Návrh budovy školy a tělocvičny

Placená reklama
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončilo nám rozmarné léto, ve kterém se nám
podařilo dokončit všechny úpravy v budově školy pro
zajištění dalšího školního roku. Jistě nejlepší zprávou
léta bylo předání budovy školy a tělocvičny z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Kunice.
Získání tohoto majetku však znamená velkou
zodpovědnost, mnoho práce a finančních prostředků
k vytvoření odpovídajících podmínek pro provoz celé
školy.
V nastávajícím podzimním období nás čekají volby
do krajských zastupitelstev. Jsme si jisti, že naši

občané se jich zúčastní v tradičně vysokém počtu
a výběru „svých“ kandidátů budou věnovat velkou
pozornost. Věříme, že spolupráce s nově zvoleným vedením kraje bude lepší než doposud a povede ku
prospěchu také naší obce a jejích obyvatel.

Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
Tak, milí čtenáři, je po prázdninách, ale…
Ve školách zatím panuje klid
a dobrá předsevzetí, volby také
nebudou hned zítra, kousíček
léta je stále před námi a některé
z Vás možná čeká ještě nějaká
úžasná dovolená. Hrozby terorismu prý přepisují turistické
mapy světa, a tak se bezpečné
Česko stává stále více oblíbenou
destinací pro volný čas. V našich
vesnicích je krásně a bezpečně
zároveň, další důvod ke spokojenosti. Patnáct let od 11. září je
smutnou připomínkou otřesné
události. Nezapomínáme, ale
o to raději si uvědomujeme výročí tuzemská. Třeba takový svátek svatého Václava je jak
stvořený pro návštěvu karlštejnského vinobraní. Samozřejmě si
můžeme víno brát i doma. Na
zdraví – pochopitelně!

Ať už budete slavit nebo dělat
cokoliv, nezapomeňte se u toho
fotografovat. Proč? Abyste se
mohli nad obrázky těšit, radovat,
dojímat i za dlouhá, předlouhá
léta. Stejně tak jako ti, kteří se
účastnili setkání s rodáky
z Kunic, poslední srpnové úterý
(foto na str. 11). Těch skoro padesát přítomných si prohlíželo
fotografie z dávno minulých dob
a povídalo si nad kunickou kronikou. Celé vzpomínání v naší
škole uspořádala paní Kateřina
Koch, rozená Klápová. Pěkně
tady u nás, aby nikdo nemusel
jezdit vzpomínat do Austrálie,
kde ona žije. Hezký počin, chválíme a doufáme, že se stane
místní tradicí.
Zatímco děti prázdninovaly,
v kunické škole se pilně pracovalo a výsledek je ku zdaru. Pracovalo se také na Krásnici, kde

je nyní krásná nová cesta, po
které se krásně jezdí. Také po ní
však chodí spousta dětí – ještě
prázdninově rozevlátých. Chodí
i po ostatních silnicích. My bychom měli občas přibrzdit. To se
dá nejen za volantem. Není přece
možné stále jenom akcelerovat,
že? Podzimní práce na zahradě
lze ještě ignorovat, tím spíš, že je
na ně přííííšerné horko. Babí léto
je jako stvořené pro vycházky
a výlety, odpolední siestičky,
návštěvy kamarádů a návštěvy
restaurací…
A proto užívejte sluníčka, pijte
v klidu kafíčka, ať vás netlačí
botička a vaše případná trápení
nechť jsou zcela maličká.
Na shledanou v prosinci
vaše Kubicová

Číslo 3/2016, vyšlo 22. září 2016. Zdarma. Zpravodaj obcí je evidován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14875,
zákon č. 46/2000 Sb. Vydává Obecní úřad Kunice. Odpovědná redaktorka: JUDr. Miluše Kubicová. Vaše příspěvky a reakce prosím zasílejte
na e-mail: faltova@kunice.cz, případně je můžete zanést na obecní úřad. Nevyžádané texty a podklady se nevracejí. Redakce děkuje za
pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři.
Inzerce: Ing. Michaela Faltová, e-mail: faltova@kunice.cz. Graﬁcká úprava a tisk: Miroslav Kříž, tel. 602 356 669.

