Zahájení výuky
v Základní škole Kunice

Placená reklama

BONAVITA každý den,
cereálie s úsměvem.
     
PODNIKOVOU PRODEJNU S PEKÁRNOU.
Masarykova 660, Velké Popovice
Otevírací doba: Po-Pá: 6:00 - 17:00
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v pondělí 1. září 2014 byl zahájen školní rok
2014/15 v naší nově otevřené Základní škole Kunice.
Po více než pětatřiceti letech jsme navázali na tradici
základního školství v naší obci, která začala v
předminulém století mnohaletým úsilím o zřízení
školy a v roce 1900 zahájením výuky v Obecní škole v
Kunicích.
Podařilo se nám ve značně krátkém období zrekonstruovat zatím pronajaté prostory, vybudovat
bezbariérový přístup do školy, nový chodník od zastávek MHD a nový přechod u tělocvičny. Také vy-

bavení školy je ve vysokém standardu a budou
zajištěny všechny potřeby pro první žáky naší školy.
Osobně si myslím, že nemohla být krásnější akce
pro zakončení našeho volebního období. Nezbývá mi,
než popřát našim prvňáčkům bezproblémový a
spokojený školní rok, poděkovat všem našim
zastupitelům za jejich práci a vyzvat budoucí zastupitele k zajištění dalšího rozvoje naší školy.
A vás občany k co největší účasti v komunálních
volbách 10. a 11. října 2014.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
„Prázdniny tohoto roku byly
horké a bouřlivé. Červenec přinesl
veliké bouře nad celou střední
Evropou. Bouře si vyžádaly nejen
oběti věcné, ale vzaly i životy
lidské. Celá řada vynálezců hledá
cesty, jak by přírodu spoutala, ale
jsme stále ještě na kraji. Dlouhá
bude ještě pouť, než dovede člověka, tam, aby se právem mohl
nazývati „pánem přírody.“ (Kronika – r. 1929)
Hodnocení počasí letošních
prázdnin bychom klidně mohli
opsat z kroniky. Nejen však pouze
zmínky o počasí… Vítejte, naši
milí čtenáři, v dobách, o kterých
svědčí citované úryvky z kunické
školní kroniky. Ta nám budiž
zdrojem analogie v proměnách
doby, historických informací od
roku 1900 a zároveň poučením
i pobavením. Opravdu poutavé
čtení! Troufám si ho doporučit
jako povinnou četbu zdejším

lokálním patriotům i všem těm,
kterým správa věcí veřejných není
lhostejná.
„…Vprostřed krásné a drahé
nám vlasti naší, na severozápadním okraji vysočiny Českomoravské leží v mírné kotlině ves
Kunice, za starodávna též Kúnice
i Konice zvaná…“ (Kronika
– r. 1900 - Úvod)
„…Ve válce 30.ti leté byly
Kunice při upravování duchovních záležitotostí s 13 obcemi
jinými přiškoleny k Popovicům,
kde již před r. 1675 byla škola,
malá sice, jednotřídní a chatrná,
ale za poměrů tehdejších dostačovala po celé století. Když však
časem dětí přibývalo, duch lidu se
uklidňoval a k obsáhlejšímu vědění probouzel, tu zasazovali se
Kuničtí poměrně brzo o zřízení
samostané školy, zvlášťe proto, že
Kunice od Popovic skoro hodinu
cesty vzdáleny jsou a v zimě děti

do školy ani choditi nemohly. Snad
byla v tom i jakási řevnivost těchto
dvou obcí... zakročili tehdy pokud
známo poprvé úředně o vlastní
školu v Kunicích. Žádosť jejich
však byla dne 15. prosince r. 1791
zamítnuta.“ (Kronika – r. 1900 –
Vlastní dějiny školy)
„Slavné shromáždění! Dnes
odevzdává zdejší občanstvo účelu
svému tuto pěknou budovu…
A není vskutku vhodnějšího místa,
kde by se člověk utvářeti mohl
k obrazu božímu, než ve škole.
Láska k dítkám a péče o jejich
blaho, láska k pokroku a k obci
byla příčinou, že vznikla nemalou
obětavostí i námahou i tato, tak
účelně provedená budova. Velkou
naději skládáme v účinnou pomoc
rodičů; každá spořádaná rodina
pamatuje na školu, neruší, ale
podporuje práci její a proto dobře
působící škola je převelikým
dobrodiním a těší se podpoře

Číslo 3/2014, vyšlo 12. září 2014. Zdarma. Zpravodaj obcí je evidován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14875,
zákon č. 46/2000 Sb. Vydává Obecní úřad Kunice. Odpovědná redaktorka: JUDr. Miluše Kubicová. Vaše příspěvky a reakce prosím zasílejte
na e-mail: faltova@kunice.cz, případně je můžete zanést na obecní úřad. Nevyžádané texty a podklady se nevracejí. Redakce děkuje za
pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři.
Inzerce: Ing. Michaela Faltová, e-mail: faltova@kunice.cz. Grafická úprava a tisk: Miroslav Kříž, tel. 602 356 669.

