BERLE

SEDAČKY DO VANY

PODLOŽKY POD PATY

ORTÉZY

TOALETNÍ KŘESLA

DRŽÁKY BERLÍ

CHODÍTKA

KŘESLA

POLOHOVÁNÍ

SEDAČKY DO SPRCHY

SEDÁKY DO VOZÍKU

VOZÍKY

STUPÍNKY K VANĚ

REHABILITACE

HOLE

STRAVOVÁNÍ

BANDÁŽE

REHABILITACE

OPĚRKY DO LŮŽKA

CHODÍTKA

REHABILITACE

ZVEDÁKY

VOZÍKY

BERLE

TOALETA

SEDAČKY DO SPRCHY

TOALETNÍ KŘESLA

CHODÍTKA

CHODÍTKA

PODAVAČE

NÁSTAVCE NA WC

NÁSTAVCE NA WC

BANDÁŽE

VOZÍKY

VOZÍKY

SEDAČKY DO SPRCHY

VOZÍKY

CHODÍTKA

KŘESLA DO SPRCHY

NÁSTAVCE NA WC

TOALETNÍ KŘESLA

TOALETNÍ KŘESLA

REHABILITACE

HYGIENA

MATRACE

MATRACE

OBLÉKÁNÍ

SEDÁKY DO VOZÍKU

BERLE

STOLKY

BANDÁŽE

CHODÍTKA

CHODÍTKA

HYGIENA

REHABILITACE

NÁSTAVCE NA WC

NÁSTAVCE NA WC

PŘESUNOVÁNÍ

POLŠTÁŘE

VOZÍKY

VOZÍKY

STRAVOVÁNÍ

TOALETNÍ KŘESLA

NÁSTAVCE K BERLÍM

ŠLAPADLA

NÁSTAVCE NA WC

SKÚTRY

LŮŽKA

VOZÍKY

KŘESLA

CHODÍTKA

MADLA

REHABILITACE

STRAVOVÁNÍ

HRAZDY K LŮŽKŮM

CHODÍTKA

REHABILITACE

SEDÁKY DO VOZÍKU

VOZÍKY

DĚTSKÉ HOLE

DĚTSKÉ VOZÍKY

PRODEJ • PŮJČOVNA • SERVIS
U DÁLNICE 207, 251 63 KUNICE, TEL.: 323 610 610, WWW.DMAPRAHA.CZ

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začátek nového roku sliboval uklidnění nejen na
naší politické scéně, ale i lepší předpovědi o postupném ústupu pandemie, se kterou jsme byli nuceni žít
téměř dva roky. Bohužel, nyní se musíme náhle zabývat okupací Ukrajiny. Pro nás, kteří jsme osobně
zažili rok 1968 (mně bylo 17 let), to připomnělo
obdobně nečekaný vstup „spřátelených vojsk“ na
naše území. Také jemu předcházelo spojenecké cvičení v okolí našich hranic a masivní, lživá ruská kampaň. Vpád ruských vojsk na Ukrajinu nebyl
neočekávaný, ale stále jsme doufali, že se tak nestane.
Naše obec se aktivně zapojuje do humanitární pomoci pro napadenou Ukrajinu. Škola, školka i úřad
pomáhají s organizováním veřejných sbírek. Mimo
jiné jsme uvolnili a vybavili jednu bytovou jednotku
pro ubytování uprchlíků.
Také naši spoluobčané jim poskytují své privátní či
podnikatelské prostory pro ubytování. My se budeme