Termín uzávěrky příštího čísla je 7. prosince 2016.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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Zastupitelstvo obce Kunice
22. zasedání, 27. června 2016

n Zájemce o budovu mlýna (Na Kopánku)

– Investor (majitel svatební firmy) představil
svůj zájem o odkoupení a rekonstrukci mlýna,
záměrem je revitalizace na bytový dům s 8-9
byty střední až vyšší třídy, moderní vzhled
s vesnickou architekturou, kombinace dřevo,
kámen, velikost každého bytu odhadem
80 m2, nebude se jednat o sociální byty.
U domu prostor pro parkování, dětské hřiště.
Zastupitelé se shodli, že podmínkou rekonstrukce není úplné zachování původního exteriéru budovy. Zájemci o koupi připraví do
příště vizuál případné budoucí rekonstrukce.
n Projednání a schválení závěrečného účtu obce

– Závěrečný účet je ve stejné podobě jako
schválený účet na březnovém zasedání.
Zpráva auditora potvrzuje, že účetnictví je
v souladu se všemi hledisky přezkoumání
hospodaření, závěrečný účet obce schválen.
n Dotační programy – 2. pololetí

– Rybník Dolní Lomnice, požadavek na
doplnění výpočtu bahna, obec má dodat geodetické souřadnice umístění měřícího místa,
které bude doplněno do žádosti.
– Kanál/voda Na Čihadle – čeká se na dotaci
– Dolní Lomnice – kanál / voda – čeká se na
dotaci. ČOV bude ve zkušebním provozu
v červenci – zatím se připojí Zemanovi
a Hospoda. Nyní je počítáno s kapacitou na
120 obyvatel, podle potřeby se bude čistička
rozšiřovat o další segmenty, čističku po
zkušebním provozu a kolaudaci převezmou
Služby Kunice, do té doby se o její provoz
bude starat Abidea nebo její dodavatel technologie.
n Rozšíření infrastruktury obce, hřbitov, tech-

nické zázemí Služeb Kunice, vybavení Obecního úřadu
– Hřbitov – opravena márnice, připraven projekt na jednu stranu nového oplocení,
připravuje se vedlejší pozemek na rozšíření
hřbitova, dořešen vodovod ze studny.
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– Technické zázemí Služby Kunice – objednán
druhý sekací traktor z důvodu větší potřeby
sekání a údržby zeleně, v případě volné kapacity možno za úplatu nabídnout sekání
zájemcům. Dále se řeší případné dokoupení
IVECO s kontejnerem. Obec opakovaně
podává žádost o dotaci na kompostárnu.
– Vybavení OÚ – drobné kancelářské vybavení,
dokoupení software Windows 2010 a výměna
1–2 Notebooků, stále trvá žádost o rekonstrukci budovy OÚ.
n Zajišťování sociálních služeb v návaznosti na

výstavbu Senior Parku
– Každou první středu v měsíci na OÚ poradny
s řešením sociálních problémů, nedostatečné
je personální zajištění do budoucna – lékař,
kvalitní pečovatelky a sestry.
– Spolupráce se Senior Parkem v tomto směru
pokračuje dobře.
n Obecní úřad

– Schváleno pojmenování ulice Májová v Kunicích.
– Region JIH přepočetl náklady na doplatek
vody, okolní obce snížily požadované
množství vody, obec Kunice původní požadavek zachovala, tím se zvýšil podíl Kunic na
doplatek při vypořádání. Výpočet vypořádání
se stále na Region JIH projednává.
– Schválen prodej pozemku p.č. 435/2, k.ú. Kunice u Říčan.
– Schváleno navýšení rozpočtu MŠ Jaruška na
opravy.
– Schválena smlouva na úhradu části nákladů
na žáka ve speciální ZŠ v Říčanech.
– Schválena dohoda o předávce vody mezi obcí
Kunice a svazkem obcí Region Jih.
– Informace o nájemném za pozemky pod
stavbami na hřišti.
– Projednána vrácená stížnost G.B. – zastupitelstvo trvá na původním stanovisku.
n Veřejná rozprava
– Ladův kraj – propojení cyklostezek ve
spolupráci jednotlivých obcí, obec Kunice se
může do projektu zapojit.
– Autobusové zastávky u Bonavity. Bonavita

se nabídla nakoupit nové přístřešky.
– Zastávka u statku – stále v řešení s ohledem
na výjezd z kravína.