Termín uzávěrky příštího čísla je 3. prosince 2014.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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rodiny, společnosti i národa. Vy,
milé dítky, kteří patříte na tu dnešní
krásnou slavnost, kteří vidíte ty slzy
radosti svých milých rodičů a rozhlížíte se v útulných místnostech
nové své školy, vtiskněte dojmy
dnešní na vždy v svou duši a nezapomeňte, že vše to se děje pro
Vás, pro vaše dobro.“ (Kronika –
2. září 1900 – Slavnostní řeč
správce školy A. Peřiny)
Jimavé a platné doposud, nemyslíte? Řečeno dnes asi jinými
výrazovými prostředky než před
stočtyřmi lety, je tato slavnostní
řeč svým poselstvím zcela aktuální. Vždyť co jiného letošním
prvňáčkům vzkázat, než „…ničeho jiného se po Vás nežádá, než
abyste pilností a mravným chováním dopracovali se šťastné budoucnosti a byli v dospělém svém
věku ozdobou obce a věrnými
dítkami svého milého národa.“
(Slavnostní řeč)
Jak skutečně probíhalo slavnostní znovuotevření Základní
školy v Kunicích se dočtete na
stránkách Zpravodaje. Kronika
kunické školy čeká na své
pokračování.
Pan starosta nás také zve
k blížícím se komunálním volbám.
Já bych vám v této souvislosti ještě
ráda ocitovala z uvedené kroniky
některé komentáře k zásadním
změnám, kterými náš národ
procházel, prože: „Dějeprava je
učitelkou života. A v pravdě
minulosť objasňuje přítomnost
i dává zříti do budoucnosti.“
(Kronika – r. 1900 – Předmluva)
„Dne 18. srpna 1910 jeho cís.
a král. Veličenstvo slavil vzácný
svátek 80. narozeniny. Znamená-li
památný tento den mnoho pro
jednotlivce, jemuž Prozřetelností
dopřáno ve zdraví dočkati se věku
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tak vysokého, znamená tím více
pro vladaře a pro národy říše, jíž
vládne, obývající. A národové
rakouští oslavili nadšeně a důstojně 80. narozeniny ctihodného
a spravedlivého mocnáře, aby tak
dali lásce své k němu mohutného
výrazu.“ (Kronika – r. 1910)
„Naše širší vlast Rakousko má
za sebou rok tvrdého boje,
a obětavé práce, rok velikých, ale
pro vlast ochotně přinesených
obětí.“ (Kronika – r. 1915)
„Po bezmála třistaleté porobě,
datující se od 8. listopadu 1620
stali jsme se nezávislou, samostantou, svobodnou republikou
československou. Lze říci stručně.
Masaryk, jeho druzi a české legie
vybojovali nám za hranicemi naší
republiku.“ (Kronika – 28. října
1918)
„Po pronikavých politických
událostech v březnu r. 1939 byla
však strana Národní Jednoty (a
Strana Národní Práce) rozpuštěna
a vytvořena p. státním prezidentem
Dr. Emilem Háchou jediná autoritativní strana „Národní Souručnství“, založená na principu
vůdcovském.“ (Kronika – r. 1939)
„Po druhé v dějinách našeho
národa se splnila věštba J. A.
Komenského a po přejití vichřice
hněvu se vláda našich věcí zase
vrátila do našich rukou.“
„Odpoledne dne 5. prosince
1945 přišel do školy Mikuláš
s andělem a 2 čerty.“ (Kronika – r.
1945)
„Dne 20. II. 1948 promluvil
předseda vlády Klement Gottwald

na Staroměstském náměstí k desetitisícům pracujících o příčinách
vládní krise. Pražští pracující se
dožadovali, aby president republiky přijal demisi – a vláda byla
doplněna poctivými vlastenci…“
„Nová vláda je vládou obrozené
Národní fronty, v níž jsou
zastoupeni poctiví demokraté
a socialisté. Je to vláda, která
vznikla z opravdové vůle lidu
a vším lidem je také podporována.“
„Všechen lid pozdravuje státníka Klementa Gottwalda na stolci
prezidentské s jistotou, že s ním
v čele dovede svou zemi k velikému
cíli – k socialismu.“ (Kronika – r.
1948)
„Dne 23. 12. 1951 uspořádaly
děti nár. školy pro děti mateřské
školy ve školce besídku. Dostavil se
i Děda Mráz.“ (Kronika – r. 1954)
„Nová ústava ztělesňuje základní principy marxisticko-leninské výstavby socialismu.“ (Kronika – r. 1960)
Přijetím ústavy zápisy končí.
Tak jen abyste věděli, že „časy se
mění“ – sice, ale ne zas tak docela.
Lež zůstává lží, intrika intrikou,
vojenská agrese opět jen agresí,
ale slušnost je vždy ceněna, i když
třeba až po přečtení kronik.
Nezapomeňte – jak si to tu
zvolíme, takové to tu budeme mít!
Přeji vám šťastnou volbu, krásný
zbytek léta a pokojný podzim.
Vaše Kubicová

Hledáme kronikáře/kronikářku obce
Informace na Obecním úřadě v Kunicích

Zastupitelstvo obce Kunice
48. zasedání, 30. června 2014

n Veřejná diskuse

– dotaz na reference vybraného dodavatele na
výstavbu chodníku
– poděkování za velkou účast na dni otevřených
dveří ZŠ Kunice
– pochvala za dobře odvedené kamenické práce
a zpevnění břehů rybníka Ve Žlábkách
– žádost o navýšení počtu svozů nebo počtu
kontejnerů na odvoz plastů ve Všešímech
– stížnost na nedodělaný chodník a zámkovou
dlažbu – firma Benti

