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Samoobsluha v novém kabátě
bude otevřena 22. září
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Placená reklama
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
určitě jste si užili krásné, horké léto a jsme rádi, že
naši obyvatelé mohli využívat opravený rybník ve
Žlábkách a opravenou požární nádrž na Kopánku.
V horkém létě se ale také pracovalo. Včas jsme
dokončili úpravy prostor pro naši Základní školu
a prvního září jsme mohli zahájit výuku ve dvou
prvních třídách a jedné druhé třídě. Bohužel doposud Rada Středočeského kraje nedoporučila převod
budovy zpět do majetku obce. Dle našeho názoru
Střední škola řemesel zbytečně plýtvá finančními
prostředky, když pro svých 48 žáků využívá velký
areál ve Všešímech a zároveň budovu bývalé Obecní
školy v Kunicích.
Druhou důležitou akcí byla oprava prodejny

potravin Na Návsi 124, kdy objekt dostal od vlastníka, obce Kunice, nový „kabát“ a od nového nájemce, firmy ROSA market, s.r.o., z Kroměříže, nové
vnitřní vybavení. Prodejna pod značkou Enapo bude
otevřena 22. září. Doufáme, že prodejna bude zářit
nejen svým vzhledem, ale hlavně svým sortimentem,
čistotou a ochotným personálem. Tím naláká zpět
naše obyvatele, rekreanty i další návštěvníky. Jenom
dostatečný počet zákazníků a dobré tržby od nich
mohou zajistit perspektivu tohoto obchodu. Dobré
nákupní možnosti a upravená kunická náves tak
budou přínosem a vizitkou našich vesnic.
Příjemný podzim všem přeje
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
Váš Zpravodaj přináší nové informace pro všechny, kteří nás
čtete. Zdravíme vás na přelomu
léta a podzimu, naši milí čtenáři.
Jak bylo? Tedy rozhodně parno!
Teplotní výšky lámou historická
maxima, vřískot dětí od rybníků
a bazénů utichá pouze v době
obědů, protože polední siestu diktuje sluneční žár, dospělí – vyprahlí
a žízniví se druží po nocích, to se
dá totiž konečně dýchat… Sportují
již jen ti nejzavilejší… Hospody
a koupaliště praskají ve švech, perseidy křižují oblohu a všichni jsou
zpocení, opálení a myslím, že většinou štastní. Ne, to nepopisuji kulisy karibských letovisek ani
počínání turistů ve frekventovaných lokalitách Středomoří. Vše
vylíčené byla realita letošního léta

v Čechách. Pravda, sem tam
uschne nějaká květinka, trávníky
jsou méně zelené a došlo i na požár
kůlny, tedy u nás – ve Vidovicích.
O důvod více se semknout k sousedské výpomoci a společně hasit
– kůlnu i žízeň. To víte, že se pokaždé najde nějaký remcal, kterému je nesmííírné vedro. A to si
pište, že to bude ten samý týpek, co
si bude stěžovat na příííšernou
zimu, když nastane ta pravá – ladovská. Prostě názory na počasí se
různí. Ale nejen na počasí.
Evropa je zneklidněna migrační
vlnou jih-sever, jihovýchod-severozápad. Většina z nás si smutně
připouští, že osudy a směřování
těch, kteří zaplavili pobřeží i města
některých evropských států, jsou
nejisté. Mnohé tragické konce

exodu uprchlíků z vlastních zemí,
ostnatné dráty lágrů a hraničních
přechodů jsou hranami, které zvoní
i nám. Požadovaný pocit bezpečí
je totiž stejně iluzorní jako krátkodobý. Než tedy zaujmeme k této situaci zásadní – odmítavý nebo
vstřícný postoj, měli bychom napočítat alespoň do sta.
Při vědomí současného chaosu
ve světě se naše lokální problémy
jeví jaksi méně podstatné. I když…
Kde se budou příští rok učit budoucí prvnáčci z našich vesnic,
trápí rodiče, vyučující i místní zastupitele. Nezbývá, než doufat, že
si pan starosta poradí, zdravý
rozum zvítězí a výsledné řešení
bude ku prospěchu všem. Jistě
jsme si už všimli, jak se obec vypořádala s úpravami na návsi.

