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Vítáme příchod jara!
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
odchází mírná zima, která nám udělala radost
zejména nízkými výdaji na zimní údržbu. Teď čekáme
rychlý nástup příjemného jarního počasí, při kterém
chceme, ve spolupráci s vámi, uklidit „zimní“ prach
a špínu, zvelebit veřejná prostranství a připravit
zeleň na novou mízu. Rádi bychom také sesbírali
odpadky naházené většinou řidiči na příjezdových
cestách do obce.
Tím chci zároveň připomenout novou povinnost
chodců, a to, že musí být při chůzi za snížené viditelnosti mimo obec označení reflexní páskou. Podařilo

se nám zainteresovat některé firmy v naší obci, aby
v rámci svých propagačních možností darovali obci
tyto bezpečnostní prvky. Děkuji firmám Abidea,
Marius Pedersen a PointPark Properties, že můžeme
všem (zejména dětem a seniorům) zdarma poskytnout tyto bezpečnostní reflexní pásky. Jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě.
Přejí vám jarní pohodu, hodně nové „mízy“
a příjemné prožití přicházejících velikonočních
svátků.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
Vážení a milí čtenáři,
vítejte u nového čísla Zpravodaje a čtěte, co u nás ve vesnicích
nového. Jak patrno, zima, která se
sněhem dělala drahoty v jí vymezeném čase, se nám to snaží vynahradit v předjaří. Ale sluníčko už
pěkně hřeje - tedy pokud není za
mraky, v kalendáři se blíží první
jarní den a letošní Velikonoce po
týdnu za ním následují. Tak to
nechme osudu, zda budou se sluníčkem, na blátě nebo na sněhu.
My z vykoledovaných vajec uděláme pomazánku. Barva ze skořápky někdy prosákne až na
vajíčko, pak budeme mít pomazánku duhovou… Pomlázky můžeme zapíchnout k potoku, a jestli
se ujmou, vyrostou z nich pletené
vrby. Narodí se jehňátka…
Jarní potřebu gruntování svých
domácností máme příležitost rozšířit i o úklid naší obce v sobotu

9. dubna. Akce s názvem Čistý
ladův kraj by měla vést k zušlechtění okolí našich bydlišť - to určitě.
Pak ještě zbývají společně sdílená
prostranství ve vesnicích, a ty bychom tedy mohli uklízet společně.
Zájemci a pomocníci, kteří se
9. dubna dostaví na Obecní úřad
v Kunicích, obdrží zdarma stravenku, reflexní pásku, pracovní rukavice. Až bude potřebné
vykonáno, získají navíc uspokojivý pocit, že se na stále krásnějším
vzhledu a úpravě své vesnice také
podíleli. Toto je jistě nabídka, která
se nedá odmítnout. Tak devátého
dubna! Dohodnuto?
I když nám počasí nebude přát,
rozhodně se ohřejeme o Filipojakubské noci. Pálení čarodějnic je
velmi starý a dodnes živý lidový
zvyk i zvláštní svátek. Ohně budou
plápolat na všech přilehlých
vršcích našich vesnic. U nich se

budeme družit a veselit a potom
nastane rozkvetlý máj. Tak se tou
představou už zahřívejte v duši
a mějte se moc hezky.
Vaše Kubicová

Čist

Srdečně Vás
á zveme naa další ročník jarního
úklidu obcí a přírody v jejich okolí.
Akce see koná
v sobotu 9. 4. 2016 od 9:00 hod.
Vítán je každýý, kdo
o má chuť pomoci.
DcXfcVbœ]bZcfaUWYnŚg_źhY
bUcVYWbŚW\ìāUXYW\gjÖW\cVWŚ,

www.ladu
uv-kraj.cz
Partn
neři:
ŢGCD}5G5}AUf]igDYXYfgYb}JUb;]``Yfb

Číslo 1/2016, vyšlo 18. března 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 8. června 2016.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)

