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Kunický pohár
ve volejbalu 2015
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Slovo starosty
Vážení občané Dolní Lomnice, Horní Lomnice,
Kunic, Vidovic a Všeším.
S přicházejícím létem bych rád našim školákům
a předškolákům a všem dětem popřál krásné
a slunečné prázdniny. K tomu za nás slib, že tuto
dobu využijeme pro realizaci všech potřebných úprav
v pronajatých prostorách Základní školy Kunice, aby
1. září 2015 mohla bez problému začít výuka ve dvou
prvních třídách a jedné druhé třídě.

Samozřejmě, že si opět budeme velmi vážit občanů
a firem za jejich rozhodnutí podpořit naší základní či
mateřskou školu finančním darem nebo nákupem
dohodnutého vybavení.
Za všechny dary předem děkujeme.
Vám ostatním „dospělákům“ přeji klidné, pohodové léto, spokojenou dovolenou a krásný letní
odpočinek.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
Vítejte, naši milí čtenáři, opět
na stránkách našeho – vašeho
Zpravodaje a čtěte, co nového se
přihodilo a co se chystá. Především – ať je jak je – léto už tříská
svými vedry na vrata a tak jen
doufejme, že krásné počasí vydrží. I když… sprchnout by také
mohlo, ale ne zase moc. Nemá to
s námi svatý Petr jednoduché.
Alenka by se ráda opálila, babička
Mráčková nesnáší vedra, Bartákovi potřebují trochu vláhy na
okurky a sousedovic Pepík si
přeje, aby nám kroupy pomlátily
celou zahradu a auto navíc.
Meteorologové pak zřejmě ve
snaze zalíbit se všem za své předpovědi počasí bez záruky už ani
neručí.
Jo, jo – chaos světem vládne.
Jistoty tu však jsou. Tedy za prvé
nástup léta, i když s bůhvíjakým
počasím. Ale léta. Potom určitě
budou prázdniny a dovolené.
Všude. U nás máme perspektivu
důstojně a „urbanisticky“ zvlád-

nuté části návsi u samoobsluhy
v Kunicích (herberkárna je likvidována). Navíc na dětském hřišti
ve Vidovicích bude ohniště na
opékání buřtíků. Že je to málo?
Nemyslete. Destinace, ve kterých
se prázdniny a dovolené rozhodnete trávit, si zřejmě zvolíte podle
svých představ a stavu vašich financí. Budeme však určitě brát
v potaz i okolnost, že relaxovat na
plážích, ke kterým se právě dobrodili všichni ti, kteří se při svém
exodu z méně šťastných zemí, než
je ta naše, zrovna neutopili, je
smutné, bědné a taky nespravedlivé. Jestliže se nám z uvedených
důvodů nebude chtít k móři, můžeme například do Himalájí.
Jenže – třeba v Nepálu je v současnosti nutné spíš pomáhat než
odpočívat. Tak co? Nebude ještě
nejlépe v Kunicích, Vidovicích,
Lomnicích a Všešímech? Já vím,
cestovat se musí, ale když je doma
dobře, tak je to určitá jistota – tedy
myslím. Také myslím, že k té jis-

totě přispívají i přátelské vztahy
mezi místními domorodci (včetně
chatařů pochopitelně). Sdružují
se, společně oslavují cokoli, vzájemně si vyzvedávají děti ze školek, škol i zájmových kroužků,
sem-tam se zdrbnou, potom
všichni grilují a celkově si počínají velmi pospolitě. To všechno
je moc dobrý příklad pro naše potomky, kteří se všech zmíněných
aktivit vesele účastní v hojném
počtu.
Množíme se tu opravdu příkladně. Mateřská školka v Kunicích, Zámecká školička i přilehlé
základní školy praskají ve švech.
Na naše vesnice zatím připadá
jedna úžasná první třída v budově
bývalé kunické školy. Její věhlas,
pokud vím, sahá až po Říčany.
Onehdá tam o ní moc uznale mluvili. Nové, krásné školní místnosti
a vybavení, milé, vstřícné a dokonce hezké paní učitelky, luxus
vlastní psycholožky… Jenže to
vše s nejistou perspektivou.