23. zasedání, 5. září 2016

n Plnění rozpočtu obce k srpnu 2016:

– Odhadované celkové příjmy (25 mil. Kč) jsou
k srpnu 2016 ve skutečné výši 17 mil. Kč, výdaje (21 mil. Kč) aktuálně dosahují výše
10 mil. Kč. V obecním rozpočtu došlo
k drobné úpravě některých položek.
– Schváleno rozpočtové opatření č. 3.
n Strategický rozvojový plán obce Kunice na ob-

dobí 2016–2025 – schváleno, uvedeno na
webu obce
n Návrhy na změnu územního plánu

– Schválena změna č. 1 Regulačního plánu Kunice – Dolní Lomnice
– Schválena Územní studie plochy 43 (proti
učilišti Všešímy)
– Projednány návrhy na změny využití ploch:
– pozemek č. 503/1 k.ú. Dolní Lomnice
– pozemek p.č. 40/1, k.ú. Kunice u Říčan
– pozemek p.č. 652/1+2, k.ú. Kunice u Říčan
– pozemek p.č. 126/1+5, k.ú. Kunice u Říčan
– pozemek p.č. 74, 421 a 1715, k.ú. Všešímy
n Příprava na rozšíření ZŠ Kunice

– Probíhá příprava projektové dokumentace
pro stavební řízení. Statické posudky hotovy,
do dvou týdnů bude podána na stavební úřad
žádost pro územní rozhodnutí. Probíhá
příprava žádosti o dotaci a příprava na
výběrové řízení na dodavatele.
n Obecní úřad

– MŠ Kunice – školní rok 2016/2017 zahájen
1. září, kapacita MŠ 70 dětí naplněna. Opravy
během prázdnin provedeny podle plánu.
– ZŠ Kunice – školní rok zahájen, stavební
úpravy dokončeny, chybí učitelka (sloučení
druhých tříd).
– Vyhláška o omezení pohybu domácích
a hospodářských zvířat – Vyhláška č. 1/2016
bude nahrazena vyhláškou 2/2016, ve které

jsou uvedeny plochy mimo areál mateřské
školy. Omezení pohybu zvířat v okolí škol
bude řešeno provozním řádem škol.
– Změna koeficientu daně z nemovitosti –
Důvodem pro změnu koeficientu je snaha
navýšit příjem do rozpočtu obce Kunice a zajistit tak dostatečné finanční prostředky do infrastruktury obce. Jednou z možností je
navýšení koeficientu daně z nemovitosti.
Kompenzace pro trvale hlášené občany bude
nabídnuta formou příspěvku na svoz komunálního odpadu. Poplatek za zhodnocení
pozemku v místních částech Všešímy, Dolní
a Horní Lomnice po vybudování kanalizace
bude podléhat stejným podmínkám jako měli
občané Kunic a Vidovic.
– Návrh bude projednán na mimořádném
zastupitelstvu v pondělí 19. září od 19:00
hod. v ZŠ Kunice
– Nový název ulice – schváleno pojmenování
nové komunikace na části pozemku parc.č.
560/13, kat.ú. Dolní Lomnice u Kunic na
Levandulová.
– Podpora pro sportovce – žádost Školy Taekwon-Do Mnichovice, oddíl Kunice o podporu
dvou sportovkyň z naší obce – účast na
Světovém poháru v Budapešti. Žádost bude
podpořena z rozpočtu obce ve výši 6 000
Kč/osobu.
n Veřejná rozprava

– Kostel Kunice – ze strany od potoka odpadá
omítka, zídka je na spadnutí, ucpaný okap.
– Dotaz na kanalizaci v Dolní Lomnici –
splašková voda bude vedena v zemi, dešťová
voda po povrchu, budou doplněny žlabovky
v Horní Lomnici. Vodoprávní řízení probíhá.
– Vidovice – dotaz na průběh plánu oprav komunikací, cesta K Rybníčku byla upravena
před 5 lety, nyní opět zničena, vyjeté koleje.
Bude doplněno do plánu oprav do září 2017.
– Dolní Lomnice – Abidea vybudovala 2 kanály,
spodní kanál je ucpaný, při každém dešti
stéká voda se štěrkem a kamením i do silnice.
Posláno k šetření na Správu a údržbu silnic.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice
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Obecní úřad informuje
Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
20. – 30. září 2016. V případě, že majitel nebude zastižen, pracovníci provozovatele zanechají ve
schránce odečtový lístek.
Nahlášení stavu vodoměru – možnosti:
1. Vyplnit odečtový lístek a ten zanést na OÚ Kunice (možno vhodit do černé schránky na budově
OÚ) nebo zaslat na adresu: I.T.V. CZ s.r.o., Náměstí

