10. června
slavnostně otevřeme

nový úřad!

KUNICE 2. 9. 2022
HOSPODA NA STARÉ FAŘE
VSTUP 350 KČ START 20:30
VEŠKERÝ VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN NA CHARITATIVNÍ ÚČELY

PRODEJ VSTUPENEK: GOOUT.NET

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přichází letní období spolu se školními prázdninami a my věříme, že ho konečně prožijeme celé bez
jakýchkoliv omezení a budeme si moci v pohodě užívat dovolených a v klidu odpočívat.
Pro zvýšení odpočinkových aktivit se nám v květnu
podařilo dokončit fitness hřiště v novém parku ve Vidovicích. Také jsme připravili a finančně zajistili výměnu umělého povrchu na hřišti v areálu TJ.
Asi největší současnou událostí je slavnostní
otevření nové budovy obecního úřadu v pátek
10. června od 14:00 hodin. Kromě důstojných kan-

celáří pro správu obce se zde navíc nachází i společenský sál a klubovna. Jejich využití je plánováno
nejen pro obecní a kulturní akce, ale i pro aktivity
společenských organizací, zájmových spolků i jednotlivců.
Rádi vás přivítáme na slavnostním otevření, kde
budeme prezentovat multifukční dispozici a vybavení
nové budovy.
Závěrem mi dovolte popřát všem krásné, teplé
a přívětivé léto, ideálně i s trochou vody pro naši přírodu.
Ing. Jiří Šíma, starosta obce Kunice

Editorial
Zdravím vás, naši milí čtenáři,
tentokrát o něco dřív než obvykle. To proto, abyste si mohli
přečíst Zpravodaje zároveň s událostí pro naše vesnice velmi
významnou. Tou bude 10. 6. zahájení provozu nového Obecního
úřadu v Kunicích. Budova je to reprezentativní, její osazenstvo původní, nám milé, tak mu všichni
přejeme, aby jim tam „úřadování“
šlo pěkně od ruky. Aby toho nebylo
málo, když budeme mít všechno
hezky zúřadováno, můžeme se
protáhnout a horlivci si i zaposilovat pod Německou Hůrou v novém sportovním areálku, patřičně
pro tyto činnosti vybaveném. Ku
prospěchu nás všech jej nechalo
vybudovat místní zastupitelstvo.
Kromě provozu obce mu není
lhostejný ani náš zdravý životní
styl. Dobré, že? Proto jim také
velmi děkujeme.
A co nás čeká? Léto se hlásí radikálním nástupem, prázdniny již

před vrátky a covid doufejme daleko za nimi. Především ale zprávou pro nás všechny moc dobrou
se jeví to, že Putin je v dosahování
svých cílů zjevně neúspěšný. Zdá
se, že pověsti o geniálním stratégovi, velkém šachistovi a mistru
bojových umění bude už vyprávět
pouze Rusku nakloněná mediální
mytologie, kterou my ovšem nesdílíme.
Za to sdílíme radosti možná
v celosvětovém měřítku nepatrné,
pro naše vesnice však důležité.
Mezi ně patří úspěšný jubilejní
ročník Kunfestu se skvělým hudebním zastoupením a vysokou
účastí příznivců muziky. Dobrá
práce, Tondo Součků! S potěšením zjišťuji, že to nebyl jediný
důvod k setkávání místních. Oslavují a druží se pospolu děti, mladí
i ti starší a příležitostí je nespočet.
Prostě takový návrat k tradici
našich vesnic. Vždycky to tu tak
bylo, koronavirus nám do toho

hodil trochu vidle, ale naše potřeba
sociální komunikace v nás nezhynula. To tedy opravdu ne! Možná
si toho po té karanténní pauze víc
vážíme. Proto slavme, co nám síly
stačí.
Výskyt žlutých a modrých popelnic na veřejných cestách jsem
přehodnotila. Že jsou to cesty nás
všech, že v rozkvetlé přírodě vypadají hnusně? Málo platné, shodou
barev popelnic s barvami ukrajinské vlajky se jejich majitelé mění
z estetických analfabetů na předvídavé zastánce napadeného státu.
A to už s několikaletým předstihem. Jenom já hloupoučká jsem to
včas nepochopila. No vidíte, i nádobami na odpad se dá manifestovat politický postoj.
Když tedy shrnu vše uvedené,
v našich vesnicích máme mnoho
důvodů ke spokojenosti a veselí.
Nezapomeňte! Veselá mysl – půl
zdraví.
Vaše Kubicová

Číslo 2/2022, vyšlo 3. června 2022. Zdarma. Zpravodaj obcí je evidován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14875,
zákon č. 46/2000 Sb. Vydává Obecní úřad Kunice. Odpovědná redaktorka: JUDr. Miluše Kubicová. Vaše příspěvky a reakce prosím zasílejte
na e-mail: faltova@kunice.cz, případně je můžete zanést na obecní úřad. Nevyžádané texty a podklady se nevracejí. Redakce děkuje
za pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři.
Inzerce: Ing. Michaela Faltová, e-mail: faltova@kunice.cz. Graﬁcká úprava a tisk: Miroslav Kříž, tel. 602 356 669.
Termín uzávěrky příštího čísla je 1. září 2022. (Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně.)
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Zastupitelstvo obce Kunice
25. zasedání zastupitelstva
obce Kunice dne 28. února 2022
n Dodatek SOD – Multifunkční dům Kunice
– Předmětem dodatku je navýšení ceny za vícepráce podle Změnového listu ZL01-08
o 603.851,88 Kč bez DPH.
– Usnesení 25/1/22.

–

n Dodatek Smlouvy s SFŽP – projekt K+V

–

–
–

–

Všešímy – prodloužení termínu, soutěž na administrátora VŘ na zhotovitele stavby.
Předmětem a důvodem Dodatku je prodloužení
termínu na vysoutěžení zhotovitele stavby Vodovod a kanalizace Všešímy.
Usnesení 25/2/22.
Dále komise posoudila a zhodnotila nabídky veřejné zakázky na administraci VŘ na výběr zhotovitele stavby V+K Všešímy. Zvítězila firma
STILT PROJECTS s.r.o. Závěr komise předkládá ke schválení.
Usnesení 25/3/22.

n Změna ÚP č. 9
– Problematika byla již dříve několikrát probírána
jak na pracovním jednání zastupitelstva, tak na
veřejném zasedání/projednání. Nyní jsme z odboru územního plánování SčK obdrželi schválení, proto lze přistoupit k finálnímu vydání
Změny formou Opatření obecné povahy.
– Usnesení 25/4/22.
n Obecní úřad
– Doplnění projektů VO
– Záměr je vybudovat VO v ulicích Na Langráku,
Nad Rybníkem, Lomená a v části ulice Do Žlábek.
– Usnesení 25/5/22.
– Vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace
– V návaznosti na velké problémy s nátokem
vod do kunické ČOV byla ve dnech 1. 11.
2021 - 3. 11. 2021 odbornou firmou VODA
CZ SERVICE s.r.o. provedena kouřová
zkouška za účelem zjištění možných napojení
svodů dešťových vod do splaškové kanalizace.
– Bylo identifikováno několik desítek nemovitostí, s jejichž vlastníky bylo okamžitě zahájeno jednání o odstranění „závad“ a zaplacení
pokuty za takové počínání. Mnoho z nich již
situaci vyřešilo.
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–