n Dotační programy – 2. pololetí - Zatím nejsou

n

n

n

n

nové plány a s ohledem na stavební úpravy ZŠ
Kunice ani finanční prostředky na jiné projekty
Spolupráce sdružení obcí Ladův kraj a Region
Jih. Ladův kraj – návrh na propojení cyklostezek
mezi členskými obcemi. Starosta obce Ondřejov
doporučuje více spolupracovat s podnikateli
v cestovním ruchu. Region Jih – Mukařov –
Louňovice (probíhající stavba z vlastních
zdrojů), chybí propojení Stříbrná Skalice –
Hradelní Střímelice (pro nedostatek financí).
V současné době probíhá příprava na dorovnání
mezi obcemi, ocenění pozemků a vodojemů,
očekává se doúčtování
Rekonstrukce Obecního úřadu, vybavení
úřadu - Podána žádost o dotaci, zatím bez informace, zda byla akceptována. Projekt zahrnuje
bezbariérový přístup do budovy, bude řešeno
současně s probíhající výstavbou chodníku.
Pokud žádosti nebude vyhověno, obec provede
nutné úpravy z vlastních zdrojů
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013
- Schváleno vytvoření směrnice pro účetní
závěrky. Závěrečný účet obce Kunice byl auditorem schválen bez výhrad
Obecní úřad
– výběr dodavatele na chodník ke škole - vítězná
firma FK Bau. Bude vybudováno nové místo
pro přecházení silnice naproti vstupu do
kostela (pro klasický přechod nejsou technické předpoklady)
– informace o dokončování rekonstrukce rybníku Ve Žlábkách
– výstavba domu v rozporu z ÚP na parcele
č. 702/2, k.ú. Kunice, obec trvá na dodržení
původního stavebního povolení
– Žádost o podání informací – p. G.B. –
přítomní zastupitelé schválili vyjádření k této
žádosti
– Návrh Abidea na změnu ÚP – starosta
přednesl návrh firmy Abidea na rozšíření
stavebního území o dalších 12 parcel a výstavbu MŠ v Dolní Lomnici. Změna ÚP není
možná, zastupitelé neschválili rozšíření
zastavitelného území

49. zasedání, 4. srpna 2014
n Kontrola plnění rozpočtu obce za 1. pololetí –

n

n

n

n

plnění rozpočtu obce bylo zastupiteli projednáno, navržené úpravy budou zahrnuty v rámci
rozpočtového opatření a následně předloženy ke
schválení zastupitelům na 50. zasedání zastupitelstva obce
Projednání dluhové služby obce – všechny závazky obce jsou řádně spláceny, na třetí čtvrtletí
je zajištěno finanční plnění na zvláštním účtu,
v letošním roce bude splacen úvěr za kanalizaci
Stav a připravenost ZŠ na školní rok
2014-2015 – ředitelka ZŠ informovala o stavu
a připravenosti základní školy. 1. září 2014
v 8:30 proběhne slavností zahájení s prvňáčky
a jejich rodiči, následně od 14:00 Den
otevřených dveří pro veřejnost
Odvolání do rozhodnutí obce Kunice – odmítnutí poskytnutí informací – projednáno
a schváleno usnesení o odvolání
Obecní úřad
– žádost o odkoupení části obecního pozemku
č. 1952/2, k.ú. Všešímy – nutné doplnit
stanoviska majitelů přilehlých pozemků
– schválena směna pozemků – řešení obecní
cesty, napojení 1952/2, k.ú. Všešímy – podle
původního geometrického plánu z roku 1982
– žádost o odkoupení části obecní cesty v Horní
Lomnici č. 629 – zamítnuto
– rušení nočního klidu akcemi v hotelu Zámek
Berchtold – vlastník zámku bude řešit nová
opatření, zastupitelé požadují dodržování
nočního klidu
– žádost o vyjádření k povolení autodílny na
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pozemku č. 100/1 v Kunicích - Územní plán
drobné podnikání umožňuje. Pokud se
stěžovatelé domnívají, že stavba není
v souladu s územním plánem, mohou podat
stížnost na Stavební úřad ve Velkých
Popovicích
n Veřejná diskuse
– upozornění na poničenou hráz rybníka
v Dolní Lomnici
– veřejné osvětlení K Lomu – lampa zarůstá
stromem, nutno prořezat
– upozornění na značnou prašnost na cestě
K Lomu
– předání komunikací v lokalitě U Zlatého potoka – firma Benti již neexistuje
– žádost o opravu a vyčištění propustků,
příkopů ve Všešímech

50. zasedání, 1. září 2014
n Vyhodnocení likvidace odpadů na území obce

– zhodnocení volebního období pro Zpravodaj
obcí – připraví starosta obce
– pro naše kandidátky prezentace pouze v placené části Zpravodaje (inzerce)
n Obecní úřad
– informace o zahájení školního roku v ZŠ Kunice a o návštěvě ministra školství v naší škole
– projednáno a schváleno rozpočtové opatření
č. 2/2014
– kolaudace chodníku, schválení kupních
smluv na části pozemků pod chodníkem za
1 Kč a odprodej části pozemku předzahrádky za 1 Kč (místo směny)
– Informace o realizaci Senior Parku – zástupce
firmy informoval zastupitelstvo o aktuálním
stavu výstavby, proběhla úprava projektu,
navýšila se kapacita bytů Senior parku o 8
bytů (místo původně navržených 4 RD budou
jen 2 RD), dále bude založena firma Senior
park Kunice jako dceřiná společnost – zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
V říjnu 2014 proběhne další schůzka po
zápisu firmy Senior Park Kunice do Obchodního rejstříku
n Veřejná rozprava
– ředitelka MŠ požádala o lepší zabezpečení
branky u vchodu do zahrady MŠ
– stížnosti na dlouhodobě neudržované
pozemky – možnost podat stížnost na Odbor
životního prostředí v Říčanech, Obecní úřad
bude nadále rozesílat výzvy majitelům
pozemků k údržbě
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