snažit ve spolupráci s vedením ZŠ Kunice zajistit pro
všechny ukrajinské děti, ubytované v naší obci, školní
vzdělávání. Zároveň řešíme s vedením MŠ Jaruška
možnost zajištění kapacity pro umístění dětí především těch ukrajinských matek, které si najdou zaměstnání.
I přes státní rozpočtové provizorium má naše obec
dostatek finančních zdrojů pro běžný provoz obce
a zajištění agend obecního úřadu. Zároveň máme
dostatečné rezervy, aby všechny probíhající i připravované investiční akce běžely podle plánu. Víme, že
budeme muset řešit nejen situaci lidí v nouzi, ale i celkové růsty cen, zejména energií, jejich dopady na
všechny občany a následně i na rozpočet obce.
Přeji vám všem s přicházejícím jarem oteplení
nejen klimatické, ale i oteplení celé mezinárodní situace.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
Naši milí čtenáři,
tak to vypadá, že kromě nastupujícího jara se nějaké hlubší jistoty vytrácejí. Jak se lze dočíst,
agresivní virus nabyl podoby dalšího vražedného nebezpečí, aniž
bychom museli jeho slovní podstatu zásadně měnit. Stačí pouze
vypustit první slabiku a podoba
nebezpečí je odtajněna. Jenže...
Tohle není právě slovní hříčka
pro pobavení. Spíš memento
všem. Přesto je nezbytné s odsouzením kolektivní viny zacházet opatrně. Vždyť přece mnozí
ruští občané i Rusové žijící u nás
válku odmítají.

Podoba zla je zřejmá - je mrňavé, mocichtivé a kruté. Nepoučil se ruský prezident z osudů
a především konců podobných
sociopatů naší novodobé historie. Škoda. My víme, že „kdo seje
vítr, sklízí bouři”.
Obrovské, společné napření
sil tolika lidí napříč kontinenty
proti násilí a frontální podpora
Ukrajiny jsou naší nadějí. Sankce
a izolace pak tou správnou cestou. Ať vidí! Studovat si mohou
na Lomonosově univerzitě, koupat se třeba v Bajkalu a puk po
ledu strkat s Putinem a Lukašenkem...

Obyvatelé našich vesnic,
ostatně tak jako celý náš národ,
mají srdce i rozum na správné
straně. To je patrné z množství
vyvíjených aktivit, které mohou
nešťastným Ukrajincům alespoň
zčásti usnadnit jejich současnou
životní situaci. Kéž nám tedy soucit s bližními v ohrožení a lidská
slušnost vydrží, vydrží, vydrží.
V téhle rozjitřené době si snad
občas odpočiňte od sociálních
sítí a mantrou nám budiž - jaro
přijde. Přeji vám všem, pokud
možno, klidné dny.
Ukrajino vydrž!
Vaše Kubicová

Číslo 1/2022, vyšlo 18. března 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. června 2022. (Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně.)
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Zastupitelstvo obce Kunice
Výpis z 24. zasedání zastupitelstva
obce Kunice ze dne 13. prosince 2021
n Rozpočet obce, ZŠ a MŠ na rok 2022