–

–
–

–

– Aktuální údaje z ČOV dovolují zrušit zákaz
povolování nových přípojek splaškové kanalizace.
– Usnesení 25/6/22.
Info – projekty Fitness hřiště, park Vidovice,
chodník Berchtold – Na Krásnici, školní víceúčelové hřiště, zázemí služby Kunice
– Vzhledem k nepřítomnosti pana starosty byl
tento bod zkrácen.
– Fitness hřiště se začíná budovat.
– Chodník v úseku zámek Berchtold – Na Krásnici bude muset z technických důvodů přecházet na druhou stranu ul. Hlavní a zpět.
– Obec se znovu (poněkolikáté) snaží získat dotaci na víceúčelové hřiště.
– Odpověď na dotaz z řad veřejnosti: zázemí
pro Služby Kunice se bude budovat v areálu
ČOV.
Návrh kupní smlouvy Region Jih – pozemek
vodojem
– Projednáno na pracovním zasedání, jedná se
o pozemek 539/12 mezi vodojemem a příjezdovou komunikací a je využíván provozem vodojemu.
– Usnesení 25/7/22.
Rybníky v Dolní Lomnici
– Jedná se o rekonstrukci/revitalizaci (resp.
v této fázi o přípravu projektové dokumentace) zaniklého rybníka Žežulárna + vybudování dalších 2 rybníků v Dolní Lomnici.
– Usnesení 25/8/22.
Plán oprav komunikací
– Odloženo.
Žádost o odkoupení obecního pozemku 7m2
– Jedná se o dorovnání předchozích odkupů/výměn pozemků v okolí křižovatky ulic
Kunická x K Bytovkám x U Dálnice.
– Na žádost vlastníka přilehlého pozemku
1243/2 v k.ú. Kunice.
– Usnesení 25/9/22.
Smlouva o dopravní obslužnosti
– Nová smlouva s IDSK (Integrovaná doprava
středočeského kraje), nahrazuje Smlouvu
s firmou ROPID.
– Projednáno již v rámci projednávání rozpočtu
obce pro rok 2022 a kryto rozpočtovými prostředky v plné výši.
– Usnesení 25/10/22.

– Žádost Spolku Dětem Kunic o příspěvek na ples
– Jedná se o tradičně poskytovaný příspěvek na
uspořádání školního plesu.
– Usnesení 25/11/22.
– Lezecká stěna v tělocvičně ZŠ
– Na základě žádosti ZŠ o financování, jedná se
o vybudování lezecké stěny v tělocvičně ZŠ
dle předloženého projektu/návrhu. Náklady
329.483 Kč.
– Vzhledem k nutnosti přítomnosti instruktora
nelze zbudovat venku na veřejně přístupném
místě.
– Usnesení 25/12/22.
– Podání žádosti o dotaci na hřiště MŠ
– Na základě žádosti MŠ o financování projektu „MŠ Kunice – zahrada hrou“.
– Jedná se o zajištění prostředků jak na spoluúčast, tak i na předfinancování projektu.
– Usnesení 25/13/22.
n Veřejná rozprava
– Co se staví na pozemku vedle „pekárenských
strojů Dvořák“ v ulici K Bytovkám?
– Hala firmy Luger z Říčan, vlastníka pozemku.
Firma se zabývá prodejem a servisem strojů a
zařízení na zpracování plastů.
– Železniční koridor:
– Obci Kunice zatím nebylo nic oficiálně doručeno. Trasa je již známa z minulosti, koridorem měla být původně vedena vysokorychlostní železnice na trase Praha-BrnoVídeň. Ta bude nakonec vedena „severní“ trasou a je zájem koridor využít pro posilující
rychlostní trať do Benešova. Teoretická realizace po r. 2035. Záměr naráží na všeobecný
nesouhlas.
– Dřevovýroba u p. Kratochvíla:
– Znovu a stále se opakující stížnosti občanů na
hluk atd. a požadavek na řešení situace.

26. zasedání zastupitelstva
obce Kunice dne 4. dubna 2022
n Uzávěrka hospodaření obce, ZŠ a MŠ za rok

2021
– Pan starosta informoval, že příjmy obce byly cca
55 mil. Kč, výdaje cca 88 mil. Kč, rozdíl byl pokryt ze zůstatku na BÚ + z úvěru 25 mil. Kč.

–

–
–
–
–

Příjmy se zvedly o cca 4 mil. Kč (zejména DPH),
nenaplnila se pouze DzPFO, dále starosta zrekapituloval významné výdajové položky rozpočtu.
Projednáno rozpočtové opatření, kterým se
zpřesňuje rozpočet příspěvku z krajského
úřadu, jedná se o bezvýznamný rozdíl.
Usnesení 26/1/22.
Usnesení 26/2/22.
Usnesení 26/3/22.
Usnesení 26/4/22.

n Fitness hřiště a park Vidovice
– Kolem fitness hřiště bude vybudováno nízké
oplocení s podhrabovými deskami. Uvnitř plochy bude kačírek.
– Vyhodnoceno VŘ na projekt dokončení parku.
Starosta uvedl detaily 3 nabídek, vítězná fa
Ing. Jana Kohlová s nabídkou nejnižší ceny.
– Usnesení 26/5/22.
n Dotační a připravované programy
– V+K Všešímy: tento týden bude podána Výzva
na zhotovitele, stavební řízení běží.
– Komunikace a chodník v ulici Hlavní v úseku
Berchtold–Vidovice: běží projekt, shání se souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
– Při této příležitosti ZO projednalo změnu ocenění věcných břemen při překládce z nadzemního vedení pod zem na žádost obce Kunice
– nově paušální cena 1000 Kč.
– Usnesení 26/7/22.
n Obecní úřad
– Žádosti o odkoupení obecních pozemků
– Žádost majitele pozemku p.č. 1243/2 v k.ú.
Kunice u Říčan na odkoupení přilehlého pozemku p.č. 1305/4 v k.ú. Kunice u Říčan o výměře 7 m2. Na základě dříve schváleného
záměru (Usnesení 25/9/22). Jedná se pouze
o narovnání poměrů v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Kunická x K Bytovkám.
– Usnesení 26/6/22.
– Žádost majitele pozemku p.č. 117 o odkoupení části pozemku p.č. 115 (obojí v k.ú.
Dolní Lomnice). Projednáno částečně,
rozhodnuto o odložení na další zasedání
ZO.