Číslo 2/2015, vyšlo 18. června 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. září 2015.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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Vždyť říkám, co je v dnešní době jisté?
Ještě tak státní svátky. Datum příchodu slovanských věrozvěstů sice nepřinese volný den, když připadá na neděli, ale kostelík tu na návsi stojí. A ne na
ledajakých základech. Přes tisíc let tu má tradici
láska k bližnímu svému. Máme při tom společném
grilování na čem stavět. Výročí upálení Mistra Jana
Husa je letos výročím významným. Již 600 let jím
proklamovaná pravda bojuje se lží a podlostí – střídavě úspěšně. Bohužel první, co utrpí porážku v průběhu dějinných událostí, je právě ta pravda. Hmm.
A co my s tím? Lze si za svou pravdou stát? Můžeme
to zkusit alespoň při tom společném grilování. Třeba

jenom tím, že vyslechneme „pravdy“ těch druhých
a nebudeme urputně prosazovat důležitost „pravdy“
vlastní. Možná namítnete, že jste před prázdninami
již dost unavení a já se mohu se svými úvahami
o pravdě dát vycpat. Asi jo. Jen jsem chtěla připomenout, že pravda není pouze jedna, lež má krátké
nohy a my bychom v pravdě možná mohli strávit letošní krásné léto. Bez ohledu na počasí. Protože dobrých zpráv není nikdy dost, tak tedy přidám jednu na
konec. Víte, že okres Praha-východ má nejnižší nezaměstnanost v republice – 2,9 %? Dobré, že? Vámi
vysněné a klidné léto vám přeje
Vaše Kubicová

Zastupitelstvo obce Kunice
7. zasedání, 13. dubna 2015
n Postup výstavby firmy Abidea v Dolní Lomnici,
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dokončeny inženýrské sítě, probíhá výstavba
chodníků, bude zahájena výstavba čistírny
odpadních vod, předpokládaný termín
dokončení sítí, chodníků a komunikací (bez
finálního povrchu) je do konce roku 2015.
K dotazu na dešťovou kanalizaci – řešeno 4
vsakovacími objekty a jednou velkou retenční
nádrží dle platných norem. Stavbyvedoucí slíbil
plnění dohody o dodržování klidu ve dnech pracovního volna
Projednán dodatek ke smlouvě o výstavbě, bude
vyvoláno společné jednání k informacím
o přijímání žádostí občanů
Projednání změn v MHD – v budoucnu zajistit
školní autobus z Dolní Lomnice ke škole v Kunicích, urychleně řešit otočku autobusu v Dolní
Lomnici, návazné spoje k poslednímu vlaku,
posun školního autobusu ze Všeším nebo posunout otvírání školní budovy Strančice
Projednáno hospodaření firmy Služby Kunice,
s.r.o. – dosažený zisk bude převeden na účet
neuhrazených ztrát minulých období
Obecní úřad:
– Informace o řešení prostor v Základní škole
– Informace o průběhu akce „Čistý Ladův kraj“
– Informace o technickém stavu obchodu Na

Návsi a o zájemcích na další pronájem
– Schváleno výběrové řízení na projektanta
„Stavby kanalizace a vodovodu Všešímy“
– Dotační programy – podaní žádostí SFŽP –
rybník Dolní Lomnice, podání žádosti
SFROM – přístavba Obecního úřadu, podání
žádosti Stř. FŽPaZ - Výstavba inženýrských
sítí v lokalitě Na Čihadle, podání žádosti Stř.
povodňový fond - lávka přes Kunický potok
– Projednány nabídky na údržbu veřejné
zeleně, vybrána firma pro údržbu centrálního
parku v Kunicích a parčíku ve Vidovicích
n Veřejná diskuse:
– úsekové měření rychlosti – od přechodu
u Mateřské školy po přechod u ulice Dr.
Oldřicha
– posunutí dopravní značky začátek a konec
obce v Dolní Lomnici
– povolení stavby malé čistírny odpadních vod
u zdrojů pitné vody ve Vidovicích
– upozornění na nepořádek u separačních
kontejnerů o Velikonocích
– velký počet (27 ks) sražené zvěře na cestě od
Bonavity do Lomnice