– po celé období roku 2014 byl zajišťován svoz
komunálních odpadů, bioodpadů, velkoobjemových odpadů, nebezpečných odpadů i separovaných odpadů podle schváleného programu.
Také nově zajišťovaná služba, sběr starého šatstva, probíhá bez problémů. Pro příští rok vzhledem k téměř nulové inflaci se nepředpokládá
zvýšení cen
n Návrhy na změnu územního plánu obce
– návrh na výstavbu vědeckotechnického
areálu – rozšíření zastavitelného území – zamítnuto
– návrh na změnu plochy na pozemku č. 503/1,
k.ú. Dolní Lomnice – zastavitelná plocha ve
výhledu. Zastupitelstvo požaduje od navrho- Placená reklama
vatele záměr parcelace, výstavbu cesty, inženýrských sítí apod., následně se tímto
návrhem bude zastupitelstvo dále zabývat
– návrh na zrušení cesty a přeřazení plochy pro
bydlení na plochu pro podnikání – část
pozemku č. 115, k.ú. Kunice – zamítnuto
n Příprava komunálních voleb
– volební komise zvolena, připravena veškerá
administrativa
– byly podány 2 kandidátky – nezávislí a RKO
– termín voleb 10. a 11. října 2014
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Obecní úřad informuje
Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
16. – 30. září 2014. V případě, že majitel nebude
zastižen, pracovníci provozovatele zanechají ve
schránce odečtový lístek.

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 používejte č. ú.
35-4076970247/0100

Nahlášení stavu vodoměru – možnosti:
1. Vyplnit odečtový lístek a ten zanést na OÚ Kunice (možno vhodit do černé schránky na budově
OÚ) nebo zaslat na adresu: I.T.V. CZ, s.r.o.,
Náměstí Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice
2. Ohlásit stav vodoměru telefonicky na číslo
323 607 782 (možno i na záznamník) nebo zaslat v SMS na tel.: 722 201 235
3. Ohlásit stav na e-mail: provoz@itvcz.eu
nutno uvést: - jméno a příjmení
- část obce
(Kunice, Vidovice, Všešímy)
- číslo popisné nebo evidenční
- stav vodoměru
Cena vodného pro rok 2014 je 39,50 Kč/m3.
–jk–

Stočné
Cena stočného pro rok 2014 je 120 Kč/měsíc/osoba. Splatnost stočného za 2. pololetí je
30. listopadu 2014
Číslo bankovního účtu pro platbu stočného je
43-2050660217/0100 nebo můžete platit v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
–jk–

Web obce www.kunice.cz
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–

Český zahrádkářský svaz
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Kunicích-Vidovicích zve všechny zájemce o pěstování vlastní zeleniny, ovoce, bylinek a okrasných rostlin na Den otevřených
dveří v sobotu 20.9.2014, od 14.00 do 16.00
hodin.
Naše zahrádka je umístěna v prostorách
zámku Berchtold, zde jsme vybudovali vzorovou
výsadbu ovocných dřevin a užitkových rostlin,
které je možno s úspěchem pěstovat ve zdejších
klimatických podmínkách.
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Věříme, že zde najdete inspiraci pro využití
svých zahrádek. Přijďte mezi nás, poradíme jak
úspěšně zahrádkařit.
Břetislav Bednář,
zahrádkář Vidovice

Změna telefonních linek
obecního úřadu
Po ukončení smluvního vztahu na provoz
pevných telefonních linek s operátorem O2 došlo
k dvoutýdennímu výpadku spojení na Obecní úřad,
za který se omlouváme. Nyní jsou již dvě pevné telefonní linky u nového operátora v provozu:
323 664 162, 323 665 463.
–jší–

Očkování psů proti vzteklině
Oznamujeme majitelům psů, že očkování psů
proti vzteklině proběhne ve středu 1. října 2014.
v Kunicích (před OÚ)
15.00 – 15.30 hod.
v Dol.Lomnici (u Zemanů)
15.45 – 16.00 hod.
ve Všešímech (u rybníčku)
16.15 – 16.30 hod.
Poplatek za očkování je 100 Kč za každého psa.
Za chování psa zodpovídá jeho majitel. Problematický pes musí mít náhubek!
–jšm–

OZNÁMENÍ O DOBĚ
A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva obce Kunice se
uskuteční:
v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00
hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Obecního úřadu
v Kunicích, Na Návsi 92 pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v obcích Kunice,
Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky.
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4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.
V Kunicích dne 10. 9. 2014
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Občan jiného členského státu Evropské unie může
hlasovat pouze za podmínky, že požádal o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů.

Placená reklama

Slavnostní otevření
Základní školy
v Kunicích
1. září 2014 se po pětatřiceti
letech opět otevřely dveře základní školy pro kunické
prvňáčky. Do školních lavic usedlo 16 dětí. Díky velké podpoře
zřizovatele a sponzorů se nám
podařilo vybudovat moderní školu
s pestrou nabídkou mimoškolních
aktivit. V rámci školní družiny
probíhá hudební kroužek, výtvarný kroužek, keramika, deskoherna a korálkování. Veškeré dění
v naší škole můžete sledovat na
www.zskunice.cz.

Návštěva ministra školství
v naší škole
V úterý 2. září do naší školy zavítal pan ministr
školství Marcel Chládek. Za účasti zastupitelů obce
si prohlédl prostory školy, pohovořil s dětmi, popřál
jim hodně školních úspěchů a svou návštěvu
zakončil diskuzí se zástupci obce o dalším možném

rozvoji naší školy. Se zaujetím se také začetl do
školní kroniky, jejíž historie sahá do roku 1900.
Velice nás potěšilo, že je pan ministr velkým podporovatelem menších vesnických škol, mezi které
ta naše určitě náleží.
Mgr. Blanka Chramostová,
ředitelka ZŠ Kunice
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AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