Číslo 32015, vyšlo 18. září 2015. Zdarma. Zpravodaj obcí je evidován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14875,
zákon č. 46/2000 Sb. Vydává Obecní úřad Kunice. Odpovědná redaktorka: JUDr. Miluše Kubicová. Vaše příspěvky a reakce prosím zasílejte
na e-mail: faltova@kunice.cz, případně je můžete zanést na obecní úřad. Nevyžádané texty a podklady se nevracejí. Redakce děkuje za
pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři.
Inzerce: Ing. Michaela Faltová, e-mail: faltova@kunice.cz. Grafická úprava a tisk: Miroslav Kříž, tel. 602 356 669.

Termín uzávěrky příštího čísla je 9. prosince 2015.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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Žádné odpadky už nelemují přístup do nově zrekonstruovaného obchodu, jehož znovuotevření bude dalším přínosem pro naše obyvatele. Tak tedy po zásluze
chválíme.
A co čeká vás, milí čtenáři? Dotaz podzimu na to, co
jste dělali v létě. Už vás i sebe slyším – bylo horko,
moc se toho dělat nedalo. Výmluva? Kdepak, pravda.
Hlavně nepanikařit! Ledacos se dá ještě stihnout a dohonit a když ne, ono to nějak dopadne. Určitě podobně
jako v té Ezopově bajce. Tak si jí přečtěte a mějte se
moc hezky.
O mravenci a cvrčkovi
aneb Kdo v létě myslí na zimu
Přišla zima, louky a pole zavál sníh a cvrček trpěl
hladem. Když už nevěděl, jak dál, vypravil se k mra-

venci, aby si vyprosil pár soust. Mravenec měl spíž
plnou obilných zrnek, ale nerad rozdával druhým.
Cvrčkovi řekl:
„Ty nemáš co jíst? A co jsi dělal v létě?“
„V létě jsem se radoval,“ vzpomínal cvrček.
„Za horkých dnů a vlahých nocí jsem tančil a zpíval veselé písně…“
„Kdybys myslel na zásoby na zimu,“ vyčítal mu
mravence, „mohl by ses teď radovat, tančit a zpívat
veselé písně!“
Ale nakonec mu pár zrnek přece jenom dal.
Kdyby cvrček zemřel hlady, kdopak by ho v létě
potěšil veselými písněmi?
Vaše Kubicová

Zastupitelstvo obce Kunice
10. zasedání, 29. června 2015
n Schválení závěrečného účtu obce + audit 2014

kontroly hospodaření za sledované období bez
výhrad.
n Spolupráce s Mysliveckým sdružením
p. Pačes informoval zastupitele o činnosti
sdružení a navrhl možné způsoby spolupráce
a podpory mysliveckého sdružení obcí Kunice
– návrh na finanční podporu nákupu pachových ohradníků v oblasti od Bonavity
směrem do Dolní Lomnice
– pí Jakešová předložila rozpočet na tyto ohradníky na první rok cca 10 000 Kč na 3 km silnice, další náklady na doplňování ve výši cca
2000 Kč
– zastupitelé souhlasili s podporou mysliveckého sdružení a odsouhlasili částku
10 000 Kč jako první investici do pachových
ohradníků
n Rozšíření infrastruktury obce
– hřbitov – v plánu budoucí rozšíření a oplocení
– obecní úřad – čekáme, jak dopadne žádost
o dotaci
– technické zabezpečení Služeb Kunice – do
budoucna vybudovat šatny a sociální zařízení
pro zaměstnance a pořízení čistícího stroje na
chodníky a komunikace
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– obecní úřad, MŠ, ZŠ – od srpna změna
operátora, přechod od T-Mobile k O2
n Obecní úřad
– předán podnět na změnu č. 7 územního plánu
obce Kunice – změna stabilizované plochy
orné půdy Na Čihadle na plochu pro výstavbu
RD, zároveň obci Kunice předložena nabídka
zpracování revize celého územního plánu –
zastupitelé vzali žádost na vědomí, v září se
dle plánu zastupitelstva k návrhům na změnu
územního plánu obce vrátíme
– firma Abidea – návrh na změnu č. 1
regulačního plánu v oblasti Dolní Lomnice –
za podmínky, že se bude týkat pouze
slučování pozemků
– MŠ Kunice – žádá o refundaci poloviny
úvazku pro pedagogického pracovníka na
školní rok 2015/16
– obchod na návsi – z dvou nabídek na pronájem komise doporučuje firmu Rosa Market –
zastupitelstvo souhlasí
– ZŠ Kunice – v pátek 26. 6. předány prostory
určené k rekonstrukci, rekonstrukce prostor
bude zahájena dle dodatku nájemní smlouvy
– zastupitelstvo schválilo zpracování studie pro
stavbu nové základní školy v rozsahu 1. – 5.
ročník