8. zasedání, 4. května 2015
n Spolupráce s organizacemi v obci, projednána

spolupráce se Střední školou řemesel, TJ Ku-

červen_Sestava 1 14.6.2015 21:24 Stránka 5

n
n

n
n

n

nice, RKO Kunice, projednání s Mysliveckým
sdružením bylo odloženo
Spolupráce s firmami na území obce – zpracovává se seznam firem a kontaktů pro zastupitele
Spolupráce se sdruženími Ladův kraj a Region
Jih, změna stanov Ladova kraje, aby i menší části
mohli společně využívat podporu Ladova kraje,
Region Jih si nechal zpracovat tlakový model
celé sítě pro řešení nárazových poklesů tlaků –
rozhodnutí je na příštím zasedání valné hromady
svazku
Informace o postupu řízení o vydání stavebního
povolení pro Senior Park Kunice
Obecní úřad:
– Prezentace zájemce o pronájem s podporou
Makro – Můj obchod
– Úprava pro kontejnery na separovaný sběr
u obchodu Na Návsi bude provedena do
konce června
– Zpracování projektu na úpravu zastávky
MHD a pro kontejnery na separovaný sběr ve
Všešímech
– Opravy komunikací – v tomto měsíci budou
provedeny opravy výtluků v asfaltových komunikacích
Veřejná diskuse:
– Informace o zápisu v MŠ Kunice
– Žádost o opravu 50 m cesty ve Žlábkách,
upozornění na znečištění vody rybníku Ve
Žlábkách
– Možnost nájemné pošty v Kunicích

9. zasedání, 1. června 2015
n Projednáno hospodaření v obecním lese, správce

p. Pacovský informoval o zpracování desetiletého plánu těžby, nyní musí schválit kraj,
o využití limitů rozhodne pak zastupitelstvo obce
n Rozvoj a správa veřejného osvětlení, každé
čtvrtletí se zpracovává aktualizace ceny za
správu a pronájem (zejména na změny cen elektrické energie a na počet světel). V letošním roce
realizovat veřejné osvětlení v okolí Mateřské
školy a v ulici U Parčíku – Senior Park. Výroční

zprávy k dispozici na Obecním úřadu
n Kontrola příprav a vybavení ZŠ Kunice, většina
vybavení pro nové dvě třídy již zakoupena, interaktivní tabule až v srpnu, s ohledem na
začátek záruční lhůty. Stavební úpravy pro
zajištění sociálek a šaten začnou ihned po
ukončení školního roku – školní rok v ZŠ Kunice
bude ukončen 26. června 2015
n Obecní úřad:
– Prezentace zájemce o pronájem – firma Roza
Market – Enapo
– Novela vyhlášky o odpadech – v návaznosti
na nové povinnosti – kontejnery na drobné
kovy, na kuchyňské oleje a na bioodpady – ostatní povinnosti a ceny beze změny
– Vyčištění a oprava požární nádrže
(koupaliště) Na Kopánku
– Vyúčtování příspěvku na rekonstrukci
volejbalového hřiště pod bytovkami v Kunicích
n Veřejná diskuse:
– poděkování za sekání parků, žádost
o zajištění stejné údržby na hřbitově – problém v sekání okolo hrobů – možnost
poškození
– dotaz na kontejnery pro trávu na hřišti
– udržování
(zejména
nezastavěných)
pozemků
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