5

– Silážní jáma ve Vidovicích
– Prostor silážní jámy (soukromý vlastník) obec
dlouhodobě užívá výměnou za užívání orné
půdy ve vlastnictví obce vlastníkem silážní
jámy.
– Vlastník vyjádřil zájem stavbu prodat. Podmínky, resp. poměr pozemků navržených
vlastníkem k výměně za pozemky pod silážní
jámou je diskutabilní.
– ZO rozhodlo uskutečnit pracovní jednání
s vlastníkem.
– Společenský dům Dolní Lomnice
– V nejbližší době se bude celá výstavba kolaudovat. V objektu občanské vybavenosti bude
zatím k užívání 1. NP (klubovna/zázemí
Služby Kunice). 2. NP a 3. NP je zatím
v „hrubé stavbě“, 2. NP půjde použít jako
sklad. Převod v KN po kolaudaci.
– V souvislosti s kolaudaci obytných domů projednán návrh developera na pojmenování
nové ulice mezi obytnými domy – Olšová.
– Usnesení 26/10/22.
– Multifunkční dům Kunice – dokončení, kolaudace, otevření
– Práce probíhají podle plánu.
– Koncem dubna postupné stěhování (archiv
atd.).
– 10. 6. slavnostní otevření.
– OZV o místním poplatku z pobytu
– Vzhledem ke změně legislativy a následného
negativního posouzení ze strany MV nutno
změnit textaci odstavce o ohlašovací povinnosti. Jedná se pouze o formální úpravu, nicméně z praktických důvodů se vydává nová
OZV v plném znění.
– Usnesení 26/8/22.
– Řešení zastavitelné plochy č. 9
– Předmětná zastavitelná plocha nemá vyhovující parcelaci pro možnou budoucí zástavbu, přesto se množí žádosti/dotazy na
dělení pozemků/stavební povolení. Kromě
nevhodné parcelace chybí kapacita ČOV
i další občanské vybavenosti (ZŠ, MŠ).
– Vzhledem k dalším dosud nezastavěným zastavitelným plochám v obci navrhováno vyhlášení stavební uzávěry pro tuto plochu.
– Usnesení 26/9/22.
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n Veřejná rozprava
– Pro jakou trať je určen vyznačený koridor
v územním plánu obce?
– Je to koridor pro původní vysokorychlostní
trať, která nebude. Nový koridor pro rychlostní trať se teprve připravuje.
– Kácení dřevin na stavebních parcelách
v Horní Lomnici bylo povoleno?
– Bylo povoleno v rámci stavebního řízení.
Obec dávala souhlasné stanovisko pro 3 ex.
– Hluk z D1:
– Požadavek veřejnosti na opakování měření
v lokalitě nových řadových domů u hřbitova.
– Vzhledem k plánované letošní pokládce
„tichého“ asfaltu na D1 v tomto úseku má
měření smysl až napřesrok.
– Hluk z Bonavity, opakované stížnosti:
– Konalo se jednání přímo v Bonavitě i za účasti
veřejnosti. Dle vyjádření Bonavity byla implementována celá řada nápravných opatření
(osazení dalších tlumičů, otočení vývodů
z haly jiným směrem atd.) Požadavek apelovat na dodržování opatření.

27. zasedání zastupitelstva
obce Kunice dne 16. května 2022
n OZV – poplatek pobyt, poplatek odpady –

změna
– Obojí po předchozím projednání na pracovní
poradě.
– Podstatou další změny poplatkové vyhlášky je
opětovné negativní stanovisko dozorového orgánu (MV), který po zveřejnění OZV 1/2022
shledal několik dalších údajných rozporů se zákonem, které dříve nebyly komunikovány. Jedná
se o drobné úpravy textace a snížení požadavků
na údaje v ohlašovací povinnosti.
– Usnesení 27/1/22.
– Podstatou změny odpadové vyhlášky je zrušení
ustanovení o úlevě z poplatku pro poplatníky,
kterým poplatková povinnost vznikla z titulu
trvalého přihlášení v obci. Tato úleva byla
dozorovým orgánem shledána v rozporu se
zákonem.
– Nutno systémově vyřešit do budoucna.
– Usnesení 27/2/22.

n Věcná břemena – ČEZ
– Změny právních předpisů, a to jednak zákona
č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), a také oceňovacích předpisů, tedy zákona č. 151/1997 Sb.
o oceňování majetku a vyhlášky č. 441/2013 Sb.
o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
s účinností od 1. 1. 2021 zavedly nový způsob
oceňování náhrad za věcná břemena. Podle této
právní normy již není možné náhradu za VB vždy
stanovit paušální částkou za jednotku (metr),
jako např. liniové stavby ČEZu v komunikacích.
– Usnesení 27/3/22.
n Obecní úřad
– Žádosti o směny obecních pozemků, koupě
pozemků (Silo)
– V rámci projektu odkupu silážní jámy ve Vidovicích je v zájmu obce odkoupit i pozemky
pod tímto areálem, mj. pozemek parc.
č. 240/12 o výměře 288 m2, k.ú. Dolní Lomnice u Kunic.
– Usnesení 27/4/22.
– Multifunkční dům – otevření – program
– Kolaudační řízení 26. 5. 2022.
– V týdnu od 6. 6. zrušeny úřední hodiny OÚ.
– Starosta představil program slavnostního
otevření + obecní veselici 10. 6. 14–24 hod.
– Dotační programy – hřiště TJ, projekt K+V
Všešímy
– Fitness hřiště: dokončeno.
– Hřiště TJ (výměna umělého povrchu): soutěží
se zhotovitel.
– V+K Všešímy: skluz v soutěži na zhotovitele
stavby.
– Vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace
– Po provedené kontrole a oslovení „hříšníků“
někteří vyměřenou pokutu nezaplatili a/nebo
podali odpor. Pokud tito nezareagují odpovídajícím způsobem do 31. 5., budou předáni
právní kanceláři k dalšímu řešení.
– Usnesení 27/5/22.
– Žádost o změnu ÚPO
– Předložena vlastníky pozemku 528/100 na
převedení této orné půdy na zastavitelné
území.
– Vzhledem k dlouhodobě neměnné strategii
obce NEROZŠIŘOVAT zastavitelné území

