ukončení akce nebo přesun do klubovny.
Mimořádné společenské a kulturní akce
osady projedná zástupce osady s obcí. Prodloužení provozu hřiště. Spolupráce s ostatními organizacemi v obci.
Organizace má zájem o prezentaci na webových stránkách obce a ve Zpravodaji.
– Zahrádkáři
Vzorová výsadba u Zámecké školičky. Burza
rostlin 14. května 2016 10–12 hod.
Organizace má zájem o prezentaci na webových stránkách obce a ve Zpravodaji.
Rádi by přivítali nové mladé členy.
– Myslivost
Poděkování obci za pachové ohradníky. Myslivecká stráž - noví členové a jejich činnost.
Seznam k dispozici na Obecním úřadě. Vakcinace spárkaté zvěře. Naháňky, zimní
přikrmování, odstřel divočáků, revize
a oprava mysliveckého zařízení. 25. ledna
2016 kontrola SVS – bez závad. Organizace
má zájem o prezentaci na webových
stránkách obce a ve Zpravodaji. Prezentace
práce organizace a kontakty na mysliveckou
stráž.
– Tenisový oddíl
Baby oddíl, mladší a starší žáci, dorostenci.
Celkem 60 členů. Jednotlivci - 40. místo v ČR.
Využití Sportcentra ve Vidovicích – tenisové
a volejbalové turnaje, využití sportoviště žáky
MŠ Jaruška Kunice – seznámení s tenisem.
Prezentace na webových stránkách obce a ve
Zpravodaji.
– TJ Kunice
Sportovní oddíl s dlouholetou tradicí
a největší členskou základnou v obci – 250
členů.
Na dvou travnatých hřištích a jednom hřišti
s umělým povrchem trénuje a hraje zápasy
160 dětí v oddílech od baby až po starší
dorost, muži A, B i stará garda. Celé
sportoviště využívá celoročně MŠ i ZŠ Kunice. TJ Kunice má i dívčí volejbalové oddíly,

které se probojovaly do krajské soutěže. V létě
probíhají na hřištích tréninky a turnaje s mezinárodní účastí. Provozování a údržba areálu
a fungování oddílů je velmi finančně náročné,
je závislé kromě příspěvků rodičů na
členských příspěvcích celé členské základny
a na sponzorech.
Poděkování patří i obci, která rovněž přispívá
a postupně převádí areál pod obec.
TJ se prezentuje na webu obce, vydává své
noviny. Připravuje i kulturní a společenské
akce – Sportovní ples, dětský karneval…
n Spolupráce s firmami na území obce a jejich
podpora obce a organizací v obci
– Bezpečnost chodců – firmy poskytly pro
občany reflexní pásky. K dispozici na OÚ.
– Obec Kunice průběžně projednává
spoluúčast firem při výstavbě technické infrastruktury, pomoc při úklidu obce, řešení
zimní služby a podporu organizací v obci.
– Aktualizovaný seznam firem a řemeslníků
– k dispozici na OÚ.
n Spolupráce se sdružením Ladův kraj a Region
Jih
– Ladův kraj – obec se zapojila do akce Čistý
Ladův kraj, plánují se nové propojení cyklotrasami s Prahou.
– Region Jih – propojení vodojemu s řadem na
Krásnici a s řadem v ulici Pod Hájkem – řešení
strhávání tlaku vody.
– Připojení Nebřenice, rozšíření vodojemu Bartošky pro svoji i naší potřebu.
n Obecní úřad
– 25. dubna 2016 – Kraj schválil bezúplatný
převod školy a tělocvičny obci Kunice.
– Připraveno výběrové řízení na projektanta,
přednost tělocvična, kde bude 1. třída ZŠ po
dobu rekonstrukce původní budovy.
– Informace o zápisu do MŠ Jaruška
Zapsáno 36 dětí, 25 dětí 3-5 let, 11 dětí 2-3
roky. Přijatí 3 předškoláci, 16 dětí 3-5 let.
Provoz MŠ Jaruška o letních prázdninách, od
11. července do 26. srpna 2016 bude provoz
přerušen.
– ZŠ Kunice informace o přípravě stavebních
úprav pro zajištění školního roku 2016/2017.
Jídelna – kapacita stačí, musí se zakoupit nové
vybavení. Stavební úpravy nejsou potřeba.
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Učebna – výměna oken a vybourání jedné
příčky.
n Veřejná rozprava
– Žádost o umísťování výpisu zápisů z každého
zastupitelstva na web obce .