– Na základě předchozího projednání, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 24/1/21: rozpočet
obce Kunice na rok 2022.
– RO č. 4: podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 24/2/21: rozpočtové
opatření č. 4 za rok 2021.
– ZO schvaluje Usnesení 24/3/21: rozpočet
Základní školy Kunice na rok 2022.
– ZO schvaluje Usnesení 24/4/21: rozpočet
Mateřské školy Jaruška na rok 2022.
n Ceny vodného a stočného na rok 2022
– Na základě pracovního jednání.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 24/5/21: Navýšení
ceny pro vodné o nájemné ve výši 3,43 Kč ke
kalkulované ceně bez DPH a vodné na rok 2022
ve výši 45,45 Kč/m3 bez DPH tj. 50,00 Kč/m3
včetně DPH.
– ZO schvaluje Usnesení 24/6/21: stočné
na rok 2022 ve výši 45,45 Kč/m3 bez DPH
tj. 50,00 Kč/m3 včetně DPH (150
Kč/měsíc/osoba, tj. 1.800 Kč/rok/osoba)
n Dopravní obslužnost a náklady na MHD pro
rok 2022
– Zastupitelstvo vzalo na vědomí Krajským
úřadem nově rozpočtené náklady na dopravní
obslužnost (MHD) na rok 2022 s tím, že tyto
náklady jsou součástí schváleného rozpočtu
obce na rok 2022.
n Obecní úřad
Směny pozemků ke schválení
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům
a/nebo schválených a vyvěšených záměrů.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 24/7/21: směnu pozemků podle záměru schváleného usnesením
č. 23/11/21.
– ZO schvaluje Usnesení 24/8/21: trojsměnu
pozemků dle záměru schváleného usnesením
č. 23/12/21.
– ZO schvaluje Usnesení 24/9/21: směnu po-
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zemků dle záměru schváleného usnesením
č. 23/13/21.
Návrh na změnu ÚP obce
– Na základě návrhu vlastníka pozemku
p.č. 1730/1 v k.ú. Všešímy.
– Projednáno.
– ZO schvaluje Usnesení 24/10/21: nesouhlasí
s návrhem změny územního plánu obce, podaný vlastníkem pozemku p.č. 1730/1, k.ú.
Všešímy, spočívající ve změně využití pozemku z NZ na BV či BM.
– Zastupitelstvo obce opakovaně potvrdilo, že
nehodlá v žádném případě rozšiřovat zastavitelné území obce.
Žádost o odkoupení pozemku p.č. 639, k.ú.
Kunice u Říčan (20 m2)
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 24/11/21: záměr prodeje pozemku pozemku p.č. 639 v k.ú. Kunice
u Říčan o výměře 20 m2 do vlastnictví vlastníka pozemku p.č. 640 v k.ú. Kunice u Říčan.
Odkoupení vybudovaného vodovodního
(17 m) a kanalizačního (11 m) řadu
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 24/12/21: odkoupení
vodovodního řadu (17 m) a kanalizačního
řadu (11 m) v ulici Pod Školkou od investora
řadů za 1 Kč.
Probíhající a připravované projekty
– Podle detailů zaslaných všem zastupitelům.
– Projednáno, bez připomínek.
– ZO schvaluje Usnesení 24/13/21: podání žádosti o dotaci na výměnu umělého povrchu
sportoviště v areálu TJ Kunice (vlastník obec
Kunice) na MMR PORV. Předpokládaná
částka dotace je do 2,7 mil. Kč včetně DPH
(obec není plátce DPH). Obec Kunice zajistí
ze svého rozpočtu spoluúčast min. ve výši 20 %.
– ZO schvaluje Usnesení 24/14/21: podání žádosti o dotaci na dokončení úpravy zahrady
Mateřské školy Jaruška, včetně doplnění herních prvků na MMR PORV. Předpokládaná
částka dotace je do 1,2 mil. Kč včetně DPH
(obec není plátce DPH). Obec Kunice zajistí
ze svého rozpočtu spoluúčast min. ve výši
20 %.

– ZO schvaluje Usnesení 24/15/21: podání žádosti o dotaci na dokončení úpravy zahrady
Mateřské školy Jaruška, včetně doplnění herních prvků Nadaci Karla Komárka. Předpokládaná částka dotace je 400 tis. Kč včetně
DPH (obec není plátce DPH). Obec Kunice
zajistí ze svého rozpočtu spoluúčast min. ve
výši 150 tis. Kč a dále zajistí spoluúčast organizací a spolků v obci.
Opatření Covid (ZŠ, MŠ, OÚ)
– Technické služby: 2 osoby covid+.
– MŠ: 2 třídy uzavřeny.
– ZŠ: mnoho pedagogů bylo v karanténě/OČR.
Aktuálně půlka jedné třídy a 3 pedagogové.
Týden před Vánoci ředitelské volno, ale družina bude otevřena.