MAPY ULIC
Mapy ulic našich obcí
si můžete zakoupit
na Obecním úřadě
za 20 Kč
5
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Obecní úřad informuje
Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
20. – 30. června 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
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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 1. pololetí
byla 30. dubna 2015.
Číslo 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, nyní až do 25. listopadu, každý týden,
poslední svoz je 9. prosince.
Cena celoroční známky na svoz bioodpadu je 1400 Kč
(nádoba 240 l) a 1150 Kč (nádoba 120 l).
Pro jednorázovou likvidaci bioodpadu (např.
ošetření živého plotu) lze objednat velký kontejner
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na bioodpad (1100 l), kde jeden svoz tohoto kontejneru stojí 350 Kč.
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–

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. Nevhazujte plechovky od
barev! Dále tu jsou oranžové nádoby na kuchyňské
potravinářské oleje. Zbytky olejů do nádob vhazujte
v uzavřených PET lahvích. Nevhazujte motorové
oleje!
–mf–

doplněn zájemci z jiných částí republiky podle
pořadníku Senior Parku). To znamená, že letos
budou upřednostňovány žádosti našich (trvale
hlášených) občanů nebo jejich přímých příbuzných
(rodiče, prarodiče).
Kontakt pro evidenci: Emil Fedoš, telefon:
774 656 656, e-mail: fedos@senior-park.cz
V září budou ve Zpravodaji zveřejněny konkrétní
informace, popřípadě se můžete s dotazy obrátit na
pracovníky obce.
–mf–

Vlastníci pozemků musí sekat

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–

Vlastníci, případně nájemci travnatých pozemků
jsou povinni si o ně pečovat. Tato povinnost je dána
zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
Péče o tyto pozemky spočívá v pravidelném sekání
pozemků v období, kdy se šíří plevelné rostliny, tedy
od období května do konce srpna kalendářního
roku.
Nejlepším způsobem likvidace plevelných rostlin
je mechanické posekání pozemků. Dalším
způsobem je spásání. Pokud je místo bydliště vlastníka rozdílné s místem kde vlastní pozemek, může
si vlastník na údržbu pozemku někoho najmout.
Tato problematika se týká pozemků, které jsou
podle katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní
porost, orná půda či zahrada, ovocný sad nebo
plocha ostatní.
Vlastníci pozemků, kteří tuto povinnost ze
zákona neplní, ať je důvodem nečinnost, nezájem,
či liknavost, narušují vzájemné soužití v obci.
Pokud vlastníci tuto povinnost zanedbávají,
mohou být pokutováni podle výše jmenovaného
zákona. Výše pokuty není zanedbatelná, zvláště
u právnických osob. U fyzických osob může výše
pokuty dosáhnout 30 000 Kč, u právnických osob
až 500 000 Kč.
–jší–