21. zasedání, 6. června 2016
n Hospodaření v obecním lese

– V roce 2015 vytěženo 278 m3, zalesněno
0,8 ha, obec obdržela státní dotaci ve výši 80 %
nákladů, v letošním rozpočtu kraje 15 mil. Kč
na zalesňování, letos vytěženo 118 m3,
přemnožení kůrovce a lýkožrouta lesklého,
cena dřeva následně z důvodu horší kvality
klesá. Kopie mapy v elektronické podobě
bude umístěna na webové stránky obce ke
stažení.
– Hospodaření v obecním lese je vyrovnané
s mírným přebytkem, podrobné informace na
vyžádání na Obecním úřadě.
n Rozvoj obce – dopravní infrastruktura, inženýrské sítě
– Abidea – do konce června bude připravena
ČOV a začátkem července proběhnou
zkoušky
– Územní rozhodnutí je stále na Stavebním
úřadě Velké Popovice (již dva roky), následně
Stavební povolení přes Říčany, následně sledovat možné dotační tituly a vybrat dodavatele.
– Kanalizace je povinná pro všechny budovy,
kdo má zkolaudovanou jímku s atestem –
povinnost připojit se odpadá (vyvážení je 2x
dražší než náklady na připojení se na kanalizaci).
– Návrh provést místní průzkum, kdo má
zájem o připojení a připravit informaci pro
občany o stávající situaci s kanalizací
s vysvětlením podmínek, časovým harmonogramem, kalkulací za připojení.
– Kanalizace a vodovody Všešímy – projekt
přes les povolen životním prostředím.
– Zpracovává se projektová dokumentace na
rozšíření vodojemu Bartošky a propojení na
řad na Krásnici, aby nedocházelo ke snížení
tlaku a nedostatku vody.
– Podepsáno memorandum s investorem
Nebřenice, uhradí navýšení kapacity vodojemu.
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– Červen–červenec oprava Krásnice v recyklátu, vybudování otočky u SŠŘ ve Všešímech,
ulice U Dubu zažádáno o dotaci – zatím
neúspěšné, přípraven rozpočet na opravu ulic
Na sádkách a Na Kopánku, vč. DPH investice
za 1,5 mil. Kč.
– Dešťová voda v Dolní Lomnici nyní při
deštích vytéká ze stavby Abidea do silnice
a dále se rozlévá na náves, žlaby kolem silnice
vodu neudrží. Kanál na levé straně před
zúžením v Dolní Lomnici je ucpaný, starosta
bude během června kontaktovat správu kraje,
Abideu a zajistí projednání nápravy.
n Provoz a rozvoj veřejného osvětlení v obci
– Zástupce firmy Osvětlení Týnec podal zprávu
o činnosti firmy za uplynulé období.
– Smlouva od 1. 1. 2002 o přenechání VO do
nájmu o jeho provozování a správě, začátek
se 117 světelnými místy, nyní 291 světelných
míst. Průběžně probíhají nutné opravy, obnova, nátěry stožárů. Reinvestice se v naší
obci využívají na skutečné investice do systému, do nadstavbové údržby, rekonstrukce
zapínacích míst, výměny vrchního vedení, kabelového připojení, přepínacích míst. Výše investice se odvíjí podle aktuální potřeby na
opravy daného roku.
– Řád preventivní údržby – ze zákona 1x za
8 let revize zařízení a 1x za 4 roky periodické
kontroly.
– V roce 2015 reinvestice ve výši 85 000 Kč.
V roce 2016 investice do 24 světel ul. Ke
Školce a ul. Zahrádkářů – nyní projekt na
Stavebním úřadě ve Velkých Popovicích, letos
již 3 nová světla ve Všešímech a další 3 nová
světla U Fousků.
– V Dolní Lomnici dokončena výstavba 99
nových světel v nové výstavbě, zatím není
převzato investorem a není zapojeno
– U Senior Parku investici do veřejného
osvětlení hradí Senior Park.
– Na stávajícím hřišti vedle školy – zatím
neřešeno, připraven projekt na celé nové
hřiště vedle školy včetně veřejného osvětlení.
n Kontrola příprav a vybavení na další školní
rok – ZŠ a MŠ Kunice
– ZŠ objednaný nábytek a vybavení do další
třídy a do jídelny a výdejny, budou osloveni

partneři s žádostí o pomoc s finanční
úhradou.
– Stavební úpravy v jedné ze tříd ZŠ podány na
stavební úřad, následně bude nutná nová
požární zpráva.
– Do školky se nedostalo 5 kunických dětí
z důvodu nedostatečné kapacity.
n Obecní úřad
– Úsekové měření rychlosti – návrh smlouvy
mezi Říčany a obcí, v případě 27 přestupků
měsíčně bez nájemného, s nižším počtem
přestupků obec doplácí. Tato nabídka nebyla
zastupiteli přijata. Projednány možnosti
umístění světelné signalizace pro přechod
u ulice Dr. Oldřicha. Rozpočet na zajištění
ještě není k dispozici od dodavatele. Starosta
zjistí i možnosti sankcí za přestupky.
– Provozní řády sportovních hřišť – provozovatel U Dubu připravil provozní řád, akce
budou ukončeny do 22,00 hod. V provozní
knize bude uvedeno jméno odpovědné osoby
za konkrétní akci v daný den. Starosta
seznámí stěžovatele s novými provozním
řádem.
– Příspěvky pro MAS Říčansko – MAS
Říčansko žádá o příspěvek na provoz,
připraveny tři modely úhrady ročních
členských poplatků – neodsouhlaseno.
– Žádost o koupi obecního pozemku Všešímy
1557/7 (17 m2) – zájemce žádá o tento pozemek zřejmě pro účely parkování aut,
pozemkem jsou taženy kabely, nutno ošetřit
věcným břemenem, záměr odsouhlasen.
– Zaručené kapacity vody – Region Jih –
smluvně požadovaná kapacita 29 784 m3,
v současné době odebíráme přes 49 000 m3.
Kapacita bude navýšena na cca 76 000 m3
s rezervou i pro Dolní a Horní Lomnici
a Všešímy. Obec by měla doplácet cca 350 000
Kč v rámci vyrovnání mezi obcemi. Odsouhlaseno.
– Strategický rozvojový plán obce – součástí je
výsledek průzkumu.
– Výsledky průzkumu (Zpravodaj) – 92
respondentů, potřeby investic – priority podle
obyvatel: oprava místních komunikací, investice do infrastruktury, bezpečnost
provozu. Bude zveřejněno ve Zpravodaji.