Odkoupení stavby a technologie rozšířené
kapacity ČOV
– Dle předchozího projednání.
– Rámcově schváleno již dříve.
– ZO schvaluje Usnesení 24/16/21: kupní
smlouvu na odkoupení stavby a technologie
rozšíření kapacity ČOV v Dolní Lomnici od
firmy Abidea Centrum s.r.o.
Veřejná rozprava
– Dotaz na stav změny ÚP č. 9 – zodpovězeno,
již bylo odesláno na KÚ.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Obecní úřad informuje

Pomoc Ukrajině
Na obecním webu https://www.kunice.cz/prakticke-info/pomoc-ukrajine/ jsme vytvořili sekci
„Pomoc Ukrajině“, kde najdete všechny potřebné
informace v češtině i ukrajinštině.
–jší–

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

Vodovod – odečty vodoměrů
Prosíme o nahlášení stavu nejpozději do
5. dubna 2022. 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–

Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner bude v roce 2022 přistaven vždy první sobotu v měsíci: 2. dubna,
7. května, 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 7. května a 3. září 2022.
–jr–

5

OBECNÍ ÚŘAD KUNICE
Na Návsi 92, 251 63 Kunice, tel.: 323 665 463,
323 664 162, e-mail: info@kunice.cz
www.kunice.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí 8–12 hod., 15–18 hod.
středa 8–12 hod., 15–18 hod.
VEDENÍ OBCE
Ing. Jiří Šíma, starosta
tel. 602 170 276, e-mail sima@kunice.cz
Ing. Jindřich Konopáč, místostarosta
tel. 602 286 685, e-mail konopac@kunice.cz
Správce kanalizace a ČOV, uzavírání všech
smluv (stočné, poplatky za připojení)
Ing. Jan Rubeš, asistent starosty
tel. 601 538 433, e-mail rubes@kunice.cz
Ing. Michaela Faltová
tel. 775 075 048, e-mail faltova@kunice.cz
Finanční a účetní záležitosti obce,
vybírání poplatků, ověřování listin a podpisů,
smlouvy o pronájmu hrobového místa,
sociální služby důchodcům
Jana Šmejkalová
tel. 602 178 308, e-mail smejkalova@kunice.cz
Podatelna Obecního úřadu, přihlašování do
obce, evidence obyvatel, evidence poplatků ze
psů, povolování kácení stromů, hlášení závad veřejného osvětlení, prodej známek na svoz SKO,
hlášení závad v odvozu domovního odpadu
ČÍSLA ÚČTŮ
Pro platby poplatků ze psů, odvoz SKO
(popelnice) a ostatních poplatků
používejte č. ú. 6720201/0100
Pro platby za stočné používejte
č. ú. 43-2050660217/0100

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Poruchy VO – tel.: 800 101 109
Poruchy ČEZ – tel.: 800 850 860
Poruchy plynu – tel.: 1239
Poruchy voda – (provozovatel vodovodu firma I.T.V.)
7-14 hod. 722 201 235, 323 607 782
14-7 hod. 725 444 994
Poruchy na kanalizační síti
tel.: 602 286 685
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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–

Vandalismus opět
Je nám líto, že následkem oslav Silvestra bylo
z velké části zdemolováno místo „Bílý kámen“.
Obec zde již nebude financovat opravy.
–jší–

Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
(včetně elektroodpadu)
proběhne ve všech místních částech v sobotu
7. května 2022.
8:00 - 9:00 Kunice u základní školy
9:15 - 10:00 Všešímy na návsi
10:15 - 11:00 Dolní Lomnice u separačního
stání, ul. Do Horní.
–jr–

Do hnědých popelnic
patří pouze dřevěný popel
Byli jsme upozorněni svozovou firmou, že do bio
nádob občané nesprávně umisťují uhelný popel.
Ten patří pouze do popelnic na směsný komunální
odpad (černé nádoby). Do popelnic na bioodpad
(hnědé nádoby) lze ukládat jen dřevěný popel.
V obou případech musí být popel vychladlý. –jr–

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

Čistý Ladův kraj – úklid obce
V rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“,
která je vyhlášená na sobotu 2. dubna 2022, zveme
občany na úklid naší obce a okolí. Je potřeba uklidit veřejná prostranství, sesbírat pohozený nepořádek, odklidit navezené černé skládky a uklidit
odpadky naházené na příjezdových cestách do
obce. Pytle na odpadky a rukavice vám vydá obecní
úřad. Pokud budete mít o úklidový materiál
zájem, kontaktujte nás, prosím, mailem:
rubes@kunice.cz, abychom vše mohli připravit.
Naplněné pytle můžete sami odvézt k čističce od-