Velké Popovice

ASISTENČNÍ SLUŽBA

NOVINKA: MYTÍ KOL V AUTOMATICKÉ MYČCE
ROVNÁNÍ DISKŮ NA HYDRAULICKÉ STOLICI
Autoservis
Vaše vozidlo k nám nemusíte vozit, dojedeme si pro něj k Vám domů nebo do firmy a půjčíme Vám náhradní vůz.
Provádíme servis osobních a dodávkových vozů všech značek
Výměny veškerých dílů a kapalin
Montáže autodoplňků
Opravy elektroinstalace
Zajišťujeme STK a emise včetně přípravy
Prodej náhradních dílů všech značek a autokosmetiky

Auto - Diagnostika
Diagnostika vozidel pro vozy všech značek od roku 2000 do současnosti
Diagnostiku a kontrolu řídících jednotek vozidel provádíme na nejmodernějším zařízení od společnosti WUERTH
Provedeme na vašem automobilu například tyto diagnostické úkony:
vyčtení a nalezení závady řídících jednotek motoru, ABS, airbagů, a ostatních řídících jednotek ve vozidle
komunikace s řídícími jednotkami
čtení paměti závady, mazání chyb
testy akčních členů
nulování servisních intervalů atd.
základní nastavení, kódování a jiné

Autoskloservis
Výměny autoskel, skla pro všechny značky.
Z připojištění čelního skla Vám sklo vyměníme dle podmínek vaší pojistné smlouvy (dle spoluúčasti sjednané mezi Vámi a vaší
pojišťovnou, pokud je pojistná událost plně likvidní fakturujeme rovnou pojišťovně).

Klimaservis
Provádíme plnění klimatizací, čištění, desinfekci, výměnu kabinových filtrů, opravy nefunkčních klimatizací, pravidelnou údržbu
plně funkčních klimatizací
Pro správnou údržbu používáme nejmodernější klima přístroj Valeo

Pneuservis
Přezouváme a vyvažujeme kola a pneumatiky do velikosti 14x24“ včetně RFT
Prodej Pneumatik, Disků AL i plechových, a duší
Opravy pneumatik, disků i duší
Uskladnění pneumatik nebo kompletních kol

Další služby
Odtahy vozidel do celkové váhy vozidla 2410 kg
Náhradní vozidlo
Při servisu půjčení zdarma
Autolakovna - zprostředkujeme Vám nalakování nebo opravu havarovaného vozidla
Geometrie - zprostředkujeme Vám geometrii náprav na laserovém přístroji

BRNO
PRAHA

Ringhofferova 419
Velké Popovice
251 69

EXIT 15
VELKÉ POPOVICE

AUTOSERVIS

www.pneu-cafe.cz

NEVYHOVUJE VÁM PRACOVNÍ DOBA?
Zavolejte nám: +420 774 607 321
Napište nám: info@pneu-cafe.cz
.... a domluvíme termín dle Vaší potřeby i mimo pracovní dobu

JSME PLÁTCI DPH
Firmám nabízíme možnost
platby na fakturu.
Akceptujeme platební karty!
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Obecní úřad informuje
Zhodnocení uplynulého
volebního období
Zastupitelstvo obce Kunice pracuje již dvě
volební období ve složení zástupců Sdružení
nezávislých kandidátů Kunice a Sdružení pro
rozvoj Kunic a okolí. Před nadcházejícími komunálními volbami mi dovolte krátké ohlédnutí
za naší činností.
Naše obec nezaostává, daří se zajišťovat rozvoj
obce, roste počet obyvatel (již téměř 1300 trvale
hlášených občanů). Adekvátně k tomuto rozvoji
jsme se snažili zajišťovat výstavbu nutné infrastruktury a rozvoj služeb pro naše obyvatele. Jsou
věci, které jsou hodně vidět - nové či rekonstruované komunikace, nové veřejné osvětlení, nové
chodníky a zastávky MHD, nasvícené přechody
pro bezpečnost našich občanů, revitalizace centrálního parku v Kunicích, nový parčík ve Vidovicích, dětská hřiště v Dolní Lomnici a ve
Všešímech, pojmenování a označení ulic, zřízení
služby Czech Point, rekonstrukce rybníka Ve
Žlábkách… Pak jsou věci na první pohled méně
viditelné, ale stejně důležité. Těmi jsou
rozšiřování kanalizační a vodovodní sítě, rekonstrukce a nové úseky dešťové kanalizace, investice
do kalolisu v čistírně odpadních vod.
Jednou z nejdůležitějších věcí v obci je jistě
zajištění škol pro naše děti. Podařilo se přistavit
Mateřskou školu a starou školkovou budovu
částečně opravit. Tak zvládáme - jako jedna
z mála obcí v okolí - přijetí všech trvale hlášených
dětí z naší obce. Celá léta jsme zajišťovali
docházku našich dětí do základní školy
spoluprací s okolními obcemi. Nárůstem počtu
dětí v celém regionu jsme byli donuceni řešit
i základní školství vlastní cestou. V letošním roce
se nám podařilo úspěšně zprovoznit Základní
školu Kunice. Škola by měla být základem obce,
zajišťuje její rozvoj a zároveň utváří vztah našich
nejmladších obyvatel k obci.
Připravili jsme spolu se soukromým investorem
výstavbu Senior Parku Kunice – bude zahájena
ještě v letošním roce. Věříme, že se nám tak podaří
vylepšit podmínky pro naše seniory i v oblasti
služeb. Věříme, že se nám také konečně podaří
v obci vybudovat kulturně-společenské centrum
v podkroví Obecního úřadu. To by mělo sloužit