září_Sestava 1 14.9.2015 21:44 Stránka 5

n Veřejná diskuse:

– žádost o posekání prostoru nad opěrnou zdí
ve Vidovicích
– poděkování za úpravu okolí koupaliště na
Kopánku
– žádost o zvážení příští těžby dřeva v době
vegetačního rozkvětu a omezení těžby
o víkendu
– upozornění na nevhodné parkování nákladního vozu v ulici Pod Hájkem
– žádost o natření hracích prvků dětského
hřiště v Dolní Lomnici a doplnění písku do
pískoviště tamtéž

11. zasedání, 3. srpna 2015
n Kontrola rozpočtu obce

– Příjem z daně z příjmů je naplněn z 57 %, daň
z nemovitosti z 63 %. Ostatní příjmy –
poplatky za odpady, připojovací poplatky,
za činnost místní správy postupně
naplňovány.
– silnice – výdaje především na opravy
– ostatní komunikace – čerpáno na chodník
a údržby
– pitná voda – zahrnuje náklady na projekt
Všešímy
– vodní díla v krajině – náklady na projekt
v Dolní Lomnici, úprava nádrže Na Kopánku
– ZŠ – vyčerpáno cca 380 000 Kč, postupně se
dokupuje vybavení, učebnice a školní
pomůcky, probíhá rekonstrukce šaten a toalet
– VO – zatím čerpáno jen na energii, připraven
projekt na osvětlení proti zámečku, k MŠ
u zahrádkářů
– Výstavba místních inženýrských sítí – náklady Region JIH
– Komunální služby a územní rozvoj –
pozemky a budovy, investice do TJ
– PO – zabezpečení hasičárny Všešímy
– Náklady místní správy – dovybavení
nábytkem + 2x PC
– Rezerva kapitálových výdajů – cca 1 000 000
Kč bude investován do opravy obchodu na
návsi, cca 120 000 Kč do opravy komunikací
– splátky úvěrů probíhají podle plánu