Zprávy
z Mateřské školy
Jaruška
V únoru se předškoláci dva
týdny věnovali integrovanému
bloku Povolání. Seznamovali se
s pojmem práce/zaměstnání,
s řemesly a jejich názvy, diskutovali jsme o tom, kdo pracuje, kdo
pracovat nemůže, jak se lidem
pracovalo dříve a jak nyní v moderní době plné technického vybavení. Prožitkovým učením
jsme se dotkli všech oblastí tohoto tématu, děti si vyzkoušely
vyrobit např. moučkový cukr ve
starožitném hmoždíři, potěžkaly
si starožitnou žehličku a ocenily
tak naše babičky a prababičky,
které tyto předměty musely
používat denně.
V mateřské škole Jaruška jsme
25. února pořádali masopustní
dopoledne. Děti přišly v krásných
maskách, ve kterých jsme spolu
od rána tančili, soutěžili a vzá-

padních vod v Kunicích nebo nám mailem sdělte
kde jste pytle nechali připravené k odvozu.
Děkujeme všem, kteří se do akce zapojí. –jší–

Na Faře se bude opět tancovat
Již pátý školní ples se bude konat v sále na Staré
Faře 2. dubna 2022 od 19.00 hodin. O hudební doprovod se postará kapela
Nebude chybět tombola. Předprodej lístků bude
probíhat 14 dní před akcí v ZŠ Kunice. Výtěžek
z akce věnují pořadatelé jako každý rok naší kunické
škole.
„Zveme srdečně všechny sousedy a doufáme, že
si opět společně zatančíme a poklábosíme. Po
dlouhé pauze jsme už opravdu natěšení.“ říkají pořadatelé ze spolku DĚTEM KUNIC.
Petr Paták

jemně se navštívili v ostatních třídách. Hodovali jsme nad společně připravenou svačinou
a donesenými dobrotami z domova. Zkrátka masopustní veselice jak má být. 1. března nás
k tanci vyzvaly děti z masopustního průvodu ze ZŠ. Na
hřišti nám zazpívaly Masopustní
polku a my si tak znovu připomněli tuto krásnou tradici.

8. března jsme navštívili Senior
park, kde děti seniorům přednesly
básničky a písničky, které se pro
ně naučily. Zároveň předaly babičkám ručně vyrobenou pozornost k Mezinárodnímu dni žen.