nejen úřadu a seniorům, ale i všem organizacím
na území obce.
Dobře můžeme hodnotil spolupráci obce s organizacemi (TJ Kunice, volejbalový oddíl, Svaz
zahrádkářů, RKO, Odborné učiliště Kunice,
Osada U dubu) a podnikateli (Zámek Berchtold,
Háček, Bonavita, AJ Albrecht, DMA, Abidea,
Contra a ostatní).
Nevidíme jen naše úspěchy, ale jsme si vědomi
i řady věcí, které se nám nedaří. Velmi se prodlužuje časový horizont budování kanalizačních
a vodovodních sítí v ostatních částech obce.
Nepodařilo se nám získat dotační prostředky na
celkovou revitalizaci centra obce (provádíme ji
postupně za obecní prostředky), rekonstrukci
obecního úřadu s bezbariérovým přístupem a na
realizaci dalších úseků kanalizace a vodovodu.
Také výstavba nových úseků veřejného osvětlení
s ohledem na finanční možnosti neodpovídá
našim představám. Nedořešeny zatím máme nové
realizace center místních částí Vidovice, Dolní
Lomnice a Všešímy. Nedaří se nám zcela
zajišťovat pořádek v obci, zejména přimět vlastníky k údržbě jejich pozemků, zamezit odkládání
odpadů (včetně bioodpadů) do volné přírody
a přimět majitele zvířat k zamezení volného
pobíhání zejména psů a koní a k úklidu zvířecích
výkalů z veřejných prostranství.
Určité rezervy spatřujeme v kvalitní informovanosti našich občanů. Podařilo se zajistit
stálou periodicitu a velmi dobrou úroveň Zpravodaje obcí, vylepšit webové stránky obce, ale je
nutné zvýšit množství a rychlost podávaných informací.
Na závěr jsem si ponechal tu nejdůležitější věc.
Zajistili jsme ekonomickou stabilitu obce,
nevytvořili jsme žádný nový dluh a většinu
původních dluhů obce jsme splatili. V roce 2006
byl dluh obce 66,15 milionů Kč, tj. více než 6x
vyšší než tehdejší roční příjem obce a ke dni nadcházejících voleb bude dluh obce 19,47 milionů Kč,
tj. zhruba třičtvrtiny letošního příjmu obce.
Závěrem bych chtěl nám všem popřát, aby se
naší obci v dalším období dařilo ještě lépe.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice
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Kunickým malým volejbalistkám začíná třetí sezóna
Když nás před dvěma lety s Mílou
Kvisem napadla myšlenka založení
dětského volejbalového oddílu, netušili jsme, co nás vlastně čeká. Po
prvním roce, kdy jsme trénovali jednou týdně, děti se seznamovaly se
základy volejbalu a snažili jsme se
zejména o jejich všestranný pohybový rozvoj, jsme se loni rozhodli, že
to s volejbalem myslíme vážně. Hned
v září jsme uspořádali první volejbalový turnaj a naše dva týmy zahájily Pražský přebor v minivolejbale. Protože jsme chtěli, aby si
zahrála i mladší děvčata, která se do
našeho týmu před rokem přidala,
přihlásili jsme náš tým i do
Středočeského přeboru v minivolejbale, kde jsme hrály v maximální
sestavě tří týmů v kategorii modrého
minivolejbalu a jeden tým těch nejmladších nás reprezentoval ve volejbale červeném.
Ne, že by se z nás za ten rok, dva
trénování stali přeborníci. Přeci jen
jsme byli ve volejbalovém světě
úplnými nováčky. Ale v průběhu minulého roku se ze začátečnic, které
uměly sotva pinkat, staly malé volejbalistky. Ze středočeského kola Festivalu minivolejbalu se nám podařilo

Tým TJ Kunice na Festivalu minivolejbalu
postoupit v červené i modré kategorii
do oblastního finále, které se konalo
v červnu v Plzni. Byl to úžasný zážitek
zahrát si s nejlepšími týmy z celých
Čech! Oblastního kola Festivalu se
zúčastnilo přes 700 dětí, všechny hrály
oblečené v tričkách své barvy, bylo to
obrovské barevné mraveniště malých
nadšených volejbalistů. Holky určitě
nezapomenou na setkání s našimi

reprezentantkami, které se nám
všechny podepsaly na oddílový míč
i holkám na trička a hlavně na úžasnou
atmosféru utkání ČR – Slovinsko, kde
hala nabitá nadšenými dětmi, dovedla
naše reprezentantky k výhře 3:0.
Protože se velká část dívek loňským rokem rozloučila s minivolejbalem, ještě jsme si na rozloučenou
v červnu uspořádali turnaj na Sport-

První volejbalový turnaj dětí na Zámku Berchtold
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centru Zámku Berchtold, kam jsme
pozvali spřátelené oddíly z Prahy
i okolí. Naše talentované nejmenší
volejbalistky vybojovaly zlatou
medaili, v modrém volejbale holkám
k medaili chyběl jediný bod.
Letos nás čeká náročná sezóna, jelikož starší děvčata již budou hrát
klasický šestkový volejbal v Přeboru
středočeského kraje, kategorii
mladších žákyň. Přestože krajských
turnajů nebude úplně málo, přihlásili
jsme také okresní soutěž, aby si holky
pořádně zahrály, a také abychom více
poznali volejbalisty z bližšího okolí.
Díky tomu, že naše trenérské řady už
v loňském roce rozšířili dva trenéři
z Mnichovic, Jarka a s Davidem
a přidal se i Luděk z Pyšel, mohl se
oddíl rozdělit na dva téměř
samostatné týmy a mladší dívky
z přípravky budou hrát opět Přebor
Prahy v minivolejbale a zároveň krajský přebor.
Abychom se na tuto náročnou
sezónu dobře připravili, strávili jsme
poslední srpnový týden na
soustředění v Soběšíně, kde si
děvčata opravdu sáhla na dno svých
sil, jelikož jsme téměř neustále trénovali, bylo to velmi fyzicky náročné.
Našli jsme ale i čas na společné hry,

Tým na soustředění v Soběšíně
táboráky, noční bojovku, hledání
pokladu a vše zakončili závěrečným
turnajem.
Tento víkend držíme moc palce
našim mladším volejbalistkám, které
náš oddíl reprezentují na celorepublikovém finále v minivolejbale
v Brně. Mladší žákyně si v sobotu
poprvé zahrají šestkový volejbal na
turnaji krajského přeboru v Kladně.
Máme radost, že holky volejbal
baví, a že dělají veliké pokroky.