n Dluhová služba obce k 30. 6. 2015

– MF – zbývá uhradit 9 mil Kč, v roce 2015
částka 4,5 mil Kč, v roce 2016 také 4,5 mil Kč
– ČMZB – zbývá dluh 6,155 mil Kč, splátky
341 750 Kč kvartálně
– Region JIH – hlavní úvěr bude splacen do
roku 2019, zbyde dluh ve výši cca 50 000 Kč
ročně do roku 2022
n Kontrola příprav a vybavení MŠ a ZŠ Kunice
ZŠ Kunice
– Je podepsaný dodatek nájemní smlouvy s krajem na 5 let
– Prostory budovy školy jsou celé v majetku
kraje, který nevyhověl žádosti obce o navrácení majetku
– Zahájena rekonstrukce šaten a sociálního
zařízení v přízemí
– Proběhne kolaudace dalších dvou učeben, sociálního zařízení v přízemí a šaten
– ZŠ Kunice je na školní rok 2015/16
připravena, byla přijata nová učitelka, škola
má celkem k dispozici 5 učeben (2 pro nové
první třídy, 1 druhá třída, 1 družina, 1 ZUŠ).
n MŠ Kunice
– Kapacita naplněna
– Opravy – proběhla výměna oken v podkroví,
malování
– Poslední týden v srpnu bude MŠ v provozu
n Plán oprav komunikací
– Proběhla informace o uskutečněných a plánovaných opravách komunikací:
– V Horní Lomnici byl položen recyklát
k chatkám, kterým si chataři sami cestu
vyspravili
– V plánu položení recyklátu na cestu k panu
Maršálkovi od pily
– Prostor před obchodem na návsi vyasfaltovat
– Upravena bude cesta Nad rybníkem (proti
školce) od školky k boční ulici
– Bude propojení cest do Žlábek
– U Dubu (po realizaci staveb Senior Parku)
a Járy Cimrmana budeme požadovat
spoluúčast obyvatel
– V Dolní Lomnici cesta K Lomu u Brožů bude
vyspravena
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Obecní úřad informuje
– Celkové náklady na opravy komunikací se
odhadují na 1 450 000 Kč
n Obecní úřad:
– Senior Park Kunice
zahájení výstavby od poloviny srpna,
zpoždění bylo zdůvodněno prodlevou ze
strany banky a stavebním řízením
– Obchod na návsi
nový nájemce firma ENAPO, probíhá
výměna oken, krytiny, po úpravě střechy
a oken nová fasáda a podezdívka, kolem budovy bude chodníček v šíři cca 60 cm vč.
obrubníku, nový přívod elektřiny do budovy,
přesun plynového kotle, úprava podhledu,
osvětlení, úprava stávajících radiátorů,
oprava podlahy, nové vybavení. Termín
otevření cca v polovině září.
– Abidea – změna regulačního plánu
zastupitelé souhlasili se změnou regulačního
plánu, který se týká pozemků 210/5, 7, 8, 9, 10
– Galileo úprava webu obce, nový redakční systém, mobilní verze webu, cena 9500 Kč
+ DPH, návštěvnost webu obce měsíčně
1300 návštěvníků = unikátní vstupy

n

n

n

n Veřejná diskuse:

– stížnost na provoz hřiště a klubovny v osadě
U dubu a na porušování nočního klidu po
22. hodině. Majitelé hřiště a klubu budou
vyzváni k jednání na OÚ, bude vyžádán
provozní řád, předloženy stížnosti občanů.
– představení zájemců o odkoupení pozemků
v Kunicích, kteří zároveň vznesli požadavek
na úpravu územního plánu - návrh na projednání územního plánu bude oficiálně projednán na zastupitelstvu v září.

12.zasedání, 7. září 2015
n Vyhodnocení likvidace odpadů na území

obce
– Svoz komunálního odpadu, nebezpečných
odpadů, velkoobjemových odpadů, bioodpadů a sběr separovaných odpadů zajišťuje
v obci firma Marius Pedersen. Pro rok 2016
předpokládáme ceny za svoz TKO beze
změny. Obec zajistila úpravu prostor pro
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n

separovaný sběr na návsi u obchodu
a tělocvičny. V říjnu vybudujeme nové stání
na separovaný sběr ve Všešímech. Chtěli bychom ještě v letošním roce vybudovat stání
pro separovaný sběr v Dolní Lomnici, ve
spolupráci s firmou Abidea.
Návrhy na změny územního plánu
– Zastupitelstvo obce jmenovalo komisi pro přípravu
nového zpracování Územního plánu obce
Příprava na další rozšíření ZŠ Kunice pro
příští školní roky
– Jelikož Rada Středočeského kraje zatím
nedoporučila převod budovy bývalé Obecní
školy do vlastnictví obce Kunice, byla vypracována studie nové školy (na návsi vedle stávající)
– Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zpracování
projektové dokumentace pro tuto variantu
Obecní úřad
– Senior Park – v září by měla být zahájena
výstavba
– obchod na návsi, většina prací na rekonstrukci dokončena, nájemci zatím chybí personál, předpokládané otevření prodejny
nejpozději do konce září 2015
– zastupitelstvo odsouhlasilo atypické domy –
střechy se sklonem 22º a jednu „zelenou“
střechu
– návrh na podporu mladých tenistů (Sportcentrum) bude projednán na příštím zastupitelstvu
Veřejná diskuse
– k lávce u Zlatého potoka (možná cesta dětí do
školy)
– k opravám komunikací (Do Žlábek) – bude
letos realizováno
– ke studii nové budovy Základní školy
+ parkování u školy
– prořezání zeleně u výjezdu z ul. Pod Hájkem
na Hlavní ulici
– žádost o světelný zpomalovací semafor na
přechodu u ulice Dr. Oldřicha
– kontrola poplatků za svoz komunálního
odpadu
– úprava režimu veřejného osvětlení ve
Všešímech
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice
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Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
20. – 30. září 2015. V případě, že majitel nebude zastižen, pracovníci provozovatele zanechají ve
schránce odečtový lístek.
Nahlášení stavu vodoměru – možnosti:
1. Vyplnit odečtový lístek a ten zanést na OÚ Kunice (možno vhodit do černé schránky na budově