– Akce ke 40. výročí od získání mistrovského
titulu, koná se na Zámečku zdarma pro
všechny v úterý 21. června – hosté ze Slovenska, sledování zápasu na velkoplošné obrazovce, možná účast ČT. Akce bude zveřejněna
na webu obce. Zváni jsou všichni příznivci
fotbalu.
– Návrh obecně závazné vyhlášky na pohyb
zvířat v obci – celá náves (hřiště i park),
koupaliště na Kopánku, dětské hřiště
u Berchtoldu areál MŠ a ZŠ včetně tělocvičny,
dále vyhrazený prostor u rybníka + část pláže
(včetně koupání psů) – zákaz vstupu zvířat
i na vodítku.
– Atypické dělení pozemku – žádost oddělit
pozemek, aby budoucí investor sousedního
pozemku měl možnost stavět bez nutnosti
kácet vzrostlé stromy. Žádost byla zamítnuta
a doporučeno jiné řešení – směna za jinou část
pozemku v podobné ploše tak, aby se plocha
původního nezmenšovala pod 1200 m2.
n Veřejná rozprava
– Problematická situace na Stavebním úřadě
Velké Popovice, nedostatečné personální obsazení, starosta pošle písemnou stížnost na
zřizovatele obec Velké Popovice.
– Poplatek za stočné bude v Dolní Lomnici vycházet z tabulek (120 Kč měsíčně na osobu
včetně dětí) podle osob žijících v nemovitosti,
nikoliv osob trvale hlášených.
– Nad hřištěm s umělou plochou chybí slibovaná výsadba listnáčů, starosta zjistí
u správce lesa
– Náves v Kunicích – uzavřít přístup k lávce,
případně lávku celou zlikvidovat. Plot od
školy opravit během prázdnin.
– Žádost o materiály a vstupní informace
k výpočtu navýšení koeficientu za poplatek na
daň z nemovitosti.
– Dotaz ke komunikacím – cesta mezi Bonavitou a Lesní školkou – bude postupně
doplněna.
– Vybudování otočky v Dolní Lomnici zatím
ještě není možné, čekáme na zákres
přístupové cesty na náves podél ČOV.
– Kladně byly hodnoceny nové webové stránky
obce.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice
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Obecní úřad informuje
Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
21. – 31. června 2016. 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

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

Stočné
Splatnost stočného za 1. pololetí byla 30. dubna
2016. 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 2016 zůstává stejná, tj.
120 Kč/os./měsíc.
–jk–

Bio odpad v roce 2016
240 l – 1.400 Kč, 120 l – 1.150 Kč, jednorázový
svoz 1.100 l – 350 Kč.
Svoz bioodpadu probíhá v roce 2016 vždy ve
středu, a to až do 30. listopadu. Poslední svoz
proběhne 14. prosince 2016.
–jš–

Třídění kovů, sběr olejů
Na většině stanovišť jsou umístěny speciální
sběrné nádoby šedé barvy na lehké kovy, například
konzervy od potravin, plechovky, nápojové obaly
a drobný kovový odpad, opakovaně zdůrazňujeme: nevhazujte plechovky od barev!
Do oranžových nádob na kuchyňské
potravinářské oleje nevhazujte motorové oleje!
Zbytky olejů do nádob vhazujte v uzavřených PET
lahvích.
–mf–

Obec Kunice
nemá žádný sběrný dvůr
Občané mají možnost využít zdarma kontejnery
na velkoobjemový domovní odpad a kontejnery na
nebezpečný odpad přistavované obcí. V případě, že
občané mají potřebu odvézt větší množství odpadu
(např. likvidace půdy), mají možnost využít
sběrných dvorů autorizovaných firem. Likvidace

bude provedena za úplatu. Zdarma lze odevzdat
pouze elektroodpad (v kompletním stavu). Seznam
autorizovaných firem je k dispozici na Obecním
úřadě v Kunicích.
Zákonem je stanoveno, že odpady smí převážet
pouze určené firmy, tzn. ne občané. Odvoz a likvidace odpadů nad rámec zajišťovaný obce Kunice lze
objednat za úplatu u autorizované firmy (např.
Marius Pedersen, tel. 323 605 483). Zdarma lze v
Říčanech odevzdat pouze elektroodpad (v kompletním stavu).
–jší–

Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner bude v roce 2016 ještě
přistaven v těchto termínech: v sobotu 2. července,
6. srpna, 3. září, 1. října a 19. listopadu na
křižovatce vedle budovy ZŠ v Kunicích.
–jk–