OBECNÍ ÚŘAD KUNICE
Na Návsi 92, 251 63 Kunice, tel.: 323 665 463,
323 664 162, e-mail: ou@kunice.cz
www.kunice.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí 8–12 hod., 15–18 hod.
středa 8–12 hod., 15–18 hod.
VEDENÍ OBCE
Ing. Jiří Šíma, starosta
tel. 602 170 276, e-mail sima@kunice.cz
Ing. Jindřich Konopáč, místostarosta
tel. 602 286 685, e-mail konopac@kunice.cz
Správce kanalizace a ČOV, uzavírání všech
smluv (stočné, poplatky za připojení)
Ing. Michaela Faltová
tel. 775 075 048, e-mail faltova@kunice.cz
Finanční a účetní záležitosti obce,
vybírání poplatků, ověřování listin a podpisů,
smlouvy o pronájmu hrobového místa,
povolování provozování výherních hracích
přístrojů, sociální služby důchodcům
Jana Šmejkalová
tel. 602 178 308, e-mail smejkalova@kunice.cz
Podatelna Obecního úřadu, přihlašování do
obce, evidence obyvatel, evidence poplatků ze
psů, povolování kácení stromů, hlášení závad
veřejného osvětlení, prodej známek na svoz TKO,
hlášení závad v odvozu domovního odpadu
ČÍSLA ÚČTŮ
Pro platby poplatků ze psů, odvoz TKO (popelnice)
a poplatků za zhodnocení pozemku používejte
č. ú. 6720201/0100
Pro platby za stočné používejte
č. ú. 43-2050660217/0100
Pro dary obci č. ú. 35-4076970247/0100
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Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice.
2. Ohlásit stav vodoměru telefonicky na číslo
323 607 782 (možno i na záznamník) nebo zaslat
v SMS na tel.: 722 201 235.
3. Ohlásit stav na e-mail: provoz@itvcz.eu.
Nutno uvést, jméno a příjmení, obec (Kunice,
Vidovice nebo Všešímy), číslo popisné nebo
evidenční, stav vodoměru.
Cena vodného pro rok 2016 je 43 Kč/m3 vč. DPH.
–jk–

Stočné
Splatnost stočného za 2. pololetí je 30. listopadu
2016. Číslo bankovního účtu pro platbu stočného
je 43-2050660217/0100 nebo můžete platit v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
Cena stočného pro rok 2016 zůstává stejná, tj.
120 Kč/os./měsíc.
–jk–

Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner bude v roce 2016 ještě
přistaven v těchto termínech: v sobotu 1. října
a 19. listopadu na křižovatce vedle budovy ZŠ
v Kunicích.
–jk–

Očkování psů proti vzteklině
Oznamujeme majitelům psů, že očkování psů
proti vzteklině proběhne ve středu 5. října 2016
v Kunicích (před OÚ)
15.00 – 15.30 hod.
v Dolní Lomnici (u Zemanů) 15.45 – 16.00 hod.
ve Všešímech (u rybníčku) 16.15 – 16.30 hod.
Poplatek za očkování je 110 Kč za každého psa. Za
chování psa zodpovídá jeho majitel. Problematický
pes musí mít náhubek! Očkování bude provedeno
veterinární službou MVDr. Kohouta.
–jš–

Údržba keřů a stromů
Dovolujeme si požádat 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 2016.
Ing. Jindřich Konopáč, místostarosta obce