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

OÚ) nebo zaslat na adresu: I.T.V. CZ s.r.o., Náměstí
Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice
2. Ohlásit stav vodoměru telefonicky na číslo 323
607 782 (možno i na záznamník) nebo zaslat v SMS
na tel.: 722 201 235
3. Ohlásit stav na e-mail: provoz@itvcz.eu
nutno uvést, jméno a příjmení, obec (Kunice, Vidovice nebo Všešímy), číslo popisné nebo
evidenční, stav vodoměru.
Cena vodného pro rok 2015 je 41 Kč/m3 vč. DPH.
–jk–

Výměna vodoměrů
Podle požadavků provozovatele vodovodu
průběžně probíhá cejchovní výměna vodoměrů ve
vašich nemovitostech v obci Kunice a místní části
Vidovice. Tuto výměnu provádí pověření pracovníci
Václav Šretr st. a Václav Šretr ml., kteří se prokazují
průkazem společnosti I.T.V. a na požádání předloží
i občanský průkaz. O výměně vodoměru ve vaší
nemovitosti budete předem informováni telefonicky, popř. prostřednictvím letáku do schránky.
Žádáme vás o zajištění bezproblémového
přístupu k vodoměru.
Děkujeme za spolupráci.
I.T.V. CZ s.r.o., výkonná kancelář: nám. Emila
Kolbena 460, Strančice, tel. 323 607 782
www.itvcz.eu
–jk–

Stočné
Cena stočného pro rok 2015 je 120
Kč/měsíc/osoba. Splatnost stočného za 2. pololetí
je 30. listopadu 2015.
Číslo bankovního účtu pro platbu stočného je
43-2050660217/0100 nebo můžete platit v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
–jk–

Bio odpad v roce 2015
Svoz bioodpadu i v roce 2015 probíhá vždy ve
středu, do 25. listopadu každý týden a poslední svoz
je 9. prosince.
Pro jednorázovou likvidaci bioodpadu (např.
ošetření živého plotu) lze objednat velký kontejner
na bioodpad (1100 l), kde jeden svoz tohoto kontejneru stojí 350 Kč.

7
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n Do nádoby patří: např. listí, tráva, plevel, zbytky
rostlin, dřevné štěpky ze stromů a keřů, piliny,
hobliny, ovoce, zbytky zeleniny, spadané ovoce,
kávová sedlina, skořápky od vajec
n Do nádoby nepatří: např. zbytky jídel, jedlé oleje,
maso, kosti, uhynulé zvířectvo, znečištěné piliny
a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady
–jš–

Dlužíte za svoz popelnic?
Obec Kunice stanovila náhradní termín na
úhradu poplatku za likvidaci a svoz komunálního
odpadu do konce měsíce září 2015. Pokud v tomto
termínu nebude poplatek uhrazen, obec
přistoupí k vydávání platebních výměrů včetně
navýšení podle zákona č. 565/1990 Sb.
–jší–

Očkování psů proti vzteklině
Oznamujeme majitelům psů, že očkování psů
proti vzteklině proběhne ve středu 30. září 2015
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! Očkování bude provedeno veterinární službou MVDr. Kohouta.
–mf–