Senior Park Kunice

Web obce www.kunice.cz

Poplatek ze psů

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

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–
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Umění sebeobrany
Taekwon-Do ITF
v Kunicích
Jedná se o moderní korejské umění sebeobrany,
které bylo jako samostatné umění uznáno
11. dubna 1955 a jeho zakladatelem byl generál
Choi Hong Hi. Taekwon-Do se rychle rozšířilo do
celého světa. Do naší země se dostalo v roce 1987
a brzy zde začaly vznikat první oddíly a školy. Nejen
v České republice, ale i po celém světě roste popularita tohoto cvičení a to zejména proto, že
tréninkových hodin se mohou účastnit všechny
věkové skupiny – tréninky mohou navštěvovat děti
od pěti let, dospívající mládež, dospělí, ale i starší
občané klidně až do 100 let.
Taekwon-Do se nezabývá pouze samotným
bojem a cvičením, ale má i svoji filozofii, velmi
dobře propracovanou přípravu a v neposlední řadě
se zabývá i výchovou. O tom svědčí zejména hlavní
zásady, kterými jsou čestnost, zdvořilost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch.
V Kunicích se začalo cvičit v roce 2004, kdy zde
kroužek Taekwon-Do. Do kroužku se postupně
přidávaly místní děti i děti z okolních obcí. V roce
2007 byla u MV zaregistrována samostatná škola
Taekwon-Do Sparring ITF.
V současné době ve Sparringu cvičí nejen občané
Kunic, ale i okolních obcí. Tréninky probíhají každé
úterý v kunické tělocvičně.
Škola Taekwon-Do Sparring je řádným členem
České národní unie Taekwon-Do ITF, která v České
republice zastřešuje školy sdružené v Evropské
federaci a Mezinárodní federaci Taekwon-Do ITF.
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Žáci kunické školy Taekwon-Do mají za sebou již
mnoho získaných medailí z národních i zahraničních soutěží a mohou se pyšnit tituly jako mistr
ČR a nebo vítězové zahraničních šampionátů.
Přímo v Kunicích máme nadějnou talentovanou
mládež, mezi kterou nesporně patří členové
Národní reprezentace Patricie Pokorná, Daniela
Richterová, Natálie Podskalníková a Sára Podskalníková. Právě poslední jmenovaná, Sára Podskalníková, byla nominována jako reprezentant
České republiky na Mistrovství světa juniorů
a seniorů v italském městě Jesolo, které se
uskutečnilo na konci května 2015. Na uvedeném
světovém šampionátu si Sára vybrala povinnou daň
nováčků. Bojovala ve všech disciplínách jako lvice,
ale stupně vítězů jí byly odepřeny. Věříme, že
v účasti na dalších světových a evropských
soutěžích naši závodníci předají nováčkovskou daň
jiným a budou vozit jen samé úspěchy.
Žádné úspěchy by ale nebyly možné bez podpory
rodičů a rodinných příslušníků, kteří mnohdy
obětují svůj volný čas a místo odpočinku po práci
vozí děti na cvičení, na soutěže a na další aktivity
jako jsou výlety či letní tábor, který pro své žáky
škola Sparring pořádá.
V neposlední řadě chceme velmi poděkovat
Obecnímu úřadu Kunice a místním občanům za
podporu reprezentace České republiky. Držte nám
palce při reprezentaci školy Taekwon-Do na všech
akcích a přijďte se za námi podívat do tělocvičny
a vyzkoušet něco nového. Nábor nových žáků bude
probíhat po celé září.
Sparring Kunice: www.taekwon-dosparring.cz
Webové stránky Národní asociace ČNUT:
www.taekwondocz.com
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Fotbal bez hranic - Evropa bez bariér
Středoevropský diplomatický pohár ve fotbale

19. ročník – sobota 20. června 2015
Způsob vzniku této sportovně-společenské akce
evropského formátu měl svůj postupný vývoj.
Základní kámen fotbalové aktivity diplomatů byl
položen v průběhu pracovních jednání po dělení
federace, při zřizování nových diplomatických misí
obou států. Vznikla myšlenka uspořádat turnaj
s účastí týmů z více států. S ohledem na organizační
a finanční možnosti přišla volba na země obkličující
Českou republiku, tj. Polsko, Slovensko, Maďarsko,
Rakousko a Německo.
Toto sportovní měření sil je nejen příležitostí
rozhýbat úřednickou prací zlenivělé tělo, ale
i místem setkávání a navazování neformálních
kontaktů s diplomaty sousedních zemí. Každoročně
tak diplomaté odloží saka a kravaty a navléknou
trička a kopačky.
Zahajovací 1. ročník se konal v roce 1996 v Praze
na Strahově. Přes nepřízeň počasí nastoupilo
v sobotu 22. června šest národních diplomatických
týmů, tvořených zaměstnanci ministerstev
zahraničí. Bez ohledu na společenskou hierarchii
a věk. Od řemeslníků přes techniky, právníky,
filosofy, historiky, spisovatele, čili od dělníků po
ředitele, vrchní ředitele a velvyslance. Tato
neuvěřitelná parta s věkovým průměrem přes 40
roků se drží dodnes.
Pořádání turnaje se postupně přesouvá do všech
zúčastněných zemí. V letošním roce bude
pořadatelem již 19. ročníku fotbalového poháru
počtvrté Česká republika, a to na dvou fotbalových
hřištích v Kunicích-Vidovicích, za vydatné pomoci
zámků Berchtold a Štiřín.
Účastníci: diplomatické týmy Polska, Slovenska,
Maďarska, Rakouska, Německa a České republiky
Záštita: ministr zahraničí Lubomír Zaorálek