Doufáme, že u tohoto krásného
sportu vydrží a bude jim přinášet
hezké zážitky po celý život. Chceme
poděkovat Jarce, Luďkovi a Davidovi, že s námi do toho šli, našim
rodinám, za jejich podporu i toleranci a za velkou podporu také obci
Kunice a našim sponzorům.
Monika Fischerová,
Miloslav Kvis
www.facebook.com/kunicevolejbal

Festival minivolejbalu v Plzni, celkový pohled
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Nový školní rok
v MŠ Kunice
1. září byl zahájen školní rok
2014/2015 za plné kapacity naší
mateřské školky. Sedmdesát dětí si
u nás bude hrát a podílet se na
připravených aktivitách sportovních
a pohybových – plavání, tenis, tanečky, vzdělávacích – angličtina,
flétna, divadelní představení a výukové pořady…
Na povinnou školní docházku se
u nás bude připravovat třicetčtyři
předškoláčků ve třídách Liščat
a Tygříků. O práci naší školky
a výsledcích paní učitelek budete informováni na stránkách Zpravodaje.
Za celý náš kolektiv vám všem
přeji dobrý a úspěšný tento školní
rok.
Ivana Pěkná,
ředitelka MŠ Kunice

Placená reklama
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UVT
blesk A

10 Mbps/2Mbp
ps

350,-

Kč
za měs

UVT
blesk A+

20 Mbps/5Mbps

480,-

Cena instalace
u všech tarifů 1440,-

Připojjeníí k iin
int
nternetu
ve vaší obci
INFOLINKA
A 840 100 406

TELEFON
INTERNET IZE
V
TELE

Kč
za měsíc

VT
b esk A++

30 Mbps/10Mbps

720,-

Kč
za měsíc

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

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

www.rt-reality.cz

731 125 515
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

n Zahradnické práce: Michal Novotný, DiS.,
Dolní Lomnice 23, tel. 737 140 863
n Montáže, opravy, revize hromosvodů a rizikové
kácení stromů: Petr Kulíšek – Stormservis, Vidovice
091, tel. 775 636 799, stormservis@seznam.cz
n Kosmetika, masáže: AP studio – Alena Pancová,
K Remízku 179, Kunice,
tel. 737 143 326, www.ap-studio.cz
n Projektová a inženýrská činnost pozemních
staveb RD - návrhy, rekonstrukce, interiéry
Ing. Dana Podskalníková, Kunice 203,
tel. 724 035 905, dana.podskalnikova@seznam.cz
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Podpořte naše kandidáty
do obecního zastupitelstva
Kandidáti za SNK Rozvoj Kunic a okolí(RKO) do voleb 10.a 11.října
2014: Ing. Pavel Hirsch, JUDr. Václav Růžička, Vladimír Hašek,
Jaroslav Kykal a Ing. Bohdana Štrajtová
Tak jako v posledních 2 úspěšných volebních obdobích se chtějí naši
kandidáti ve svém PROGRAMU zaměřit na:
 další výstavbu chodníků – obecních cest – veřejného osvětlení
 podporu dětí a mládeže – sportovních možností - rozvoj
základní školy
 pomoc seniorům – výstavba domu seniorů
 zlepšení životního prostředí – rozvoj cyklostezek – úklid v obci
 zlepšení fungování obecního úřadu a služeb obce Kunice
 rozvoj části obce Všešímy, Dolní a Horní Lomnice a celého
Ladova kraje
 zapojit více aktivních občanů do veřejného života a stanovení
priorit obce
Naši kandidáti kandidují do 3. volebního období a jako aktivní členové
zastupitelstva se výrazně podíleli na:
 výrazné snížení dluhu obce o cca 2/3 a přitom
 rozšíření MŠ – založení ZŠ – výstavbě 4 dětských hřišť –
podpoře dětí a mládeže
 výstavbě hl. části chodníků – opravě cest - opravě silničního
napojení na D1
 zvýšení bezpečnosti v obci – osvětlené přechody – měření
rychlosti v obci
Samotné občanské sdružení RKO a jeho členové se výrazně podíleli
na úpravě vyhlídkového místa Bílý kámen, vybudování naučné stezky
Kunickou přírodou, výstavbě sportovního areálu na kopanou a tenis,
dopravní hřiště. Na dokončovacích pracích na rybníku Ve Žlábkách.
Podpoře kulturního života v obci a na celkovém zvýraznění naší obce
v ČR. Dále se nám podařilo zapojit do veřejného života další nové
obyvatele našich obcí.
Děkujeme za Vaší dosavadní podporu.
Přijďte k volbám ve dnech 10. a 11. října 2014.
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„Sdružení nezávislých kandidátů Kunice“
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás informovat, že jsme s některými současnými zastupiteli a nově oslovenou
kandidátkou sestavili kandidátní listinu „Sdružení nezávislých kandidátů Kunice“ v tomto
složení: (abecedně) Alfery Petr, Chramostová Blanka, Jakešová Patricia, Juránek Luboš,
Kamarádová Daniela, Konopáč Jindřich, Pěkná Ivana, Šíma Jiří a Špaček Pavel. Kandidátka
byla sestavena tak, aby v ní měly zastoupení všechny místní části.
Rádi bychom navázali na současnou situaci a k tomu připravujeme volební program, který
bude sestaven na těchto prioritách:
n V oblasti školství:
Pokračovat v budování Základní školy Kunice
a získání původní budovy školy do vlastnictví obce,
podporovat další rozvoj Mateřské školy Kunice
n Budování inženýrských sítí:
Postupnou realizaci výstavby kanalizačních
a vodovodních sítí v dalších částech obce,
zejména s prioritou v částech Dolní a Horní Lomnice, dále Všešímy a některé chybějící části ve Vidovicích, podílet se spolu s ostatními obcemi
na dokončení vodovodu Region Jih a na jeho efektivním provozování, výstavba dalších částí
veřejného osvětlení, zejména v částech, kde je již
projektová příprava a kabelová příprava
n Doprava, dopravní infrastruktura:
Rekonstrukce komunikací – prioritou je komunikace v návaznosti na připravovaný Senior Park
Kunice, dokončit propojení chodníku ve Vidovicích
(od Zámečku po zastávky Vidovice), dokončit chodníky v centru obce a připravit projekt na chodníky
z centra obce ke hřbitovu.
Výstavba centrální plochy ve Vidovicích, nové zastávky MHD, parkoviště, parčík, řešit celkovou
úpravu ploch mezi areálem a statkem ve spolupráci
s TJ Kunice, firmou Háček, s.r.o. a zámečkem
Berchtold, prosazovat u provozovatele MHD
zvýšení počtu spojů na našich linkách a řešit spojení do Dolní Lomnice spolu s otočkou pro autobus
n Veřejná zeleň, vodní plochy, lesy:
Řešit úpravu zelené plochy nad opěrnou zdí ve Vidovicích (spolu s chodníkem a VO), připravit
odbahnění rybníka v Dolní Lomnici, dokončit
ochranu starých lip v Dolní Lomnici, vypsat nové
výběrové řízení na správu obecních lesů, spolupracovat s místními organizacemi myslivců
a zahrádkářů na zlepšování životního prostředí,