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

Poplatek ze psů
byl splatný 31. března 2016. 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-

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

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

Web obce www.kunice.cz
Webové stránky naší obce se dočkaly nové
modernější úpravy. Doufáme, že se Vám líbí. Pokud
chcete dostávat veškeré novinky do mailu (včetně
plánovaného vypnutí proudu), zaregistrujte se na
našich stránkách k jejich odběru. Stačí vyplnit
kolonku „Informace e-mailem“ na titulní stránce.
–mf–

Informace o přípravě posílení
vodovodní sítě v Kunicích
Sdružení obcí Region Jih zadalo zpracování projektové dokumentace pro rozšíření vodojemu Bartošky, nové propojení vodojemu do řadu Na
Krásnici a propojení vodojemu do řadu U Školky.
Tyto akce by měly do budoucna zajistit nejen
dostatečné množství vody pro celý region, ale
hlavně posílení tlaku vody v problémových
oblastech (ulice Pod Hájkem a okolí). Rozšíření kapacity vodojemu umožní připojení nových oblastí,
kdy investoři budou dle dohody financovat
potřebné investice. K tomuto záměru se obci Kunice po delším úsilí podařilo od státu bezúplatně
získat potřebný pozemek.
–jší–

Sociální služby v obci
Každou první středu v měsíci od 17:00 hod. do
18:00 hod. můžete na obecním úřadě v Kunicích
využít možnost osobní konzultace s paní Lucií
Peškovou, která se specializuje na základní sociální
poradenství, např. dávkový systém, sociální služby.
Termíny do konce letošního roku jsou:
13. července, 3. srpna, 7. září, 5. října, 2. listopadu,
7. prosince.
–jš–
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Domácí zvířata na veřejném prostranství
Obec Kunice vydala obecně závaznou vyhlášku,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a dalších
domácích zvířat na veřejném prostranství obce Kunice a v zařízeních obce Kunice sloužících potřebám veřejnosti.
Uvádíme místa, na kterých je zakázán pohyb
psů a dalších domácích zvířat:
a) na všech veřejných prostranstvích ohraničených
ul. Na Návsi vyjma okružní komunikace,
b) veřejné prostranství přiléhajícím k ulici Na Kopánku,
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c) park u ulic U Dubu a U Parčíku (pozemek p.č.
584/170 v k. ú. Dolní Lomnice u Kunic),
d) dětské hřiště ve Vidovicích u zámku Berchtold,
e) celý areál Mateřské školy Jaruška,
f) celý areál Základní školy Kunice včetně tělocvičny,
g) rybník Ve Žlábkách (Žlábky).
Úplné znění této vyhlášky najdete na internetových stránkách obce www.kunice.cz.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce
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G

Komise pro ochranu životního
prostředí a volně žijící zvířeny
V červnovém vydání Kunického Zpravodaje jsme
pro vás připravili souhrn informací zaměřené na
správné chování v přírodě. S blížícím se létem se
každý z nás rád projde lesem a přibývá dotazů, co
tedy lze a co ne. Zde je krátký souhrn toho co říká
zákon o tom, co je v lesích zakázáno – rušit klid
a ticho, sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, jezdit a stát s motorovými vozidly, vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem
vstupu, mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na
kole nebo na koni, kouřit, rozdělávat nebo udržovat
otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, znečišťovat les odpady a odpadky a rozdělávat otevřené
ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Některé vaše podněty se týkají otázky, co lze
a nelze pálit na zahradě. Tato aktivita je upravena
Zákonem o pálení odpadu na zahradě a také je
možné kdykoliv se dotázat či požádat o radu na
obecním úřadě. Krátce tedy lze napsat, že na
otevřených ohništích, zahradních krbech nebo
otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona
pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné
materiály. Je zakázáno pálit obaly od plastů, igelit,
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barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo
(okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo
barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky apod., materiály, u jejichž spalování vzniká velké množství pro člověka škodlivých
emisí. Většina z nich zůstává ve vzduchu ve výšce
10 metrů a poté klesá zpátky na zem.
Pokud se tedy jedná pouze o suchou trávu a větve,
můžete je na své zahradě bez obav spálit. Měli byste
však dbát na to, aby palivo bylo skutečně suché
a zvolit k tomu vhodné počasí, aby nedocházelo
k obtěžování okolí nadměrným kouřem. Jedno
ohniště se zapáleným vlhkým listím dokáže snadno
zahalit kouřem polovinu ulice, což je zvláště dobře
vidět z vyvýšených míst. Doporučujeme ale každému brát ohled na požární bezpečnost. Při velkém
suchu nebo za silného větru raději oheň vůbec nerozdělávejte. Kromě toho může být v létě v období
sucha kvůli zvýšenému riziku vzniku požáru volné
rozdělávání ohně skutečně zakázáno. O tom, zda
byl takovýto dočasný zákaz vydán, můžete získat informace u hasičského záchranného sboru.
Myslete však na to, že nejlepším způsobem je
využít pravidelného svozu bioodpadu, který probíhá také v letošním roce.
Chtěli bychom rozšířit řady členů komise, a proto
velmi přivítáme každého, kdo by se chtěl s námi za-

pojit do činnosti naší pracovní skupiny. Pro každého je také připraven kontaktní formulář na stránkách naší obce v sekci Komise pro životní prostředí.
Přivítáme podněty z každé části naší obce a také vás,
pakliže budete mít zájem, zapojíme do řešení. Děkuji a přejeme vám hezké dovolené a slunné léto.
Ing. Patricie Jakešová
Komise pro ochranu životního prostředí,
zvířat a volně žijící zvířeny