Dále nás čeká projekt Tvořivá
hra v zahradě, do kterého jsme se
rozhodli zapojit s Muzeem Říčany. Půjde o vytvoření nových
herních koutků na zahradě MŠ,
a to vlastními silami a za pomoci
rodičů tak, aby pro naše děti byla
ještě lákavějším místem pro hru,
místem kde by mohly realizovat
svou krásnou dětskou fantazii.
Ani nám není lhostejná situace
a válečný konflikt na Ukrajině.
A protože se nám naskytla příležitost pomoci ukrajinské vesnici
Bilky s potravinovou sbírkou, poprosili jsme rodiče dětí, zda by
nám touto cestou pomohli.
Odezva byla úžasná, během dvou
dnů rodiče nanosili velké množství trvanlivých potravin, které řidiči museli odvézt ve dvou
dodávkách. Moc si spolupráce
všech vážíme, tímto bychom jim
chtěli ze srdce poděkovat. Myslíme si, že to co dělá svět krásný,
je právě to, když táhneme všichni
za jeden provaz.
–mm–
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Okénko ze základní školy
Blíží se jaro a s ním, jak to vypadá, je příznivější
doba pro rozjezd školních aktivit.
Naši žáci projevují velký zájem o matematické soutěže a pod vedením paní učitelky Michaely Kubečkové se do nich pravidelně zapojují.
Do napínavého online turnaje Piškworky se z naší
školy nominovalo šest čtyřčlenných družstev. Z celkového počtu 28 týmů ze ZŠ a SŠ, které mezi sebou
soupeřily 15. listopadu, obsadili naši Bludišťáci 17.,
Logicmani 25. a tým Piškus 23. místo. O devět dní
později si soustředění a taktické přemýšlení poměřily další tři týmy, opět s mnohdy staršími a zkušenějšími hráči i z matematických gymnázií. Dosáhly
také moc pěkných výsledků. Tým Křížky obsadil 15.
místo, tým Šiškin 27. a Kádinka s.r.o. 28. místo z celkových 34. Bylo to náročné i fyzicky, jednotlivé turnaje trvaly 4 až 5 hodin. Piškvorkářům děkujeme
a těšíme se na příště.
Logické olympiády se v naší škole zúčastnilo celkem 19 žáků. V Kategorii A pro 3. až 5. třídy se mezi
75 % výborných řešitelů dostalo 12 našich žáků. Nejlepšího výsledku, 24.-34. místa z 1822 účastníků ve
Středočeském kraji (166. místo ze 13 728 všech řešitelů v letošním roce), dosáhl Lukáš Lambert ze
4.A. Přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
V Kategorii B pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií se zapojilo pět žáků. Všichni splnili na
více než 75 % a David Kuták na 90 %. Blahopřejeme.
Do okresního kola Matematické olympiády postoupili čtyři žáci naší školy. V okresním kole pro
mladší žáky, které proběhlo 26. ledna, se na skvělém
17. –18. místě umístila Anna Bezstarosti z 5.A. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších matematických
úspěchů. Okresní kolo MO pro 6.–9. třídy proběhne
12. dubna, kde nás budou reprezentovat tři žáci.
V únoru proběhlo školní kolo matematické soutěže
Pangea a spolu se 32 účastníky napjatě čekáme na
výsledky, které budou známy až 11. března.
Všem našim žákům patří poděkování za skvělou
reprezentaci školy a za prokázané znalosti a dovednosti. Přejeme jim mnoho úspěchů v dalších kláních.
Ani humanitní obory nezůstávají pozadu. V lednu
se sedm žáků osmého ročníku zúčastnilo školního
kola Dějepisné olympiády. Téma pro letošek je
Šlechta v proměnách času do roku 1648. Dva nejlepší řešitelé, Rostislav Tomáš a Jan Hutzel, postu-
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pují do okresního kola, které proběhne koncem
března 2022. Všichni jim držíme palce.
Také letos se pokusíme navázat na loňský úspěch
v celonárodním projektu Paměť našich sousedů neziskové organizace Post Bellum. Medailonek pamětníka budou letos připravovat žáci 7. třídy a další
želízko v ohni už si připravujeme pro následující
školní rok. Nás těší, s jakou chutí a zájmem do projektu jdou.
Děti se pod vedením skvělé výtvarnice Lenky Zerzánové zúčastňují výtvarných soutěží. Daniela Makowiec a Vojtěch Rais, žáci 7. třídy, uspěli v soutěži
Cesty časem, kterou vypsala ZUŠ Velké Popovice.
V Kategorii Základní školy získal Vojta 1. a Daniela
2. místo. Gratulujeme k úspěchu.
V rámci výuky přírodopisu a zdravotní výchovy na
2. stupni přední lékařští odborníci, manželé Lambertovi, poutavý program o lidském těle, jeho soustavách a také o problematice poruch příjmu potravy.
Patří jim velké poděkování za to, že si na naše žáky
udělali čas, poskytli jim řadu cenných poznatků z biologie a medicíny a s nesmírnou trpělivostí odpovídali
na všechny dotazy, které děti vznesly. Závěrečnou
částí, snad ještě důležitější, byl kurz první pomoci
a záchrany lidského života. Naše děti si budou vědět
rady i v těžkých situacích. Mnohokrát děkujeme.
Ve školní knihovně proběhla další dvě představení
z řady Listování Lukáše Hejlíka. Tentokrát děti potěšila dramatizace knih Dračí polévka a Eliáš a babička
z vajíčka.
V tomto školním roce se naše školy stala členskou
školou Klubu mladých diváků. Žáci osmého
a sedmého ročníku navštěvují divadelní představení
v různých pražských divadlech. Do Minoru si zajeli
na kus Bratři naděje, o osudech čtyř bratrů Kopeckých, loutkářů a legionářů, kteří s velkou odvahou
dokázali hrát a rozdávat radost a naději i za 1. světové války; v podmínkách, které si jen sotva umíme
představit. Naštěstí. Ke konci března se chystáme do
Divadla v Dlouhé, na představení o Líné babičce
a v dubnu nás v Rokoku čeká představení Honzlová
podle románu Zdeny Salivarové, jednoho z nejlepších děl české moderní prózy.
M. Škodová