–

–

–

–

–

–

–

starosta navrhuje žádost zamítnout.
– Návrh SCHVÁLEN, žádost se ZAMÍTÁ.
Železniční koridor – info
– Starosta prezentoval koordinované (a odmítavé) stanovisko dotčených obcí.
– ZO se dohodlo, že bojovat je třeba včas a kvalifikovaně (např. formou angažmá právní kanceláře zastupující zájmy všech dotčených obcí).
Zápisy do MŠ a ZŠ – info
– MŠ - kapacita na další školní rok naplněna,
podařilo se umístit všechny děti, kterým bude
3+ po 1. 1. 2023.
– ZŠ - k zápisu se dostavilo 36 předškoláků,
z toho 32 „místních“, 10 dětí odklad školní
docházky, bude se otevírat 1 první třída, ukrajinské děti mají speciální zápis na začátku
června.
Žádost o odkoupení části pozemku v k.ú.
Dolní Lomnice
– Majitel pozemku parc. č. 117 žádá od odkoupení části pozemku parc. č. 115 (obojí v k.ú.
Dolní Lomnice).
– Projednáno, vzhledem k ochrannému pásmu
ČOV není možné.
Žádost o „palivový“ příspěvek od svozové
společnosti Marius Pedersen
– Marius Pedersen vzhledem k vývoji cen PHM
požaduje od 1. 5. „palivový příplatek“ formou
procentuální přirážky k paušální částce dopravy (tedy položky „svoz“), kde z kalkulací
vychází navýšení služby svozu o cca 13 %.
– Takto paušální úprava nenašla mezi zastupiteli podporu, ZO požaduje podrobnější rozúčtování.
Žádost o příspěvek pro dodavatele obědů do
ZŠ Kunice
– Dodavatel obědů žádá o příspěvek 10 Kč na
1 oběd na „neinvestiční náklady“.
– Takto plošná podpora nemá i s ohledem na
hypotetický dopad do rozpočtu obce podporu
ZO.
– ZO po dodavateli požaduje podrobnější kalkulaci.
Počet členů budoucího zastupitelstva
– V nadcházejících komunálních volbách se
opět bude volit jedenáctičlenné zastupitelstvo.
Usnesení: viz příloha Usnesení 27/6/22
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n Veřejná rozprava
– Problém s historickou dešťovou kanalizací
v Kunicích – podezření na vypouštění jiných,
než jenom dešťových vod. Požadavek na měření kvality těchto vod(y):
– Starosta se pokusí projednat s Povodím.
– Kácení v Černém lese (časový plán těžby, opětovného zalesnění):
– Přesné informace nebyly na místě k dispozici.
Bude kontaktován správce obecního lesa
a případně pozván na další zasedání ZO.
– Řešení: Obec projedná řešení s provozovatelem vodovodu (ITV).
– Problém prašnosti cesty na konci Horní Lomnice:
– Řešení: časem bude snaha všem komunikacím dát živičný povrch, nicméně časový horizont pro tuto lokalitu není aktuálně
k dispozici.
– Je obec ochotna přistoupit na původně navrhovanou cenu za silážní jámu?:
– Ne, cena již byla snížena a jednání stále probíhá.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Obec Kunice
hledá správce
prostor v majetku
obce Kunice

(tělocvična ZŠ,
společenské prostory OÚ)
Zkrácený pracovní úvazek,
klouzavá pracovní doba.
Informace:
Ing. Jiří Šíma
tel. 602 170 276

Obecní úřad informuje
Sekání pozemků – Výzva vlastníkům pozemků
k dodržování povinnosti sekání trávy a plevele
Na území obce Kunice se v zástavbových lokalitách nacházejí některé neudržované a zaplevelené
pozemky.
K základním povinnostem každého vlastníka pozemku přitom patří omezování výskytu a šíření
škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí
nebo zvířat. Skutečnost, že na pozemku roste vysoká tráva, plevel apod. kromě toho, že působí odpudivě a narušuje vzhled obce, také silně
znepříjemňuje život alergikům a zhoršuje jejich
zdravotní stav.
Obracíme se proto na vlastníky pozemků
v obci Kunice se zdvořilou žádostí o poskytnutí
součinnosti při zlepšování vzhledu naší obce,
a to pravidelným sekáním zaplevelených pozemků. Pravidelnou péčí o pozemky pomůžete
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nejen alergikům, ale zlepšíte i vzhled obce, v případě příkopů a krajnic silnic také zamezíte
možným dopravním nehodám anebo úrazům.
Doporučená doba seče: Seč by měla být provedena alespoň 2x-3x ročně, kdy první seč je vhodné
provést nejpozději do 31. května, druhou seč do
31. července a třetí seč do 30. září příslušného roku
(druhá a případně další seč se provádí v závislosti
na vegetačních podmínkách).
Ing. Jiří Šíma, starosta obce

Kameny podél komunikací
Upozorňujeme občany, že umisťování kamenů či
jakýchkoliv jiných překážek na komunikace, krajnice či do zeleně podél komunikaci je nepřípustné.
Nejen, že takové předměty přímo ohrožují bezpečnost účastníků silničního provozu, ale zároveň
znemožňuji provádění jak letní, tak zimní údržby
a budou pracovníky technických služeb bez dalšího
odstraněny.
–jr–

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

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

Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner bude v roce 2022 přistaven vždy první sobotu v měsíci: 4. června, 2. července, 6. srpna, 3. září a 1. října, a to na křižovatce
vedle budovy ZŠ v Kunicích.
Ve Všešímech a Dolní Lomnici bude velkoobjemový kontejner (spolu s nebezpečným odpadem)
přistaven v sobotu 3. září 2022.
–jš–

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

Všem majitelům psů
Z důvodů několika napadení člověka volně pobíhajícím psem důrazně upozorňujeme pejskaře na
skutečnost, že v obci platí kromě Vyhlášky
č. 2/2016 i další právní předpisy, např. Zákon
o myslivosti č. 449/2001 Sb.
Z toho důvodu platí prakticky na celém katastru
obce povinnost mít psa na vodítku. V katastru
obce není žádné prostranství, kde by bylo povoleno
psa vypustit z vodítka. Jedinou možností jsou oplocené soukromé zahrady se souhlasem vlastníka.
Psi (ani když jsou na vodítku) nesmí vůbec vstupovat do těchto lokalit: park Na Návsi, okolí vodní
nádrže Na Kopánku, parčík Vidovice u Seniorparku, dětské hřiště u Berchtoldu ve Vidovicích
a rybník ve Žlábkách a jeho břehy.
Obec bude všechny případy, ve kterých dojde
k porušení vyhlášky, posílat k řešení přestupkové
komisi do Říčan.
Snad ani nemusíme připomínat, že každý, kdo
venčí svého mazlíčka, po něm uklidí.
–jší–
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Vodovod – odečty vodoměrů

Stočné

Prosíme o nahlášení stavu nejpozději do
5. července. Odečty můžete posílat na mail odečtářky paní Edity Šretrové: e.kumstova@seznam.cz
nebo formou SMS na její telefon: 725 039 353.
Nahlášení stavu vodoměru – další možnosti:
1. Stav vodoměru písemně 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.
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.
Cena vodného pro rok 2022 je 50 Kč/m3. –jk–

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 1. pololetí byla 30. dubna
2022.
Číslo bankovního účtu pro platbu stočného je
43-2050660217/0100 nebo můžete platit v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
Cena stočného pro rok 2022 je 150 Kč/os./měsíc.
–jk–

Setkání seniorů
Sociální a kulturní komise obce Kunice
srdečně zve všechny seniory
na setkání, které se uskuteční
v úterý 28. června 2022 od 16:00
na obecním úřadě.
Zajištěn hudební program a občerstvení.
Těšíme se na Vás