Honební společenstvo Kunice
Letní období nastává a také myslivci mají své povinnosti především v oblasti údržby a kontroly
veškerých mysliveckých a krmných zařízení v honitbě. V průběhu letošního léta provedeme kontrolu
všech zařízení, opravíme je a dojde také k likvidaci
dnes již nepotřebných posedů nebo krmelců.
Veškerá krmná zřízení jsme také vyčistili a vydezinfikovali. Při této příležitosti bych ráda zdůraznila,
že se jedná o zařízení, která slouží výhradně pro
myslivecké účely, jsou součástí honitby a majetkem
mysliveckého sdružení. V žádném případě nejsou
určena široké laické veřejnosti, a tedy jejich poškození je v rozporu se zákonem. Nicméně i vaše připomínky ke stavu některých zařízení jsou vítány,
neboť se může jednat o zařízení velmi dávná či nebezpečná pro své okolí.

Krmné zařízení
Pro zvýšení bezpečnosti jsme nainstalovali další
odpuzovače v úseku od Bonavity do Dolní Lomnice.
Další úseky budeme dále mapovat a v případě potřeby umístíme odpuzovače tak, abychom napomohli snížení rizika srážky se zvěří, i přesto je však
třeba vždy sledovat dění na silnici a tomu přizpůso-

bit rychlost jízdy. Odpuzovače byly zakoupeny díky
podpoře od Obecního úřadu, za kterou děkujeme.
V období říjen 2015 až březen 2016 byly realizovány naháňky na černou zvěř, kdy bylo uloveno 7 ks
prasete divokého, likvidováno 12 ks úhynů prasete
divokého a usmrceno 5 ks zdivočelých prasat. Srnčí
zvěř nebyla lovena. Hlavními důvody vysokých
úhynů byly a stále jsou rozsáhlé pěstování energetických plodin zejména řepky, stržení psem a střety
s auty na silnicích, jednalo se o více než 20 kusů
srnčí zvěře a 1 kus zvěře dančí. Paradoxně rozsáhlé
plochy s energetickými rostlinami způsobují vysoký
nárůst prasat, která se soustřeďují především v
těchto lokalitách.

Pachové ohradníky
Na Obecním úřadě je uveden aktuální seznam
mysliveckých stráží i s telefonními kontakty. Členy
myslivecké stráže jsou pánové – J. Pačes, T. Štička,
S. Chejn, V. Zima, M. Zima, J. Moulík a J. Zouplna.
Tito jmenovaní mají status úřední osoby a jsou
oprávněni zasahovat v působnosti honitby podle zákona proti osobám páchajícím přestupky nebo
trestnou činnost, dále k mimořádným zásahům
jako např. usmrcování poraněné zvěře, zdivočelé
zvířeny, psů, koček a jiných šelem podle zákona.
Stráže provádějí průběžně kontroly honitby a reagují na výzvy policie České republiky, Obecního
úřadu Kunice nebo občanů.
Máte-li doma loveckého pejska a nevíte co a jak,
chtěli bychom nabídnout možnost konzultace a pomoci při výcviku, kdy vám rádi vysvětlíme jak s takovým pejskem pracovat a jak se chovat ve volné
přírodě.
Za Honební společenstvo Kunice vám přeji hezké
léto.
Ing. Patricie Jakešová,
Honební společenstvo Kunice
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Průzkum „Investice v budoucích letech“ v Kunicích
V květnu 2016 proběhl v Kunicích dotazníkový průzkum s názvem Investice obce v budoucích
letech. V dotazníku měli občané
subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat
v následujících letech.
Ze všech obyvatel našich obcí
se průzkumu celkem zúčastnilo
92 respondentů, 16 dotazníků
nebylo statisticky vyhodnotitelných z důvodu neúplnosti.
Průzkumu se účastnili občané
všech místních částí obce.
Z celkem 76 vyhodnocených
dotazníků bylo přesných 50 %
mužů a 50 % žen. Mezi respondenty byla nejvíce zastoupena věková kategorie 40–60 let.