Účat přislíbili: Za Ministerstvo zahraničí Česka
Lubomír Zaorálek, za Ministerstvo zahraničí
Polska přijede ředitel kabinetu ministra Marcin
Wilczek, za Ministerstvo zahraničí Rakouska se
zúčastní státní tajemník ministra Michal Linhart,
za Ministerstvo zahraničí Maďarska se zúčastní
ředitel teritoria pro Střední Východ a Severní Afriku
Csaba Rada, za Ministerstvo zahraničí Německa
se zúčastní Ronald Ball referent pro majetek MZV
v zahraničí, zástupci ambasád zúčastněných států.
Pozváni jsou i starostové obou pořadatelských
obcí Jiří Šíma a Pavel Čermák, Česká Miss 2015
Nikol Švantnerová (slavnostní zahájení a předávání medailí na recepci).
Média: předpokládá se přítomnost TV, tisku
a zejména regionálního tisku
Program:
9:00
09:30
10:00
11:15
12:30
13:00
14:30
14:30
16:00
19:30

-

10:00
11:10
12:25
13:40
14:30
15:45
15:45
17:15
23:00

slavnostní zahájení,
státní hymny, čestný výkop
příprava, rozcvičení
1. utkání ve skupinách A, B
2. utkání ve skupinách A, B
3. utkání ve skupinách A, B
přestávka
baráž - utkání o 5. místo
semifinále - utkání o 3. místo
finále - utkání o 1. místo
předávání medailí a pohárů,
recepce Štiřín

Srdečně vás zveme k návštěvě tohoto turnaje
a k podpoře českého diplomatického týmu.
Bohumil Starý,
zakladatel a organizátor turnaje

Výkop: bývalý reprezentant a mistr Evropy
Antonín Panenka
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Volejbalový turnaj
V sobotu 6. června se na Sportcentru zámku
Berchtold utkalo téměř 100 dětí z Prahy
a Středočeského kraje ve volejbalovém turnaji.
Tento turnaj jsme pořádali již potřetí, ale tentokrát
byla účast opravdu rekordní a děti bojovaly ve třech
kategoriích.
Nejmladší volejbalistky hrály červený minivolejbal a k vidění byly opravdu skvělé výkony
v podání domácích Ester a Žandy, které nakonec
vybojovaly první místo, ale i skvělých volejbalistek
z Kralup, které si odvezly stříbrné i bronzové
medaile.
Velká pochvala patří i výborně hrající Šárce
s Eliškou, které vybojovaly 2. místo ve skupině a pak
smolně vypadly s týmem SK BU Praha, který
skončil na 4. místě. Pěkně hrály i začínající hráčky
Terka s Kristýnkou a Adélka s nejmladší Aničkou.
V kategorii modrého minivolejbalu nás
překvapily hráčky Mělníka, které si odvezly všechny
sady medailí, pro nás je útěchou alespoň 4. místo
kunického C týmu - velká gratulace Niki, Terce
a Valče! Domácí A-tým skončil po velmi vyrov-

Zprávy ze školky
Jarní program školky nabídl
dětem plno her, zábavy, sportovních, kulturních a společenských akcí.
Na zámku Berchtold jsme
přivítali 26 nových občánků
a s maminkami oslavili Svátek
matek.
V barvách oblíbených zvířátek
si děti zahrály, zasoutěžily
a nalezením pokladu zakončily
oslavu Dne dětí.
Nejmenší Lvíčátka čekalo ve
třídě ještě překvapení – nová
kuchyňka, kterou jsme pořídily
díky příspěvkům od rodičů.
Školní výlet do Ekocentra
„Čapí hnízdo“ byl pro děti zaslouženou odměnou.
Koncem června doplaveme na
Fialce v Říčanech. Všechny děti
jsou jak rybičky a tak jistě budou
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naných bojích v základní skupině třetí s osmi body
(první i druhý tým měl pouze o 1 bod více). Ve
čtvrtfinále jim opět chyběl kousek štěstí - remíza
1:1, ale trošku horší skóre je vyřadilo z dalších bojů
o medaile. Kunický B-tým, hrající díky absenci Nely
a Adélky v nesehrané sestavě Denča, Kája a Mia obsadily nakonec 9. místo, ale i tak předvedly bojovné