Kunická škola
vyjela na hory
Kunická škola vyjela tuto zimu
na hory dvakrát. První lyžařský výcvik proběhl v Orlických horách
a užily si ho děti třetích ročníků
a čtvrtého ročníku pod vedením
pana učitele Zdeňka Zány, Anety
Moravcové a Lenky Vlčkové, kterým patří velké poděkování za
skvělé zvládnutí celého pobytu.
Děti se celý týden zdokonalovaly
v lyžování pod vedením instruktorů, užívaly si sněhové nadílky
a skvělých kamarádů. Večerní
program plný her byl vždy příjemným zakončením náročného dne.
Na konci února strávily překrásný slunečný týden v Herlíkovicích děti z pátého, šestého
a osmého ročníku. Výcvik tentokrát probíhal nejen na lyžích, ale
i na snowboardu. Začátečníci na
snowboardech i lyžích s velkým
nasazením překonávali prvotní
obtíže a po týdnu intenzivního vý-

cviku se všem podařily velké pokroky. Přidanou hodnotou celého
pobytu byla vzájemná spolupráce
mezi všemi dětmi. Zkušení pomáhali méně zkušeným, starší mladším a někdy i mladší starším.

Nad dětmi dnem i nocí bděli
Blanka, Misha, Zdeněk, Vláďa
a Matěj. Všem patří velké díky a za
rok se těšíme do Pece pod Sněžkou.
Blanka Chramostová
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Masopust v Kunicích
V úterý 1. března kunickou školu, náves, obecní
úřad, místní obchody i Hlavní ulici již podruhé roztančil masopustní průvod masek. Medvědář
s medvědicí, kominík, nevěsta, smrtka, vodník a plno
jiných krásných masek v rytmu polky rozveselilo
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nejen kolemjdoucí, ale i malé děti v mateřské školce,
které se k tanci školáků také přidaly. Posilněni
dobrotami na rozloučenou se všichni vydali do školy
na vydatnou svačinu v podobě masopustních koblih.
Vypadá to, že se nám zrodila nová tradice!
–bch–

SCHULZ GYM VELKÉ POPOVICE – ZVEME VÁS K NÁM
Milí čtenáři Kunického
zpravodaje, tímto bychom Vás
rádi pozvali k nám do tělocvičny. Kdo jsme? Jsme tělocvična otevřená různým
sportům. Náš hlavní cíl je pomoci hledat široké veřejnosti
cestu ke zdravému pohybu
a zdravému životnímu stylu.
Pro přiblížení k těmto cílům
nabízíme pro dospělé lekce
KRUHOVÝCH TRÉNINKŮ

lekcemi, které nabízíme,
jsou FUNKČNÍ TRÉNINKY
(NE 17:00). Ty se odehrávají
v daleko pomalejší intenzitě,
než kruhové lekce a klade se
na nich důraz především na
techniku a správné procítění
cviků svalovými partiemi.
Dále se pyšníme lekcemi
THAJSKÉHO BOXU (PO
20:00, ČT 20:00), které jsou
jediné v okolí a jsou vedené na