Placená reklama
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Na základě výsledků průzkumu lze z pohledu občanů seřadit priority ohledně budoucích
investic v obci následovně:
– oprava komunikací
– investice do infrastruktury
– bezpečnost provozu na průtahu
obcí
– podpora životního prostředí
– podpora sportovních aktivit
– opravy veřejných budov
– investice do veřejných prostranství
– zlepšení dopravní obslužnosti
– podpora zaměstnanosti
– podpora kultury
– rozvoj cestovního ruchu
– podpora místních spolků
– péče o sakrální stavby

Z hlediska dopravní obslužnosti by bylo potřeba více autobusových spojů, především
o víkendech a k poslednímu
vlaku. Investice do veřejných prostranství by se měly týkat plotu
u hřbitova a laviček u koupaliště.
Požadováno je v rámci infrastruktury vyřešit problém s tlakem vody. Informovanost v obci
je dobrá a občané jsou s ní spokojeni. Většina obyvatel čistotu
v obci považuje za vyhovující.
Textová část dotazníku vypovídá i o dalších požadavcích
a přáních občanů, např. propojení Kunic se Strančicemi výstavbou chodníků a cyklostezek
a žádosti o podporu spolku
seniorů včetně vyčlenění místnosti pro jejich setkání.
–jší–

Končí školní rok
Školní rok pomalu končí, pro
paní učitelky nastává čas bilancování a psaní vysvědčení. Ve
školním roce jsme několikrát

navštívili Divadlo v Dlouhé, druháčci se zúčastnili plaveckého výcviku, vyjeli na školu v přírodě do
Bedřichova, prvňáčci se zase vydali na dvoudenní výlet do há-

Zprávy ze školky
V květnu jsme přivítali na zámku Berchtold 15
nových občánků. Vystoupení všech dětí na oslavě
Svátku matek potěšilo všechny maminky. Za celoroční práci si děti zasloužily odměnu, paní učitelky

jenky ve Světicích, uspořádali
jsme zajímavé besedy o zvířátkách a lese, účastnili jsme se výtvarných soutěží. Ve čtvrtek
30. června si odnese všech 47 dětí
svoje závěrečné vysvědčení a vyrazí na zasloužené letní prázdniny. Ve škole budeme připravovat
novou učebnu pro nastávající prvňáčky, vybavovat školní výdejnu
s jídelnou a připravovat se na rozsáhlou rekonstrukci tělocvičny.
Děkuji paní učitelce Martině
Laurové, Petře Petrů, paní vychovatelce Evě Málkové a Nile
Makowiec za vynikající spolupráci a skvělé pracovní výsledky.
Přeji všem dětem, rodičům
a příznivcům školy krásné léto!
Mgr. Blanka Chramostová

Od 11. července do 26. srpna 2016 bude provoz
MŠ uzavřen.
Prvního září zahájí Mateřská škola Jaruška školní
rok 2016/2017 s plnou kapacitou 70 dětí z Kunic,
Vidovic, Všeším, Horní a Dolní Lomnice.
Přejeme Vám moc hezkých dní prozářených sluníčkem, hodně zážitků z vašich cest a nezapomeňte:
Važte si přátelství a hlavně dobrých kamarádů.
Někdo je nepotká celý život a ten, kdo je má, může
být šťastný.
Pěkné prázdniny Vám všem přeje
kolektiv MŠ Jaruška Kunice

Placená reklama
společně s přáteli školy pro ně připravily plno soutěží a her na Den dětí. Poslední měsíc školního roku
mají děti připraveno mnoho poznávacích a kulturních akcí. Zvířátka kolem nás, Pojedeme do Zoo,
Poznej svého psa, Bubnování, Dravci. Koncem
června doplaveme. Všechny děti jsou jak rybičky
a tak jistě budou v Mokrém vysvědčení samé jedničky. Ve čtvrtek 30. června se děti rozloučí s kamarády předškoláky při dopolední Bublinové Show.
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Na kolo do Ladova kraje
Ladův kraj a jeho okolí svou malebnou kopcovitou krajinou plnou, lesů, luk, pastvin a rybníků,
patří mezi jednu z nejvyhledávanějších víkendových
cyklodestinací v bezprostředním okolí Prahy. Jeho
obliba je dána nejen unikátním podhorským krajinným rázem zakončeným údolím řeky Sázavy, ale
také jeho mimořádně snadnou dostupností

a snad se jim brzy podaří získat prostředky na samotnou realizaci! Čestlice a Nupaky již realizují
bezpečné propojení s Průhonicemi a hledají varianty jak pokračovat také na Benice či Kolovraty.
Vznikne tak propojení jižních a jihovýchodních
částí Prahy, Ladova kraje a Posázaví.

Výhledy u Velkých Popovic

Krajina okolo Velkých Popovic

Horší je to bohužel s dostupností pro ty, kteří by
chtěli jezdit na kole přímo do či z Prahy. Stávající
značené cyklotrasy při neustálém růstu automobilové dopravy absolutně nevyhovují a v některých
místech jsou dokonce nebezpečné. Situace se částečně zlepšila díky novým stezkám propojujícím
jižní okraj Prahy s Průhonicemi a Jesenicí, odkud
již vedou příjemné cesty do Velkopopovicka, Kamenicka a dále do Posázaví. Podstatně horší situace je ale ve směru na Říčany a dále v ose železniční
tratě Praha–Benešov. Zde neexistuje bezpečná
alternativa frekventovaným silnicím. Několik obcí
Ladova kraje se dohodlo na společném projektu výstavby „páteřní“ cyklostezky, která by bezpečně
propojila Říčany s řekou Sázavou přes Světice,
Všestary a Mnichovice. Vzniklo by tak nejen atraktivní spojení pro rekreační cyklistiku, ale také bezpečné propojení obcí na trase. K záměru se navíc
připojila i městská část Praha-Kolovraty, čímž by
bylo vytvořeno propojení i dále na Uhříněves
a tamní cyklotrasy směřující k Praze. Obce ze svých
rozpočtů financují rozsáhlou projektovou přípravu
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Kromě značených cyklotras je Ladův kraj protkán
bezpočtem polních a lesních hospodářských cest,
cest vedoucích do chatových osad, historických cest
apod. Jde o cesty, které mnohdy znají jen místní