Oznámení
o době a místě konání voleb
Starosta obce Kunice podle § 27 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se
konají:
v pátek 7. října 2016 od 14,00 do 22,00 hodin
a v sobotu 8. října 2016 od 8,00 do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v budově Základní školy, Na Návsi 60, Kunice, okr.
Praha-východ pro voliče podle místa, kde jsou

přihlášeni k trvalému pobytu, v obci Kunice, Vidovice, Všešímy, Dolní nebo Horní Lomnice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková
volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
V Kunicích 16. září 2016
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Omezení dodávky pitné vody v Kunicích
Vážení odběratelé,
od neděle 25. září od 16:00
hod. do středy 28. září 2016 do
12:30 hod. (68,5 hodin) proběhne úplná výluka štolového
přivaděče Želivka – odběrné
místo Brtnice, odkud je zásobován skupinový vodovod Region Jih, jehož prostřednictvím je
Vám dodávána pitná voda.
Vzhledem k zásobám vody ve
vodojemu dojde k výpadku v dodávkách pitné vody z vodovodu
pravděpodobně až v úterý 27. 9.
a bude trvat do středy 28. 9. 2016
do odpoledních hodin (cca 16.00
hod).
Po tuto dobu budou přistaveny
cisterny s pitnou vodou na
parkovišti u OÚ Kunice a ve Vidovicích v ulici na Terase (U
seníku).
Užitkovou vodu je možné odebrat ze studny na návsi u OÚ
nebo ve Vidovicích v ulici
U studny.
Žádáme vás proto o přepojení
vašich domácností na vlastní
studny po celou dobu odstávky.

Pokud to není možné, prosíme
minimalizovat odběr pitné vody
z vodovodu na nejnutnější
potřebu s vyloučením spotřeby
pro zalévání zahrad, plnění
bazénů, mytí aut, praní apod.
Doporučujeme zajistit si zásobu
užitkové vody (např. pro zalévání
toalety) a balenou pitnou vodu.
Po obnovení dodávky vody
může dojít k zavzdušnění potrubí
a k zakalení vody, která nebude
zdravotně závadná, ale doporučujeme zásobit se na období po
odstávce balenou vodou pro
přímou konzumaci a vaření na
1-2 dny.

Pomozte nám svým odpovědným chováním situaci co
nejlépe zvládnout tak, abychom
interval bez pitné vody zkrátili na
minimum. Jakákoliv nehospodárnost zhorší situaci nejen vám,
ale i odběratelům v ostatních
obcích.
Děkujeme vám za odpovědný
přístup.
Provozovatel I.T.V. CZ s.r.o.
Provozovna: Náměstí Emila
Kolbena 460, Strančice
Telefon: kancelář 722 201 235,
pohotovost 725 444 994

Zahájení školního roku 2016/17 v ZŠ Kunice
Ve čtvrtek 1. září 2016 jsme v základní škole přivítali dalších
19 kunických prvňáčků. Celková kapacita školy se navýšila již na 66
žáků. O letních prázdninách prošly prostory školy menšími stavebními úpravami, díky nimž mají děti větší prostory školní družiny.
Dále se nám podařilo nově vybavit školní jídelnu. Naše škola zajišťuje dětem v rámci školní družiny širokou nabídku mimoškolních
aktiv a možností dalšího rozvoje osobnosti.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám s přípravami na nový
školní rok pomáhali a přispěli k úspěšnému zahájení školního roku.
Blanka Chramostová
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Proč zvyšujeme daň z nemovitostí?
Všichni jsme rádi, že jsme získali zpět do vlastnictví obce budovu školy a budovu tělocvičny.
Máme tím možnost zajistit našim dětem školní
výuku přímo v obci po celou dobu povinné školní
docházky, tj. 1. – 9. ročník základní školy.
Zatím není současná kapacita školy dostatečná
a navíc budova si žádá rekonstrukci. Totéž platí
i o budově tělocvičny. Je nezbytné školu i tělocvičnu
zrekonstruovat a přistavět. Na tom nyní usilovně
pracujeme.
Naši předkové, když získali souhlas „vyšších
míst“ ke zřízení obecné školy, zavedli „desátek“ na
pivo a víno. My, bohužel, máme pouze jedinou legislativní možnost, tou je zvýšení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí.
Ze schváleného Strategického plánu rozvoje obce
Kunice vyplývá, že potřebujeme v následujícím období 70 mil. na školu, tělocvičnu, školní hřiště, 66,5
mil. na kanalizace a vodovody (Na Čihadle, Dolní
a Horní Lomnice, Všešímy). To jsou základní priority, na které samozřejmě budeme shánět dotační
prostředky. Pokud se je podaří zajistit, budeme
moci navýšit prostředky na výstavbu a údržbu veřejných komunikací, veřejného osvětlení a další infrastrukturu obce.
Z podkladů Finančního úřadu v Říčanech jsme