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–

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–

Poplatek ze psů
byl splatný 31. března 2015. Poplatek je možné
uhradit hotově v úředních hodinách na OÚ Kunice
nebo převodem na číslo účtu obce 6720201/0100.
Sazba poplatku za prvního psa je 300 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je
450 Kč.
Sazba poplatku za prvního psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu, je 100 Kč.
Sazba za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu, je 200 Kč
–mf–
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Výzva k úpravě zeleně
Žádáme majitele a uživatele pozemků
sousedících s místními komunikacemi o pokácení
a okleštění stromoví a jiných porostů, které zasahují
svými větvemi do jízdního profilu místních komunikací a znesnadňují průjezd např. popelářů, zimní
údržbě apod.
Okleštění dřevin proveďte, prosím, v termínu
od 1. října do 30. listopadu 2015.
Děkujeme za spolupráci.
Ing. Jindřich Konopáč,
místostarosta obce

Kunice nemají 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,
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.
–jší–
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Zvyšujeme rychlost internetu
všem našim zákazníkům
V rámci zvyšování komfortu a kvality služeb
navyšujeme všem našim klientům rychlost
připojení. Tento krok jsme plánovali od začátku
prázdnin a věříme, že se setká s pozitivní odezvou
z řad našich stávajících i potenciálních zákazníků.
Kosmonet je poskytovatel internetu a pro
zajištění fungování používá to nejlepší hardware
zařízení, které je na trhu dostupné. Zařízení
Mikrotik je skvělé v tom, že náš technik provádí
většinu servisních zásahů vzdáleně (např. prověření
stavu signálu a kvality linky), čímž se minimalizuje
počet servisních výjezdů. Na trhu jsou běžně dostupná levnější zařízení, která žádnou vzdálenou
správu ani pomoc neumožňují, každý výjezd servisního technika tak u naší konkurence mnohdy
zaplatíte. Nabízíme vám zcela transparentní obchodní vztah, proto také na našem webu www.kosmonet.cz najdete kompletní ceník zařízení i služeb.
Kosmonet je příspěvková organizace Města Mnichovice, na srdci nám tedy neleží zisky majitele, ale
opravdu to, abychom v naší obci i regionu poskytovali skvělé fungující služby. To co vyděláme, zpětně
investujeme do naší obce a to jak v podobě bu-

dování optických sítí, tak rozšiřování sítě AP
vysílačů, čímž pochopitelně zlepšujeme pokrytí.
Kosmonet:
n Garantuje rychlosti u vámi využívaného tarifu.
n Funguje bez datového omezení (po vyčerpání

limitu Vám internet nepřestane fungovat)
n Je městská síť (vydělané peníze používá na

n
n
n
n
n

rozvoj našeho regionu - investujeme do budování optických sítí)
Podporuje region (zdarma připojujeme obecní
úřady, školy, školky, městská sportoviště, atp.)
Svou síť monitoruje 24 hodin/7 dnů v týdnu
a pružně reaguje na vzniklé podněty.
Nabízí veřejné IP adresy.
Servisní zásahy dle aktuální situace, mnohdy
v den nahlášení závady.
Klienti mohou hodnotit naše techniky:
http://www.feedbando.com/mobile/kosmonet

K dispozici jsme vám také na novém lehce zapamatovatelném telefonním čísle 731 20 50 90 a to
denně včetně víkendů od 8.00 do 22.00 hodin.
Podrobnosti o navýšení rychlostí naleznete
webu www.kosmonet.cz

Rosa market, s.r.o.
otevírá v Kunicích v úterý 22. září 2015

prodejnu potravin,
do které

hledá zaměstnance
Případní zájemci kontaktujte
pana Tomáše Chramostu
e-mail: tchramosta@rosamarket.cz,
mob.: 724412877

9
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Zahájení školního roku
v Základní škole Kunice
V době letních prázdnin proběhla ve škole další
rekonstrukce nevyhovujících pronajatých prostor.