Mezigenerační setkávání v Senior parku v Kunicích
Propojení nejmladší generace s tou nejstarší je
velmi přínosné pro obě strany. Do Senior Parku
v Kunicích přicházejí děti z Mateřské školy Jaruška
pravidelně každý měsíc. Na setkání se vždy těší jak
děti, tak naši senioři. Ve spolupráci s paní ředitelkou Mgr. Milenou Mottlovou sestavujeme společné
aktivity, kdy děti přímo pracují s našimi seniory.
Před Velikonoci společně vyráběli zajíčky z otisků
ruky a velikonoční vajíčka z papíru, která zdobila
naší zimní zahradu. Jindy děti přijdou zazpívat písničky, které se ve školce naučily, či přednést básničku a nezapomínají na nás ani o svátcích, kdy nosí
milé dárky a přání. Také naši senioři na ně o svátcích myslí a vyrábí jim drobné dárky pro radost,
nebo třeba upečou něco dobrého na zub ke svačince. Nápadů na společné aktivity máme mnoho a
pohled na radostné dětské tváře a úsměv našich seniorů je pro nás největší odměnou. V měsíci červnu
plánujeme v Senior Parku Den dětí, na který si děti
z Mateřské školy přizveme a už nyní se těšíme, jak si
společný čas užijeme!
Jitka Hlavničková
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Dokončili jsme veřejné ﬁtness hřiště,
které najdete v novém parku ve Vidovicích.
11
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Jaro a léto
v Ladově kraji
Na jaře jsme pochodovali
Tak je to za námi. Po dvouleté
pauze proběhly v dubnu a květnu
dva turistické pochody, které organizuje Ladův kraj spolu s obcemi a místními zájmovými
skupinami či organizacemi.
Všem dobrovolníkům ještě jednou skládáme obrovský dík!
Pokud jste na turistické pochody
zavítali, věříme, že se vám putování za razítky po stezkách líbilo.
Víme, stále je co zlepšovat a pracujeme na tom. Konkrétně
s panem Zenklem z Mnichovic,
iniciátorem projektu Mikešovy
stezky, připravujeme její revitalizaci. Už příští rok se má dočkat
velkých změn. Nebude to jen
nové značení a cedule, ale i nové
trasy a odbočky na stezce. Více se
dozvíte už brzy.
Je libo inspiraci na výlet či akci
Pokud si budete chtít prohlédnout fotografie z proběhlých pochodů, třeba jako inspiraci pro
váš výlet, najdete je lehce na
webu Ladova kraje. Stejně tak
tam můžete v kalendáři akcí objevit zajímavou kulturní či společenskou událost z celého našeho
mikroregionu, tedy z 25 obcí na
jihovýchod od Prahy. Kalendář
pravidelně aktualizujeme a akce
z regionu umísťujeme i na
ladovský facebook a instagram.
Žádná zajímavá událost by vám
tedy neměla uniknout.
Co nás ale čeká v létě
Od července startujeme druhý
ročník letní strategické hry. Jsme
rádi, že vás loni bavila a proto ji
obnovujeme. Můžete do ní zapojit své známé či rodinu i z jiných
obcí a krajů, aby více poznali

tento malebný kus země, tak jak
jej popsal právě Josef Lada. Podrobnosti hry ještě ladíme, ale
včas se vše dozvíte v Informačních centrech obcí Ladova kraje
(Říčany, Mnichovice, Kamenice,
Senohraby, Mukařov, Velké Popovice), kde bude k vyzvednutí
hrací karta s pravidly nebo na
našem webu, kde bude ke stažení. Pravidla budou jednoduchá, v určitém časovém horizontu navštívit všechny (nebo
většinu) obcí Ladova kraje a zjistit zde odpovědi na otázky
z tajenky. Po vyluštění pak výsledek zaslat a čekat na výhru.
Představujeme nebo připomínáme i jiné než svazkové
„ladovské“ stezky
Na červen si dovolujeme doporučit první část naučné stezky
Vodnické vycházky.
První 3,5 kilometrová trasa
vede z Ondřejova do obce Kaliště

a dozvíte se tu, např. jak funguje
čistička odpadních vod, co to je
koloběh vody či biotop louka,
niva a les. Budete se učit určovat
stopy zvířat a zjistíte, co je to potravní řetězec. První zastavení
má název „Čistička odpadních
vod“, druhé „Louky“, třetí
„Údolní niva“ a poslední „Lesy,
háje, remízky, liniová a rozptýlená zeleň“. Trasa končí v Kališti
na návsi, kde je dětské hřiště. Pokračovat do druhé části stezky
můžete, když přejdete po silnici
do obce Lensedly, ale o té zase
příště.
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj
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Naučná stezka
Od zámku
k zámku
Této téměř šestikilometrové
trase se také říká „Z Velkopopovicka do Kamenicka“ a
vznikla na tzv. Panské cestě v roce
2018 jako doplnění stezky Krajinou barona Ringhoffera. Má 5 za-

stavení s infocedulemi, která
jsou umístěna mezi zámky Lojovice a Štiřín. Na trase se dozvíte
více z historie a z přírody a pobaví
vás i různé interaktivní prvky,
např. hmyzí minihotel, různé typy
hnízdních budek či lesní chaloupka pro skřítky. Součástí je
také stromořadí vysázené ze starých odrůd jabloní u prvního zastavení. To se nachází na zelené

Zprávy
z Mateřské školy Jaruška
V první řadě máme radost z přírůstku. Do naší
školky jsme pořídili z dotace MŠMT „3Box“. Jedná
se o interaktivní zařízení - sestavu projektoru a multimediálního počítače DELL v přenosném kufru.
3Box se přizpůsobuje potřebám dětí a pedagogů.
Umí interaktivní projekci na podlahu, stůl i zeď.
K dispozici je bohatý výukový obsah, aplikace a materiály. Obrazovka je dotyková, pomocí interaktivního pera můžeme ovládat různé hry či kvízy.
Už od září minulého roku navštěvujeme Senior
park ve Vidovicích. Projekt „spolupráce“ se dětem
velice líbí a moc je baví. V dubnu jsme se seniory přivítali Velikonoce, společně jsme pletli pomlázky
a tvořili prstové zajíčky. V květnu jsme tvořili papírové větrníky. Bylo milé, jak si po příchodu děti automaticky hledaly seniory, se kterými byly ve dvojici
posledně. Na další setkání se obzvlášť těšíme,
v Senior Parku nám chystají Dětský den.
8. dubna jsme oslavili Den matek společně s vítáním občánků na Zámku Berchtold. Děti nejprve písničkami a básničkami přivítaly nejmladší občánky
naší obce, a poté poděkovaly maminkám krátkým recitačním pásmem. Vítání nás ještě čeká v červnu,
a to 15. a 16. v prostorách nově otevřeného obecního
úřadu.
Zápis do MŠ Jaruška proběhl dne 4.-5. května.
Hlásilo se 48 dětí, přijato bylo 29 dětí. Některým
dětem se líbilo u zápisu natolik, že se jim ani nechtělo
domů. Děti z třídy Lišek a Medvídků navštívily Dendrologickou zahradu v Průhonicích. Počasí jim přálo
a rozkvetlou zahradu si užily.
V úterý 24. května se celá školka vypravila na další
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turistické značce nad Lojovicemi.
Stezku realizovala Základní organizace ČSOP Velké Popovice za
pomoci obecního úřadu, místní
Základní umělecké školy a grantové podpory.
Neváhejte a běžte poznávat. Tak
ať je nám v Ladově kraji hezky!
Hanka Bolcková,
www.laduv-kraj.cz

výlet, tentokrát do Měcholup do Krtkova světa.
V neposlední řadě se připravujeme na Den dětí.
Sportovní zápolení, soutěže, kultura ani odměny
chybět nebudou.
Je tu konec roku a čas loučení s předškoláky. Připravujeme jim rozlučkovou akci: Pasování na školáka. Pozveme rodiče, zazpíváme jim, připravíme
překvapení. Odvážlivci budou moci ve školičce přespat.
Na závěr bychom chtěli oznámit, že během prázdnin budeme měnit podlahové krytiny a prostory se
budou malovat. Na děti se budeme těšit 22. srpna
2022.
–mm–