a pěkné výkony. Velkou radost nám udělaly mladší
žákyně, které vybojovaly zlatý pohár. Stříbro si
odvezla děvčata z Čerčan a bronz tým z Dobřichovic. Na 4. místě se umístil tým SK BU Praha.
Děkujeme společnosti BONAVITA i Zámku
Berchtold za podporu!
Fischerová

v Mokrém vysvědčení samé
jedničky.
Do konce školního roku

přijede za dětmi do školky pan
Bílý s pořadem Letem světem, divadélko Kůzle zahraje pohádku
Čarovná květina, s Lenkou
Hamajdovou si zazpíváme o kamarádech ze ZOO, Dravce nám
představí
členové
stanice
ochránců zvířat, společně si
zabubnujeme a rozloučíme se
s 28 předškoláky.
Od 6. července do 21. srpna
2015 bude provoz MŠ uzavřen.
Přejeme všem krásné letní
prázdniny, šťastné cesty a návraty a hlavně žádná zranění!
Těšíme se na nové kamarády
a v září na shledanou.
Prvního září zahájí Mateřská
škola Jaruška školní rok
2015/2016 s plnou kapacitou 70
dětí z Kunic, Vidovic, Všeším,
Horní a Dolní Lomnice.
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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

y
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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 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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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
14
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Placená reklama

Kateřina Hubáčková

Prodej RD / sídlo firmy 250m2,
Praha 9, Cena: 7.950.000,- Kč

Regionální realitní makléřka
K
Kontakt.: 724 064 012

Prodej st. pozemku 1062m2
Kostelec u Křížků
Cena:2.150.000,-kč

RD Květnice 145 m2,
cena: 6.500 000,- Kč

Pro své klienty poptáváme:
x Rodinný dům, oblast Kunice do 8 mil. Kč
RD Podlešín 185m2 SLEVA!!!
Cena: 2.950.000.-Kč

Prodej st. pozemku 1416m2,
Lísková ul.Kamenice
Cena: 1.416.000,-Kč

Prodej RD Kunice, 154m2
Cena : 7.800.000.-Kč

x Rodinný dům, oblast Kunice a okolí do 4 mil. Kč
x Řadový dům do 2,5 mil. Kč
x Chatu Praha-východ do 2,5 mil. Kč
x Pozemek 1000 m2 na výstavbu rod. domu, Kunice
a okolí cca 3 km
x Pozemek okolo 1400 m2 až 2000m2

Prodej RD/ firma/ dílna 1320m2
Ládví, Cena : info v VRK

www.vrkcz.cz.cz

Prodej st.pozemku 1439m2,
Ládví - Kamenice, Cena:
1.000,-Kč/ m2

Prodej RD s obchodem Velké
Popovice. Cena: 6.500.000,-Kč

Zelená linka zdarma : 800 505 156

info@virtualnirealitnikancelar.cz

Třebohostická 14, 100 31 Praha 10,

Hledáme šikovné kolegy do týmu!!!!!
NOVINKA!
Za doporučení nemovitosti a následném
dokončeném prodeji dostanete provizi v celkové
výši 10% z provize VRK.
Inzerujeme na nejvíce navštěvovaných webových serverech,
zpracováváme Vaše nemovitosti ve virtuálním provedeni a
on-line! Jste zvědaví kdo je naší tváří? Více na www.vrkcz.cz

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
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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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