Ve škole vznikla nová moderní šatna, sociální
zařízení a dovybavili jsme dvě učebny interaktivními tabulemi, novým školním nábytkem
a potřebnými pomůckami.
První školní den jsme ve škole přivítali 30
prvňáčků. Od 1. září navštěvuje naši
školu již 45 dětí. O jejich osobnostní
rozvoj se starají paní učitelky Mgr.
Martina Laurová, ing. Eva Gurská,
Mgr. Blanka Chramostová a paní
vychovatelky
Eva
Málková,
Bc. Neonila Makowiec, Mgr.
Tamara Hlaváčová a ing. Alena
Laštůvková, kterým tímto děkuji za
skvělou přípravu školy na nový
školní rok. Velké poděkování rovněž
patří zřizovateli a všem občanům,
kteří naši základní školu podporují
a věnují svůj čas pro její další rozvoj.
Mgr. Blanka Chramostová,
ředitelka ZŠ Kunice

Mateřská škola
Jaruška
Od 1. září 2015 navštěvuje mateřskou školu 70 dětí z Kunic, Vidovic, Všeším, Horní a Dolní Lomnice.
Společně si hrajeme, učíme se pracovat i chovat a pomalu se připravujeme do školy.
Já školka slibuji
Od pondělka do pátku,
v novém pestrém kabátku,
umytá a vymydlená,
na všechny hry připravená.
S hrncem plným vtipné kaše,
budu zase jenom vaše.
Na oplátku, nic to není,
chci jen slušné zacházení.

Obecní kronika na DVD
Obec Kunice zajistila nové profesionální naskenování obecní kroniky (autor Dr. Oldřich).
Naskenované listy byly zpracovány do „listovacího“
softwaru spolu s možností vyhledávat z rejstříku
kroniky.
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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.
J.Š.
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Taekwon-Do Sparring
Taekwon-Do ITF v obci Kunice již začíná mít
velkou popularitu. Po účasti Sáry Podskalníkové na
Mistrovství světa v italském Jesolu oddíl Sparring
pořádal letní soustředění Taekwon-Do v malebném
prostředí nedaleko Orlické přehrady uprostřed lesů
u obce Podolí I. Soustředění se zúčastnilo 50
taekwondistů z oddílu Sparring, oddílu Benátky
nad Jizerou a několik dětí, které si přijely naše
umění vyzkoušet. Tábor byl po dobu 12 dní
zaměřen nejen na cvičení, ale i na relaxaci a nástavbové sporty s pravidly, která se trochu vymykala
oficiálním ustanovením pro daný sport. Prostě to
bylo tak, aby se všichni pobavili. Trénovalo se také
ve vodě - v přehradě a v místním bazénu. Ti
odvážnější si mohli mezi sebou i zabojovat na paintballové střelnici.

Po táboře a povinné dovolené s rodiči začala
probíhat letní příprava závodníků na Mistrovství

Evropy, které se bude konat koncem října ve Skotsku. Zde nás bude opět reprezentovat členka
národní reprezentace Sára Podskalníková I. Dan.
Této přípravy se zúčastnili i další členové širšího
výběru reprezentace, kteří místo u vody doplnili
horké léto cvičením. Na závěr prázdnin se dívčí juniorský výběr přidal k delegaci ČNUT na jednání
v Polském Lublinu, kde vedení národní asociace
ČNUT jednalo s představiteli Evropské federace
Taekwon-Do ITF. Pro naši mládež zde byl připraven
samostatný program - prohlídka úspěchů Polského
svazu Taekwon-Do, prohlídka města Lublin
a trénink se světovou legendou mistrem Jerzy Jedutem VIII. Dan. Během návštěvy Polska naše
výprava uctila památku obětí fašismu
v koncentračním táboře Osvětim - Březinka. Při
zpáteční cestě jsme navštívili královské město
Krakov a hrad Wavel.
Prázdniny utekly jako voda a již tu máme nový
školní rok. Opět začaly pravidelné tréninky, začala
práce s novými žáky a příprava závodníků na
soutěže, kterých máme naplánováno dost. Máme
v plánu účast na domácích soutěžích v rámci
ČNUT, ale i v zahraničí. Vrcholem přípravy
podzimní a zimní části bude účast na mezinárodní
soutěži Prešov open na Slovensku.
Přejeme všem našim žákům do dalšího období
mnoho sportovních i osobních úspěchů a novým
členům oddílu Sparring, aby je naše cvičení zaujalo
a rozšířili tak řady našich závodníků.
Za vedení školy Sparring
Trenér školy, Mezinárodní instruktor
Viktor Stein IV. Dan