Velkopopovicko

a vzhledem k novým obyvatelům, kteří se sem stále
stěhují, už ani první část této věty úplně neplatí.
Svazek obcí Ladův kraj proto připravil úplné zmapování všech, řekněme třeba „cyklo-přátelských“
cest v regionu a jeho bezprostředním okolí. Získala
se tak jasná představa, kde je třeba něco budovat
a kde stačí pracovat s tím, co již existuje a dát
vlastně jen vědět, že to existuje.
Stávající značené cyklotrasy mnohdy vedou po
silnicích. Existují přitom alternativy, které cyklisty
nejen, že odvedou ze silnice, ale ukáží jim další
krásná místa regionu a nezřídka i kratší spojení.
Cyklisté také využívají značené turistické cesty pro
pěší, které však v některých případech nejsou pro
kolo vůbec vhodné, nemluvě o pravidlech pohybu
v lese. Dalším důvodem mapování tak bylo dát
návštěvníkům i zdejším obyvatelům souhrnnou
a pokud možno úplnou informaci o cestách, na

Čistý Ladův kraj 2016
Začátkem dubna proběhl další
ročník úklidové akce Čistý Ladův
kraj. Navzdory chladnějšímu počasí se opět našli lidé, kteří se vydali uklízet odpad ze svého okolí.
O průběhu akce v jednotlivých
obcích budou určitě informovat
tamní organizátoři. Zde si tedy
můžete přečíst shrnutí akce za
celý Ladův kraj.
Letos se do akce zapojily
všechny členské obce Ladova
kraje (až na jednu), tedy dosud
největší počet. Nepatrně slabší
byla účast lidí v porovnání s předchozími roky, tím spíše, že se zapojilo více obcí. Letos pomáhalo
přibližně 700 dospělých. V regionu nás žije (včetně chatařů)
přes 50 tisíc. Jestli je zapojení
700 lidí dobrý výsledek ponechávám vašemu posouzení. Pokud
by v příštích ročnících byla účast
větší, mohla by na více místech
platit slova starostky jedné obce:
„U nás už skoro není co uklízet.“
Pokud bych měl něčím letošní

které se mohou na kolech vydat, kam je dovedou
a kterým je naopak lépe se vyhnout.
Vyvstala také otázka, jak tuto mimořádně hustou
síť značit v terénu? Množství cest se vymyká ustáleným pravidlům jejich značení. Nechceme navíc
krajinu „zanášet“ dalšími a dalšími cedulemi, proto
jsme se rozhodli pro vytvoření podrobné mapy
v měřítku 1:25 000, kde budou všechny značené
i neznačené „cyklo-přátelské“ cesty zakresleny.
Tato mapa bude k dispozici na www.laduv-kraj.cz.
Tištěná mapa Cyklotoulky Ladovým krajem v měřítku 1:50 000 bude zdarma také v Kunicích prostřednictvím Zpravodaje a k dispozici bude i na
Obecním úřadě Kunice.

ročník charakterizovat, tak by to
jednoznačně byla účast a zájem
dětí. Zapojila se nejen většina
zdejších škol, ale dokonce i některé školky! Děti tak výrazně
předčily dospělé ne pouze účastí,
ale mnohde i množstvím odvedené práce. Navíc převážně neuklízely po sobě, ale po nás
dospělých! Snad tak děti touto
cestou získají přirozený vztah
nejen k vybroušené zahradě
kolem svého domu, ale i k širšímu, společnému okolí. Velké
poděkování tak patří nejen
dětem, ale také učitelům a vedení
škol, které děti k sounáležitosti se
svým okolím vychovávají. Přeji
jim, aby se nenechali odradit ani
těmi rodiči, kteří svým dětem napíší z „úklidových hodin“ omluvenku a stěžují si, že jejich
pubertální dítko přeci nepůjde
někam uklízet. Bohužel i takové
reakce se letos na jedné škole vyskytly. Předpokládám, že s těmito
rodiči jsme se na akci asi nepotkali…

Za Mikroregion Ladův kraj
Roman Sauer

Zajímavou novinkou letos bylo
také zapojení několika firem působících v regionu, které vyslaly
své zaměstnance na úklidovou
akci. Kéž by takových firem bylo
více, i kdyby si měly uklidit jen
nepořádek, který produkují
samy, nebo také jejich dodavatelé.
Děkujeme tedy všem, kteří se
letos do úklidu zapojili i těm,
kteří akci v jednotlivých obcích
organizovali. Jejich zásluhou se
letos sebralo bezmála 200 m3 nejrůznějšího odpadu a díky hojné
účasti škol patřil Čistý Ladův kraj
opět mezi největší akce svého
druhu.
Sponzorsky nás podpořili:
ČSOP, společnost Van Gillern
s.r.o., která nám opět věnovala
zdarma pytle pro celou akci,
Pícha s.r.o. a i letos, byť v menší
míře než dříve, akci podpořily
také společnosti svážející v našem regionu komunální odpad.
-rs-
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Taekwon-Do ITF
na Mistrovství ČR
V sobotu 14. května 2016 se
konalo Mistrovství České republiky Taekwon-Do ITF. Po nezbytné přípravě výběr naší školy
dorazil v den soutěže do krásné
sportovní haly v Benátkách nad
Jizerou. V připravené hale se
sešlo 138 soutěžících z 11 škol
z Čech a Moravy. Soutěžilo se
celkem v 56 disciplínách. Školu
Sparring Mnichovice, oddíl Kunice zastupovalo 10 závodníků.