MŠ Jaruška
hledá učitelku
Pedagogické vzdělání podmínkou.
Kladný vztah k dětem,
schopnost týmové práce.
Osobní kontakt
po předchozí tel. dohodě.
Kontakt:
Ředitelka: Mgr. Milena Mottlová
MŠ Jaruška, příspěvková organizace,
U Školky 51, Kunice
tel. 604 171 442 (10:30-12.30 hod.)
Životopis zašlete na email:
materskaskola.kunice@seznam.cz

Osm let kunické
školy
Pomalu jdeme do finále již osmého školního roku v naší milé
kunické škole a zároveň připravujeme rok devátý. Osmý školní rok
považuji za úspěšný především
v tom, že se po celou jeho dobu
s dětmi setkáváme osobně ve
škole a na dobu online výuky
pouze vzpomínáme.
Mohli jsme zrealizovat řadu
krásných akcí, vyjet na exkurze,
školní výlety, lyžařské výcviky, plavecké výcviky, sportovní soutěže
a v neposlední řadě se i osobně
potkávat s vámi rodiči, sousedy,
kamarády. Mezi úspěšné projekty
patří např. Den Země, během kterého jsme se s dětmi vydali po Kunicích a sbírali odpadky.
Nezaháleli jsme ani na poli
vzdělávacím a naše žáky přihlásili
do řady vědomostních soutěží
a olympiád. O úspěších našich
žáků se dočtete více v příspěvcích
našich úžasných učitelek.

Za zmínku jistě stojí i návštěva
České školní inspekce, která u nás
pobyla tři dny. Inspektoři navštívili vyučovací hodiny napříč školou, zkontrolovali dokumentaci
školy, pohovořili s pedagogy
i žáky. První kontrola tohoto typu
byla pro nás velkou zkouškou
a s radostí mohu říci, že jsme ji složili na výbornou.
Nezaháleli jsme ani v oblasti
dalšího rozvoje školy a zvládli
jsme zrealizovat projekt lezecké
stěny v naší tělocvičně. Přiblížit
více jak 200 dětem tento méně tradiční sport v hodinách tělesné vý-

chovy a následně i v kroužku lezení je dalším krokem, jak kunickým dětem rozšířit sportovní
nabídku v obci, kde žijí. Za podporu tohoto projektu velmi děkuji
zřizovateli školy a všem sponzorům! Lezeckou stěnu otevřeme
10. 6. od 14:30 hodin. Určitě
přijďte .
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem pedagogům i provozním zaměstnancům za jejich práci a prezentaci školy.
Pohodové léto Vám všem přeje
Blanka Chramostová

Co všechno jsme zažili v základní škole od března do května
Ráno 28. 3. se třeťáci naší školy
vydali autobusem na týdenní plavecký výcvik. Jelo se až na Šumavu. Kdo by neznal obec Srní?
A právě zde, ve stejnojmenném
hotelu s výbornou kuchyní a velkým bazénem, děti pobyly až do
pátku 1. 4. Každý den 2x denně
probíhal plavecký výcvik pod vedením zkušených a laskavých instruktorů. Zbyl čas i na stavění
domečků pro lesní skřítky v okolí
hotelu a delší procházku za vlky.
Ti ale bohužel kvůli mlze nebyli
vidět. Všichni si z výcviku přivezli
mokré vysvědčení, které potvrzuje, že jsou plavci.

Po dvouleté pauze se letos konečně mohla uskutečnit celonárodní Noc s Andersenem, pořádaná na počest narození H. Ch.
Andersena. Ve škole tak z 1. na 2.
dubna spali žáci 2. stupně,
prvňáci, druháci a páťáci. Tématem pro mladší žáky byl zvolen
Josef Lada. Už v pátek odpoledne
se chodby zaplnily tematickými
obrázky, se kterými pomáhali žáci
páté třídy. Ti se také ujali průvodcovství svých mladších spolužáků
při večerním plnění úkolů. A že
jich bylo! Noc ve spacích pytlích si
děti užily již ve svých kmenových
třídách.

Pro třeťáky a čtvrťáky se Noc
s Andersenem uskutečnila až ze
7. na 8. dubna. Zde byl tématem
Jaroslav Foglar a jeho Záhada hlavolamu. Děti se dozvěděly o partě
Rychlých šípů, luštily šifry, učily
se vyndavat ježka z klece a vyzkoušely si, jak je těžké ulovit bobříky. Všichni nocležníci si splnili
bobříka odvahy. I když pro někoho
byla noční cesta a na ní setkání se
Širokem hodně velkým zážitkem.
Tak co nás čeká za rok?
Věra Kovačková,
třídní učitelka 3. B
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Konec školního roku se blíží, a tak přišel čas seznámit Vás s výsledky a úspěchy našich žáků v matematických i nematematických soutěžích. Do
okresního kola letošní Matematické olympiády, které
pořádalo Gymnázium Čelákovice, postoupili tři žáci
naší školy. Utkali se s žáky víceletých gymnázií
a okolních základních škol. V Matematické
olympiádě je důležité stát se úspěšným řešitelem tzn.
získat alespoň 12 bodů z 16 bodů. Úspěšný řešitel
získá výhodu v přijímacím řízení na střední školy.
David Kroupa reprezentoval kategorii Z7, která odpovídá 7. ročníku ZŠ, a umístil se na 4. místě z celkového počtu 26 soutěžících. Úspěšným řešitelem
kategorie Z8 se stal Matouš David, který se umístil
na 4. místě z celkového počtu 6 soutěžících a stal se
úspěšným řešitelem matematické olympiády.
Prezentiáda byla další soutěž, které se žáci naší
školy účastnili. Marek Veber, Silva Štrbová a Lara
Adrienn Forczek upoutali svojí prezentací na téma:
Co by kdybych změnil/a pohlaví. Do soutěže se přihlásilo 86 víceletých gymnázií a základních škol. Do
okresního kola, které proběhlo na Gymnáziu prof.
Jana Patočky, postoupilo 15 týmů, z toho náš tým