11

září_Sestava 1 14.9.2015 21:44 Stránka 12

Senior Park Kunice
Senior park by měl být dostavěn do konce roku
2016, bude se jednat o bytový dům, ve kterém se sociální a zdravotní služby budou poskytovat jen
v případě nasmlouvání.
Již nyní se mohou zájemci o pronájem bytu
v Senior Parku zaevidovat (do konce roku může
obec naše zájemce upřednostnit, poté bude dům
doplněn zájemci z jiných částí republiky dle
pořadníku Senior Parku). To znamená, že letos

12

budou upřednostňovány žádosti našich (trvale
hlášených) občanů nebo jejich přímých příbuzných
(rodiče, prarodiče).
V okamžiku, kdy Senior Park zahájí výstavbu
areálu, začne zájemcům nabízet podnájemní
smlouvy na konkrétní bytové jednotky.
V případě zájmu o byt
kontaktujte pana Emila Fedoše,
telefon: 774 656 656,
e-mail: fedos@senior-park.cz
–mf–
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Placená reklama
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
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Placená reklama

SLUŽBY s.r.o.

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

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

Kde nás najdete

SbĢrný dvƽr
Kamenice 1067
251 68

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

kontaktujte nás na tel.: 603 209 114
www.obr-odpady.cz
18
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Placená reklama

Wi-Fi inte
n rnet

Infolinka 365 dní v roce od 7 do 22 hodin

+420 222
2 362 362
Ví e na
Více

www.ssxg.cz
sxg.cz
sx
sxg
sxg.
sxg.c
g.cz
.cz
czz
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3URGHM5'%UWQLFHP3KD
YêFKRG&HQD.þ


3URGHMNRPSR]HPNXP
ěHKHQLFH&HQD.þP


x

3URGHMSROH9HONp3RSRYLFH
P&HQD.þ

•WŽǌĞŵĞŬŽŬŽůŽϭϰϬϬŵϮĂǎϮϬϬϬŵϮ

,ůĞĚĄŵĞƓŝŬŽǀŶĠŬŽůĞŐǇĚŽƚǉŵƵ͊͊͊
EKs/E<͊
ĂĚŽƉŽƌƵēĞŶşŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝĂŶĄƐůĞĚŶĠŵ
ĚŽŬŽŶēĞŶĠŵƉƌŽĚĞũŝĚŽƐƚĂŶĞƚĞƉƌŽǀŝǌŝǀĐĞůŬŽǀĠ
ǀǉƓŝϭϬйǌƉƌŽǀŝǌĞsZ<͘

ǁǁǁ͘ǀƌŬĐǌ͘Đǌ͘ĐǌĞůĞŶĄůŝŶŬĂǌĚĂƌŵĂ͗ϴϬϬϱϬϱϭϱϲ
ŝŶĨŽΛǀŝƌƚƵĂůŶŝƌĞĂůŝƚŶŝŬĂŶĐĞůĂƌ͘ĐǌdƎĞďŽŚŽƐƚŝĐŬĄϭϰ͕ϭϬϬϯϭWƌĂŚĂϭϬ

UVT
blesk A

10 Mbps/2Mbp
ps

350,-

Kč
za měs




/ŶǌĞƌƵũĞŵĞŶĂŶĞũǀşĐĞŶĂǀƓƚĢǀŽǀĂŶǉĐŚǁĞďŽǀǉĐŚƐĞƌǀĞƌĞĐŚ͕
ƉƌĂĐŽǀĄǀĄŵĞsĂƓĞŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝǀĞǀŝƌƚƵĄůŶşŵƉƌŽǀĞĚĞŶŝ
ĂŽŶͲůŝŶĞ͊:ƐƚĞǌǀĢĚĂǀşŬĚŽũĞŶĂƓşƚǀĄƎş͍sşĐĞŶĂǁǁǁ͘ǀƌŬĐǌ͘Đǌ


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
E
L
E
T

Kč
za měsíc

VT
b esk A++

30 Mbps/10Mbps

720,-

Kč
za měsíc

internet.uvtt.cz
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Placená reklama

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