Komise pracuje
V podzimním vydání kunického Zpravodaje pro Vás máme
opět několik připomínek, abyste
se mohli v přírodě lépe orientovat
a také správně chovat. Bohužel se
množí případy, kdy bezohlední
motorkáři brázdí lesy v okolí naší
obce. Jeden konkrétní příklad – v
sobotu 13. srpna 2016 se v Kunicích směr Všešímy, v místech
mezi Kunickým potokem a Na
Vrších, kolem jedné hodiny
pěkně v pohodě prohnaly lesem
dvě motorky terénního typu. Zarejdily si na louce kousek od dálnice a zase se jinou cestou v lese
s rachotem vracely nazpět. Není
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zjistili, že zvýšením koeficientu o jeden bod (ze současného koeficientu 3 na 4), získá obec minimálně
3.478.337 Kč (podklady z roku 2016). Z této částky
připadá 446.992 Kč na daň z nemovitostí u rodinných domů a rekreačních objektů. Ze zbylé, většinou „podnikatelské“ části připadá více než 90 % na
logistický areál u dálnice v Kunicích. Skladové
areály, výrobní haly i obchodní firmy zatěžují naší
obec zejména dopravou, hlukem, někdy zplodinami, a proto vidíme zvýšení daně z nemovitostí
jako logické „odškodnění“ pro obec.
Dalším důvodem je, že ne všichni, dokonce
značná část obyvatel naší obce zde není přihlášena
k trvalému pobytu. Na celkový počet cca 900 nemovitostí (rodinné domy a rekreační domy) připadá cca 1400 trvale hlášených obyvatel. To je
v průměru 1,5 obyvatele na nemovitost. Pokud by
byli alespoň dva hlášení občané v jedné nemovitosti,
zvýšil by se příjem obce minimálně o 3.825.000 Kč!
Pro zlepšení této situace (i jako kompenzaci za
zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí)
navrhujeme poskytnout pro všechny trvale hlášené
občany (včetně dětí) příspěvek na likvidaci odpadů.
Celá výše příspěvku bude vycházet z počtu trvale
přihlášených obyvatel v nemovitosti k 31. 12. předchozího roku.
Ing. Jiří Šíma

to o tom, jak budeme hlídat co se
děje kolem nás, ale je to o respektu vůči těm, kteří zde žijí
a třeba se jdou projít do lesa nebo sbírat houby s tím, že si chtějí užít klid.
Rozšířili jsme internetové
stránky pro oblast Životního prostředí, //www.kunice.cz/uvod504/komise-zivotniho-prostredikzp/zajimave-odkazy/. V této
sekci pro Vás budeme umísťovat
zajímavé odkazy, vycházející
z Vašich dotazů a podnětů a vše,
co se v rámci legislativy, zabývající se životním prostředím objeví. Nejnověji jsou zde umístěny
informace o tom, co si lze z lesa
odnést a co ne, a která fauna či
flora je u nás nepůvodní.

Chtěli bychom rozšířit řady
členů komise, a proto velmi přivítáme každého, kdo by se chtěl s
námi zapojit do činnosti naší pracovní skupiny. Pro každého je také
připraven kontaktní formulář na
stránkách naší obce v sekci Komise pro životní prostředí.
Veškeré Vaše dotazy budou zodpovězeny mailem nebo prostřednictvím webových stránek. Do
práce komise se nově zapojila
i paní Jiřina Průchová z Kunic.
Přejeme Vám krásný barevný
podzim.
Ing. Patricie Jakešová
Komise pro ochranu životního
prostředí, zvířat
a volně žijící zvířeny
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Honební společenstvo Kunice
Přichází podzim a nám nastávají nové povinnosti
v honitbě. V létě jsme se především věnovali opravám mysliveckých zařízení, seníků a zásypů a také
jsme některá, již nepoužívaná zařízení, zlikvidovali.
Při této příležitosti bych opět ráda zdůraznila, že se
jedná o zařízení, která slouží výhradně pro myslivecké účely, jsou součástí honitby a majetkem
mysliveckého sdružení. Bohužel jsme v poslední
době našli záměrně poškozená některá naše zařízení sloužící pro lov a to takovým způsobem, že
mohlo dojít až k velmi fatálním následkům, kdybychom si včas tohoto vandalismu nevšimli. Jsme tedy
nuceni kvůli ochraně zdraví přijmout některá opatření,
která majetek mysliveckého sdružení ochrání.