Kokosáci se umístil na krásném 6. místě. Žáci nasbírali spoustu cenných zkušeností.
Matematická soutěž Pangea proběhla v březnu
v počítačové učebně v online prostředí. Pro zvládnutí
soutěže bylo potřeba dobře počítat a zároveň správně
porozumět textu. Soutěž je vhodná pro žáky od
4. ročníků ZŠ. Nejlepší umístění za 4. ročník získal
Matěj Fiala, který se umístil 1066. z celkového počtu
9307 účastníků a ve Středočeském kraji se umístil na
175. místě z celkového počtu 1585 účastníků.
Z 5. ročníku se nejlépe umístila Anna Bezstarosti,
a to na celkovém 683. místě z celkového počtu 9692
účastníků, ve Středočeském kraji získala 112. místo
z 1544 účastníků. 6. ročník nejlépe reprezentovala
Adéla Patáková 1869. místem z 9308 soutěžících
a v kraji vybojovala 217. místo z 1089 zúčastněných.
Ze 7. ročníku se nejlépe umístil Daniel Nekovář a to
na 196. místě z 8758 a v kraji byl na krásném
19. místě z 1083 účastníků. Nejstarší ročník naší
školy reprezentoval nejlépe Matouš David s umístěním na 916. místě z 8488 soutěžících a v kraji to znamenalo 94. místo z 1018 soutěžících.
Chci poděkovat všem svým žákům za účast
a ochotu nechat se přemluvit k počtům. Díky, a ještě
jednou gratuluji, a příští rok počítám s ještě větší
účastí a počtem postupujících.
Vaše pyšná úča Míša Kubečková

Ve čtvrtek 21. dubna proběhlo v naší knihovně
školní kolo nové recitační soutěže s názvem Nevídáno, neslýcháno. Školního kola se v prvním ročníku
zúčastnilo 23 nejlepších recitátorů od prvních tříd po
osmou. Soutěžili ve čtyřech kategoriích podle věku.
Výkony a recitátorské dovednosti interpretů hodnotila sedmičlenná porota v čele s paní učitelkou Jarmilou Ptáčkovou. Nechyběli ani porotci z řad žáků
Viky Bočková a Míša Ulík.
V průběhu soutěže zazněly verše a texty nejrůznějších českých, ale i zahraničních autorů (např. K. J.
Erbena, J. Bruknera, J. Kožíška, J. Vodňanského,

K. Maříka, J. Seiferta, J. Žáčka, J. Skácela, J. Nohavici, Fr. Hrubína, A. Šolcové nebo K. Šiktance).
Porota velmi pečlivě sledovala výkony, projev recitátorů, schopnost zaujmout, jejich dobrou paměť
a vše ostatní, co k věci patří. Letošní výkony byly
velmi vyrovnané, a tak měla nelehký úkol. Musela
rozhodnout, kdo získá diplom za první místo v dané
kategorii a s ním hodnotnou knižní odměnu.
V kategorii 1. a 2. tříd to byl Maxmilián Rojko,
v kategorii 3. a 4. tříd to byla Lukáš Lambert.
V kategorii 5. a 6. tříd zvítězila Gabriela Stulíková,
v kategorii 7. a 8. tříd vybojovala první místo Elen Sýkorová.
Všem dětem děkuji za svědomitou přípravu. Za to,
že pilovaly paměť, výslovnost i dech, díky za herecký
projev, za vábivé, houpavé i úderné verše, za to, že
nám místy drnkly o tklivou strunu, jak to bylo krásné,
i za to, že nás dokázaly také pořádně rozesmát.
Všem kolegyním a kolegům velký dík, že jste pomohli svým dětem uspět.
Vaše Míša Škodová

Úspěchy žáků
kunické školy
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www.starnet.cz/akce

Školní družina informuje
Milý čtenáři,
rády bychom Vás nechaly nahlédnout do života školní družiny při základní škole v Kunicích. Našim cílem je umožnit dětem
odpočinek, zábavu, ale i výchovu a vzdělávání
mimo vyučování. ŠD je místo, kde si děti hrají
a vzdělávají se, zdokonalují svoji zručnost
a také poznávají nové kamarády. Odpolední
náplň, která trvá pro někoho do 13 hodin, ale
pro někoho až do 17 hodin, se snaží dětem
zpříjemnit paní vychovatelky Aneta, Nila
a Eva. Pokud počasí dovolí, trávíme většinu
času pobytem venku na školní zahradě. Také
připravujeme pro děti nejrůznější akce. Například: turnaj deskových a logických her, soutěž
ve sběru hliníku, ukázkovou hodinu karate, besedy. Největší ohlas mělo setkání s tvůrci oblíbeného filmu „Gump – pes, který naučil lidi
žít“. Na všechny všetečné dotazy ohledně na-

Kunická střední škola
Víte o tom, že máme v Kunicích střední
školu? Sídlí na kopci mezi Vidovicemi a Všešímy zčásti v historické budově bývalé lovecké
chaty. Kdysi před více než sto lety sem jezdívali
na lovecké dýchánky bohatí Pražané, aby si zde
obklopeni přírodou užili odpočinek vprostřed
hlubokých lesů plných divoké zvěře. Už přes

táčení a zákulisí filmu odpovídali režisér F. A.
Brabec, kostýmní návrhářka J. Pecharová
Brabcová a spisovatel F. Rožek a jeho čtyřnohý
kamarád Gump. Do konce školního roku nás
ještě čekají další zajímavá setkání např. s hasiči. Přejme všem čtenářům, rodičům a dětem
krásné léto.
Vychovatelky ŠD

60 let je zde v provozu střední škola kdysi převážně zaměřená na květinářství a aranžérství.
Dnes je Střední škola řemesel Kunice malá rodinná škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola nabízí pět učebních
oborů - cukrář, kuchař, květinář-florista, pečovatel a prodavač. Žáci mají přes týden možnost
bydlení na internátu přímo v našem stále krásném areálu, ačkoliv lesy již dávno ustoupily
moderní zástavbě a dále z nich pomalu ukrajujeme kousek po kousku pro své potřeby.
Od října loňského roku je naše škola zapojená společně s dalšími školami po celé ČR do
projektu „1Planet4All“ podpořeného z prostředků Evropské unie a projektu „Učím o klimatu“, podpořeného Státním fondem
životního prostředí České republiky na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí
(www.sfzp.cz). Projekt realizuje organizace
Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty
a pracovně se nazývá Active citizens - Chrá-
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níme klima. Cílem projektu je částečně vzdělávat, přibližovat nové poznatky o měnícím se
klimatu, především však vychovávat mladou
generaci k aktivnímu zájmu o své okolí.