řešení zamezení volného pohybu zvířat v obci,
pomoc při údržbě zelených ploch a lesů
n Senioři, kultura, sport:
Ve spolupráci s připravovaným Senior Parkem
Kunice zlepšovat dostupnost služeb pro naše seniory, realizovat postupně rekonstrukci obecního
úřadu, zejména v podkroví vybudovat společenskokulturní místnost se samostatným bezbariérovým
vchodem, aktivně a finančně podporovat všechny
aktivity našich dětí, ve spolupráci s MŠ Kunice, ZŠ
Kunice, TJ Kunice, volejbalovým oddílem, Sportcentrem, zámečkem Berchtold a osadou
U Dubu, finančně podporovat vybrané kulturní
a společenské akce, zajistit personálně činnost
Muzejního spolku a kronikáře obce
n Služby občanům:
Nově řešit místa pro separovaný sběr v Kunicích
u obchodu, ve Všešímech na návsi a v Dolní Lomnici při řešení centrální části obce, zajistit rozšíření
hřbitova Kunice a realizovat nové oplocení, zvyšovat úroveň webových stránek obce, zejména zvýšit
počet celkově podávaných informací, zvyšovat
pořádek a bezpečnost v obci, realizovat kamerový
systém v centru obce, využívat fotopasti, zlepšit
spolupráci s Policií ČR
n Ostatní:
Dodržovat platný územní plán obce a zajistit jeho
aktualizaci dle platných norem, zajišťovat vzájemnou součinnost a podporu s podnikateli a firmami
na území obce
Uvítáme vaše náměty pro další rozvoj naší obce
Ing. Jiří Šíma, lídr kandidátky
„Sdružení nezávislých kandidátů Kunice“
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SLUŽBY s.r.o.

SB RNÝ DVpR
domov pro Váš odpad
Poskytujeme:
 Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2 m3 do 3 tun), domovních
a živnostenských odpadƽ (3 m3 do 1 tuny, 6 m3 a 10 m3 do 1,5 tuny).
 Zemní práce – traktorbagr, minibagr, kolový nakladaē, manipulátor s teleskopickým
ramenem
 Doprava – Iveco, Tatra, Scania návĢs s vanou
 Speciální technika – Avia plošina 15 m, mulēovaē, štĢpkovaē
 Prodej tƎídĢné zahradní zeminy, pískƽ, drtí a recyklátƽ
 Výkup železa, barevných kovƽ, olovĢných akumulátorƽ
 ZpĢtný odbĢr elektrozaƎízení (pouze v kompletním stavu)
 Likvidace nebezpeēných odpadƽ - eternit, lepenka, barvy, pneu (za poplatek)
 PƎijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady

Prodej propanbutanu: 10 kg za 380 Kē a 2 kg za 90 Kē
Otevírací doba:
Duben-Ǝíjen
Po-pá 7.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
So 7.00 - 13.00

Kde nás najdete

SbĢrný dvƽr
Kamenice 1067
251 68

Listopad
po-pá 7.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
so 7.00 - 13.00
Prosinec-bƎezen
Po-pá 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
So 8.00 - 12.00

kontaktujte nás na tel.: 603 209 114
www.obr-odpady.cz
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10% SLEVA

NA VŠECHNY POMŮCKY V NAŠÍ VZORKOVÉ PRODEJNĚ

Hole a berle

Chodítka

Toaletní křesla

Sedačky do vany

Sedačky do sprchy

Nástavce na WC

Polohovací lůžka

Domácí péče

Dětské kočárky

Mechanické vozíky

Elektrické vozíky

Elektrické skútry

VZORKOVÁ PRODEJNA
U Dálnice 207, 251 63 Kunice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz, www.dmapraha.cz