Díky novým možnostem, týkajícím se regulace stavu
černé zvěře, jsme i my po celé léto sledovali jejich pohyb
a v případě možnosti také některou odlovili.
Ráda bych Vás touto cestou upozornila na odkaz
na naše stránky o dění v myslivosti v naší obci
//www.kunice.cz/myslivecky-spolek/. Obecní úřad
nám umožnil prezentovat se na stránkách obce
a my jsme této nabídky velmi rádi využili. Pravidelně zde budeme umísťovat informace o naší práci.
Je zde také prostor pro Vaše dotazy, na které budeme prostřednictvím Zpravodaje reagovat.
Na závěr bych ráda připomněla, že volný pohyb
psů v rámci honitby je možný pouze pro pejsky lovecké. Máte-li však doma loveckého pejska a nevíte
co a jak, chtěli bychom nabídnout možnost konzultace a pomoci při jeho výcviku. Rádi Vám vysvětlíme, jak s takovým pejskem pracovat, jak se chovat
ve volné přírodě a případně jak se třeba díky pejskovi zapojit do naší činnosti.
Za Honební společenstvo Kunice vám přejeme
hezký podzim.
Ing. Patricie Jakešová
Honební společenstvo Kunice

Placená reklama
Cvičení pro děti v Kunicích
Vážení rodiče,
je nám nesmírným potěšením informovat vás
o cvičení pro děti, každé úterý v tělocvičně kunické
základní školy.
Aktuálně otvíráme:
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI, určené dětem ve
věku cca od 1,5 do 3 let s dospělým doprovodem,
od 9:00 do 10:00 hodin
CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ, určené dětem
cca od 4 do 6 let, které si lektor, v případě zájmu, vyzvedne v 15:30 ve školce a po cvičení předá rodičům
u tělocvičny
ATLETICKOU PŘÍPRAVKU pro děti ve věku
6–8 let. Ty si lektor vyzvedne ve 14:25 ve školní družině a po cvičení je buď opět vrátí do družiny nebo
předá rodičům, případně odešle domů, pokud
k tomu rodiče dají písemný souhlas.
Více informací najdete na webových stránkách
www.klubctyrlistek.cz v sekci kroužky.
Katka Raisová
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Setkání s rodáky z Kunic

Placená reklama
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ZŽĚŝēĞ, za podpory a<ƵŶŝĐĞ, sĄƐƐƌĚĞēŶĢǌǀŽƵŶĂƉƌǀŶşƉŽĚǌŝŵŶş

NXQLFNêED]iUHN
sobota 22. 10. 2016, 10 - 15 hodin
WɀORFYLćQD ]ã.XQLFH± 1D1iYVL
ŽŵƽǎĞƚĞŶĂŬŽƵƉŝƚŶĞďŽƉƌŽĚĂƚ͍
OďůĞēĞŶş͕ ƐƉŽƌƚŽǀŶşƉŽƚƎĞďǇ͕ŚƌĂēŬǇ͕ǀůĂƐƚŶĢĐŽŬŽůŝǀ ĐŽƉƌŽǀĢƚƌĄƓĂƚŶşŬǇ͕ƉƽĚǇ͕ƐŬůĞƉǇĂŐĂƌĄǎĞ.
<ĚŽďƵĚĞǌďŽǎşƉƌŽĚĄǀĂƚ͍
sǇƐĂŵŝ͕ƉƌŽĚĞũŶĞĐŚĄŵĞ zcela ŶĂsĄƐ͘

WŽƉůĂƚĞŬǌĂƉƌŽĚĞũŶşŵşƐƚŽũĞ ĚŽďƌŽǀŽůŶǉa bƵĚĞǀĢŶŽǀĄŶaKunice!
Rezervace ƉƌŽĚĞũŶşŚŽŵşƐƚĂƉƎĞĚĞŵũĞǀşƚĄŶĂŶĂĞŵĂŝů͗kunickybazarek@post.cz , alĞŶĞŶşƉŽĚŵşŶŬŽƵ
ƉƌŽƷēĂƐƚ͘sŽůŶĄƉƌŽĚĞũŶşŵşƐƚĂďƵĚŽƵƌĞǌĞƌǀŽǀĄŶĂƉŽƐƚƵƉŶĢƉŽĚůĞ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ǎĄĚŽƐƚş.
Pro vşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşǀŽůĞũƚĞŶĂ724 611 ϬϴϴǀĞǀĞēĞƌŶşĐŚŚŽĚŝŶĄĐŚ͘