Většina našich žáků je ubytována v areálu
školy na internátu a volný čas tráví právě
v okolní přírodě. Díky pravidelným procházkám po okolí si všimli, že okolní lesy jsou místy
plné odpadků, nepořádku, a dokonce nalezli
i pár černých skládek. Rozhodli se tedy oslovit
obec Kunice, domluvit schůzku s panem starostou Ing. Jiřím Šímou a navázat spolupráci.
Formou ankety online se pak za pomocí občanů zmapovala některá místa, kde je větší
množství nepořádku či vzniklé skládky. V návaznosti na to začali naši žáci ve svém volném
čase (někdy i v hodině tělocviku) uklízet a čistit okolní lesy. Od konce května organizujeme
jednou týdně hromadné čištění skládek společně s občany Kunic. Možná jste se již některého zúčastnili, pokud byste měli zájem,
informace o další akci naleznete na stránkách
školy www.ssrkunice.cz či na sociálních sítích
@skolakunice. Každý zúčastněný bude
patřičně odměněn.
Abychom sami sebe i občany Kunic na závěr
ocenili za sběr odpadu a zároveň i motivovali
k udržování Čistých lesů (nejen) v našem okolí
i do budoucna, rozhodli jsme se 15. června
2022 (10-19h) uspořádat „Zahradní slavnost“
v areálu školy. Všichni, kteří se do úklidu v prů-
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běhu našeho projektu (po cca 5 týdnů) před
slavností zapojí, dostanou poměrem za odpadky školní měnu „Kunické dukátky”, za
které si pak mohou na Zahradní slavnosti nakoupit cokoliv z občerstvení či je utratit na
školních trzích. Každý obor bude mít ve své nabídce jeden ekologický/udržitelný/vegetariánský či vegan produkt případně workshop, kde
si budete moci koupit či vyzkoušet něco zajímavého. Těšit se můžete například na veganské chlebíčky našich kuchařů, zajímavé
a netradiční dezerty cukrářů, pytlíky na ovoce
a ekologické tablety do myčky od prodavačů,
dekorativní a praktické předměty vyrobené
z odpadu, které vyrobili naši květináři a vychovatelky.

Na zahradní slavnosti bude otevřen i charitativní bazárek oblečení a věcí do domácnosti,
děti si mohou zahrát hry s ekologickou tématikou, k dispozici bude bezobalový mini obchod,
vegetariánské teplé občerstvení, výborná káva,
přednáška o změně klimatu, malá výstava zajímavostí (a fotek) - co jsme našli v lese a samozřejmě i hudební akustické vystoupení skupiny
Robin&son z Kaliště. Srdečně vás tedy, milí
občané Kunic, moc zveme a těšíme se na společné setkání!
Zahradní slavnost by měla být inspirací, jak
se můžeme chovat ekologicky a šetrněji k přírodě i sami k sobě, co vše můžeme změnit
k lepšímu ve svém nejbližším okolí a pozitivně
tak ovlivňovat i dění na naší planetě. Malými
krůčky může začít opravdu každý.
Bára Lupínková, Marek Krpel

ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Montáže, opravy, revize hromosvodů a rizikové
kácení stromů: Petr Kulíšek – Stormservis, Vidovice
091, tel. 775 636 799, stormservis@seznam.cz
n Projektová a inženýrská činnost pozemních
staveb RD - návrhy, rekonstrukce, interiéry
Ing. Dana Podskalníková, Kunice 203,
tel. 724 035 905, dana.podskalnikova@seznam.cz
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LÉTO 2022 NA ZÁMKU BERCHTOLD
4.6.

21:30

LETNÍ KINO – Mimořádná událost

10.6.

20:00

EVA EMINGEROVÁ a její trio
Jazzový koncert

17.6.

20:00

ABBA CZ

22.6.

18:00

T-Mobile běh

30.6.

20:00

MONIKA ABSOLONOVÁ
komorní koncert BEZ ŘEČÍ

9.7.

21:30

LETNÍ KINO – Srdce na dlani

16.7.

21:30

LETNÍ KINO -Poslední závod

17.7.

19:00

JAROSLAV SVĚCENÝ A CIGANSKI DIABLI

12.8.

21:00

LETNÍ KINO – Pod čem muži touží 2

13.8.

20:00

IL BOHEMO- pop opera, sólisté Národního divadla

26.8.

18:00

Koncert Kateřina Englichová a malé harfeničky

27.8.

Posázavská rallye vereránů a Žízniví Dubáci

2.9.

ZLATÝ ÁMOS – zahradní slavnost

3.9.

koncert ALMA ANSÁMBL

Rezervujte vstupenky – restauraci – ubytování : hotel@zamekberchtold.cz
Podrobné informace : www.zamekberchtold.cz
Změna programu vyhrazena
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Pneu café
autoservis
pneuservis
asistenční služba

Ringhofferova 419
251 69 Velké Popovice
info@pneu-cafe.cz
tel.: +420 774 607 321
www.pneu-cafe.cz
25
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n Montáž a servis tepelných čerpadel

737 900 009
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DMA PRAHA S. R. O.  KUNICE NABÍZÍ PRACOVNÍ POZICE
PRACOVNÍK LOGISTIKY
A OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ

I příjem, zpracování a vyřizování objednávek B2B
zákazníků
I administrativa spojená s prodejem a výdejem
zdravotnických prostředků, kompenzačních,
ortopedických a rehabilitačních pomůcek
I správa a optimalizace rozvozového plánu
I administrace objednávek z e-shopu a fakturace
I komunikace se zdravotními pojišťovnami
a koncovými zákazníky
kontakt: tel.: 724 230 789, e-mail: mhruza@dmapraha.cz

NABÍZÍME:
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

zázemí firmy s více než dvacetiletou historií
perspektivní zaměstnání v příjemném prostředí
zaškolení pod odborným dohledem
práce na plný úvazek
jednosměnný provoz, pracovní doba 8:00–16:30
možnost odborného růstu, podpora dalšího vzdělávání
dobrá dopravní dostupnost
zohlednění přesčasových hodin
příspěvek na stravování, sport, kulturu a volný čas
firemní volno mezi vánočními svátky
sleva na firemní výrobky
nástup možný ihned, případně dle dohody

PRACOVNÍK SKLADU

I příjem a vyskladňování zboží
I kontrola zboží a jeho kompletace
I balení a příprava zboží k expedici

kontakt: tel.: 721 276 111, e-mail: mzamola@dmapraha.cz

DMA Praha s. r. o.
U Dálnice 207, 251 63 Kunice
www.dmapraha.cz

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:
• zástupce vedoucího zemědělského úseku • asistentka nákupu
Kontakt: Nelly Procházková   777 732522, nelly@bonavita.cz
• pracovník obsluhy posklizňové linky
• elektrikář
• pracovník extruzní linky
Kontakt: Ing. Tomáš Kupka   778 435 106, kupka@bonavita.cz
• pracovník úpravy cereálií
• skladník
• pracovník výroby krmiv
• dispečer dopravy
Kontakt: Ladislav Svoboda   731 596 002, svoboda@bonavita.cz
Kontakt: Milan Pechar   731 596 003, pechar@bonavita.cz

• pracovník balírny cereálií
• pracovník výroby
• uklízečka

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

• technik balicích strojů

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

• pracovník mlýna vločkárny

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

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