(začátečníci ÚT 19:00,
ČT 18:00, pokročilí PO 19:00,
ČT 19:00), které máme jak
pro úplné začátečníky, tak
i pro pokročilé sportovce. Na
těchto lekcích se zaměřujeme
na rozcvičení, přípravu na fyzickou aktivitu jako prevenci
proti zranění a zároveň pro
podporu lepšího výkonu. Kruhové tréninky cílí na zvýšení
kondice v normálních denních
činnostech, posílení svalových
partií a díky intervalovému
cvičení ve vysoké intenzitě je
kruhový trénink perfektní pro
hubnutí přebytečných kilogramů. Pro protažení celého
těla nabízíme lekce JÓGY
(ST 18:30-20:00). Dalšími

vysoké úrovni naším profesionálním trenérem s dlouholetou praxí, jak s dospělými, tak
i s dětmi, jak s amatérskými
sportovci, kteří tento sport dělají pro radost, tak i se závodníky. Lekce thajského boxu
vedeme i pro juniorskou kategorii, jak holky, tak kluky, a to
v letech 9 až 15 let. Lekce

THAJSKÉHO BOXU PRO
JUNIORY (PO 17:00, ST
17:00) v tomto věku jsou přínosem hlavně kvůli budování
sebevědomí, zdravých pohybových návyků a respektu
k ostatním. Pro dětské kategorie 5-8 let vedeme DĚTSKÉ
LEKCE (PO 16:00, ST
16:00), kde děti učíme pravidla základních her a základní
pohybové dovednosti, učíme
se chovat v týmech, a to vše v
rámci her. Novinkou jsou nyní
lekce pro FIT MAMINKY
(ÚT 9:30), které jsou speciální
tím, že si maminky mohou v
dopoledních hodinách vzít
děti s sebou a pod trenérským
vedením si zacvičit. Pokud se
vám jakákoliv lekce zamlouvá,
přijďte, rádi vás tu přivítáme.
Na našich sociálních sítích
(Facebook, Instagram) najdete videa, jak lekce vypadají
a jak probíhají a můžete nás
tam kontaktovat v případě dotazů. Více informací a kontaktů můžete najít na našem
webu: www.schulzgym.com
Anežka Dolejšová
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Firma GATO s r.o.
Vidovice ʹ Kunice

,ůĞĚĄtechnika
ƉƌŽŵŽŶƚĄǎĞǎĂůƵǌŝşĂƌŽůĞƚ
ǀĞŶŬŽǀŶşĐŚŝǀŶŝƚƎŶşĐŚ
WƌĂŚĂĂ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉŬƌĂũ
WƌĂĐŽǀŶşƉŽŵĢƌŚůĂǀŶş͕>͕
ĚŽŚŽĚĂŽƉƌŽǀĞĚĞŶşƉƌĄĐĞ͘
ĄũĞŵĐŝƐĞŵŽŚŽƵŚůĄƐŝƚ
ŶĂƚĞů͘ē͘ϳϳϳϬϯϴϬϬϬ
e-mail:gato@gato.cz

12

13

14

5HOD[DĀQtVWXGLR
7RS%RG\

5HYLWDOL]DĀQtNRVPHWLFNiSpĀH
0DViçH
7HUDSLH
\
N
Q
L
RY 3pĀHRWďOR
1
,SOGHSLODFH
8]ODWpKRSRWRND.XQLFH
7HO
WRSERG\#WRSERG\F]

ZZZWRSERG\F]

Pneu café
autoservis
pneuservis
asistenční služba

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

737 900 009
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MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

800 555 025

www.starnet.cz/akce

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

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

KÁVA S SEBOU

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

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

Rozšiřujeme provoz
Nabízíme tyto volné pracovní pozice:
• skladník

• pracovník balírny cereálií
• pracovník výroby
• uklízečka

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

• elektrikář

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

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

• pracovník balírny
vločkárny

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

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