V kategorii žáků naši závodníci
vybojovali: Patricie Pokorná
1. místo ve sportovním boji a získala titul Mistr české republiky.
Daniela Richterová vybojovala
3. místo v kategorii sestav
a 3. místo ve speciálních technikách a Eliška Hupcejová 2. místo
ve sportovním boji. Ani naši junioři nepřišli ve velké konkurenci
zkrátka. Sára Podskalníková získala 3. místo v technických sestavách, Lucie Bohatá rovněž
3. místo v technických sestavách
a Jakub Roubal 2. místo v tech-

Mezinárodní soustředění
Taekwon-Do ITF
Ve dnech 3. - 7. června proběhlo v kunické tělocvičně Střední školy řemesel společné soustředění
irské školy IFSC Force Taekwon-Do a České národní unie Taekwon-Do. Mezi Iry jsme mohli najít
zvučná jména jako například John Moffit, IV. Dan,
čerstvý medailista z nedávného mistrovství Evropy
ve finském Tamperre, kde získal 3. místo za boj.
Dalším významným účastníkem byla rodačka
z Ćeské republiky a zároveň dlouholetá úspěšná
členka irské reprezentace Lenka Maršíková rovněž
IV. Dan. Za Českou republiku se zúčastnila kromě
jiných i Sára Podskalníková z Kunic, která v po-
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nických sestavách, 3. místo ve
sportovním boji a 2. místo ve speciálních technikách. Některým
z našich závodníků ale tímto nezačínají prázdniny, jelikož mají
před sebou náročnou přípravu na
světový pohár, který se bude
konat letos v říjnu v Budapešti.
Děkuji celému realizačnímu
týmu a rodičům za vydatnou
pomoc a podporu.
Trenér školy Sparring,
mezinárodní instruktor
Viktor Stein
IV. Dan

sledních letech několikrát reprezentovala Českou
republiku na evropských i světových šampionátech.
Naši irští přátelé zde měli velmi nabitý program.
Výlety do Prahy, večerní a ranní tréninky, návštěva
aquaparku v Čestlicích a večerní posezení se zástupci ČNUT.
Tato akce byla úžasnou zkušeností pro všechny
zúčastněné. Těšíme se na další setkání a spolupráci.
Další informace se dočtete na webových stránkách ČNUT www.taekwondocz.com
Trenér školy Sparring,
mezinárodní instruktor
Viktor Stein IV. Dan

Placená reklama
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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 Projektová a inženýrská činnost pozemních
staveb RD - návrhy, rekonstrukce, interiéry
Ing. Dana Podskalníková, Kunice 203,
tel. 724 035 905, dana.podskalnikova@seznam.cz
n Kosmetika, masáže: AP studio – Alena Pancová,
K Remízku 179, Kunice,
tel. 737 143 326, www.ap-studio.cz

PŘEDĚLY MÍSTNOSTÍ

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

LEVNÉ ŽALUZIE
A SÍTĚ PROTI HMYZU

tel.: 261 260 416, 777 038 001
e-mail: gato@gato.cz, web: www.gato.cz
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Nová modeláž 530,Doplnění se zdobením 480,Doplnění bez zdobení 380,-

Otevírací doba:
Pondělí až pátek
podle telefonické
dohody

Sobota a neděle
zavřeno

Ulička 165
GPS 49°56'56.36"N, 14°40'40.337"E
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n Montáž a servis tepelných čerpadel

737 900 009
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Jan Píbil
Váš regionální makléř
E-mail: jan.pibil@vrkcz.cz

Volejte: 800 505 156

Jsme všude kolem Vás…..
RD Velké Popovice

RD Kunice

Cena: 5.300.000,-Kč

Cena: 7.000.000,-Kč

RD Velké Popovice

Chata Psáry

Zde může být
Vaše nabídka!

St.pozemek Velké
Popovice, 11 579m2

Cena: 1.090.000,-Kč

Cena: Info ve VRK

Cena: 9.263.200,-Kč

WWW.VRKCZ.CZ

Nabízíme poctivý přístup
ke klientům i majitelům
nemovitostí. Vaši
nemovitost profesionálně
nafotíme a natočíme
v reálné podobě formou
videoprohlídky, tak nás
kontaktují jen vážní
zájemci. Zabýváme se
poradenstvím Feng- shui,
designovou úpravou
nemovitosti, natáčení
dronem. Máme 93,5%
úspěšnost prodeje.
Nabídněte nám svou
nemovitost!
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Placená reklama