7ɀãtPHVHQD9Dãt~ćDVW
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“UMÍME VAŘIT JÍDLO”
Do našeho přátelského kolektivu
restaurace U Pálů hledáme posily.
Staňte se součástí našeho týmu a rozšiřte naše řady
třeba i v našich dalších provozovnách.
Nabízíme práci v příjemném prostředí
s rodinnou atmosférou.
Pokud Vás baví práce v gastronomii, budeme rádi,
když nás kontaktujete na info@upalu.cz
nebo na telefonním čísle 739 529 554.
Rádi bychom Vás také informovali, že po úspěšném zahájení
provozu naší restaurace U Pálů jsme upravili otevírací dobu.
pondělí – úterý - zavřeno
středa, čtvrtek, neděle - 11.00 – 22.00
pátek – sobota - 11.00 – 24.00
Přijďte ochutnat naše domácí speciality, tvůrčí nápady
hledáme nejen v kuchyni našich maminek a babiček, ale rádi
se inspirujeme v Rakousko-Uherské kuchyni.
Chcete vědět o nás víc?
Podívejte se na naše webové stránky www.upalu.cz,
nebo se za námi stavte na adrese Lomnická 8, Dolní Lomnice.
14
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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
n Hledáte práci z DOMU?
obor zdraví a kondice www.pracevevolnu.cz

pohybo
v
výchov á
a–
Malý
sportov
ec

MŠ s rozšířenou nabídkou
sportovních aktivit v areálu
zámku Berchtold v Kunicích
Již
í
9. školn
k
ro

P
Den ých ro děti
n
od 2
e
vř
ote dveří do 7 let
září
22. .30 h.
5
od 1

PŘEDĚLY MÍSTNOSTÍ

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

LEVNÉ ŽALUZIE
A SÍTĚ PROTI HMYZU

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

Otevírací doba:
Pondělí až pátek
podle telefonické
dohody

Sobota a neděle
zavřeno

Ulička 165
GPS 49°56'56.36"N, 14°40'40.337"E
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k?
L o g is ti k a ji n a
s!
P ra c u jt e Struannčicá
Krupka,
e,
y,
Ovčár
K d e ? Praha, Nitra (SK)

+420 800 555 111
www.yusen.jobs.cz

n Montáž a servis tepelných čerpadel

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

Jsme všude kolem Vás…..
RD Velké Popovice

RD 5+1 Kunice

Cena: 5.300.000,-Kč

Cena: 7.000.000,-Kč

Byt 3+kk, zahrádka,
Kamenice

Byt 3+kk, Terronská,
P6

Volejte: 777 253 993
Zde může být
Vaše nabídka!

St.pozemek 1100m2,
Brtnice, VP

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

nám svou nemovitost!
Naši klienti poptávají v Kunicích:
-

Cena: Info ve VRK

Cena: Info ve VRK

-

Cena: 3.300.000,-Kč

-

WWW.VRKCZ.CZ

RD v Kunicích a okolí do 9
mil.Kč pro mladou rodinu
Pro mladší pár stavební
pozemek min. 1000 m2
Řadový dům min. 4+kk
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ÚV T s.r.o.,
VWDELOQ°VSROHÐQRVW
s osmnáctiletou
tradicí,,
SĜLFK¤]°Q\Q°LN9¤P
VQDE°G
GNRXNYDOLWQ°
DVNXWHÐQÞ
IXQJXM°F
F°V°WWÞ
VHVW¤OÀPWHFKQLFNÀP
GRKOHGHP
WÀPXSURIHVLRQ¤OĲ

3ĜLSĜHFKRGX
RGMLQ¬KR
SRVN\WRYDWHOH
dostanete internet
po dobu
YÀSRYÞGQ°OKĲW\
]GDUPD

6YÀEÞUHP
QHMHSĤ°K
KRWDULIX
pro Vaše
SRWĜHE\
Vám rádi
poradím
me.
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Placená reklama