3

březen_Sestava 1 13.03.2016 18:56 Stránka 4

Zastupitelstvo obce Kunice
16. zasedání, 11. ledna 2016
n Projednání a schválení plánu práce na rok

n

n

n

n

n

4

2016
– Starosta předložil zastupitelům aktualizovaný plán práce na rok 2016. S tímto
předloženým návrhem souhlasili všichni
přítomní zastupitelé.
Informace o úpravách budovy ZŠ v roce 2016
– Starosta informoval zastupitele o plánovaných a předpokládaných stavebních
úpravách budovy základní školy pro školní
rok 2016/17. Po zápisu do 1. ročníku se
rozhodneme o počtu prvních tříd. Dále
předložil zpracovanou studii rozšíření prostor a rekonstrukci jídelny a staré budovy.
– Starosta obce informoval zastupitele o uskutečněném jednání na Středočeském kraji –
projednání stavebních úprav před převodem
objektu na obec.
Obecní muzeum – provoz, plán, činnost, kronika
– Starosta upozornil na nečinnost Muzejního
spolku. V. Růžička seznámil všechny
přítomné s novinkami v muzeu, pomoc
s činností vítána.
– P. Špaček – bude pozván na další zastupitelstvo – vedení kroniky obce.
– Do zpravodaje uvedeme zmínku o Muzejním
spolku a požádáme občany o spolupráci.
ZŠ Kunice a MŠ Jaruška
– Ve čtvrtek 7. 1. 2016 proběhl v ZŠ Kunice Den
otevřených dveří, návštěvnost poměrně
vysoká. Zápis do 1. ročníku proběhne
21. – 22. 1. 2016. O průběhu zápisu bude
ředitelka školy informovat zřizovatele.
– MŠ Kunice 25 předškoláků, zápis do školky
proběhne v dubnu 2016. Navrženo opětovné
podání žádosti o rekonstrukci původní budovy MŠ.
Změna regulačního plánu
– Na žádost firmy Abidea odsouhlaseno projednání změny č. 1 Regulačního plánu Dolní
Lomnice.
Obecní úřad
– Změny stanov spolku Ladova kraje – základní
poslání sdružení byl rozvoj turistického
ruchu, několik obcí již ze spolku vystoupilo
(Hrusice, Strančice), celek obcí nesourodý,

obec platí 30 Kč za trvale hlášeného občana
ročně. V současnosti přínos pro obec
minimální. K zamyšlení je otázka členství,
bylo by vhodné mít ve spolku zástupce, který
bude prosazovat zájmy obce. Výpověď je třeba
podat do konce roku.
– Senior park – bude požádáno o informace
obsazenosti bytových jednotek občany
z Kunic, režijní náklady bytových jednotek
v Senior parku Vidovice.
– Žádost o umístění zrcadel – ulice naproti
zámečku výjezd na hlavní ulici a v ulici
U Louky - při výjezdech na hlavní ulici ano,
na místních komunikacích s předností zprava
ne.
– Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikací (do 500.000 Kč). Připravena žádost
o dotaci na opravu části komunikací U Dubu
a Járy Cimrmana.
n Veřejná diskuse
– dotaz na provoz na komunikaci k vodárně –
dodatková tabulka k omezení provozu,
starosta projedná návrh znění.
– dotaz na výzvy majitelům na údržbu pozemků
a parkovací místa u kostela .
– dotaz na plán aktivit v sociální oblasti, v obci
v současnosti nízká informovanost směrem
k seniorům a k rodinám s dětmi, absence
informací na webu. Starosta obce stanoví termín setkání k této problematice za účasti:
I. Pěkná, P. Jakešová, B. Chramostová.
– podána informace o honu a instalaci pachového ohradníku na příjezdu do Kunic ve
směru od Strančic.

17. zasedání, 8. února 2016
n Údržba a rozvoj zeleně na území obce

– Na Kopánku odstraněny staré topoly,
vysazeny javory, plánuje se úprava povrchu
(zarovnání zeminou).
– Zeleň nad opěrnou zdí U Fousků, podél zdi
úzký chodník, přesazeno 5 stromů ze Senior
Parku, bude doplněno o živý plot a osvětlení.
Na jaře zahájení zahradnických prací.
– Svah u hřbitova bude doplněn o ovocné
stromy.
– Dolní Lomnice – projektovaná otočka auto-
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busu bude doplněna o zeleň. Dvě stávající
lípy, které výstavbou stejně usychají, budou
poraženy. Otočka bude vystavena včetně
cesty kolem ČOV, plán výstavby otočky cca
podzim 2016 – jaro 2017.
– V Dolní Lomnici zhutnit návoz nad rourou
k čističce, zem se propadá, pan starosta zajistí.
– Údržba parku v Kunicích – náklady na rok
2015 ve výši 96.000 Kč, Senior Park bude
udržovat Vidovický park, Služby Kunice již
nebudou sekat zeleň pro Region JIH – bude
projednáno na zastupitelstvu v březnu.
– Gabionovou zeď u Fousků – přidat zábrany,
aby se zabránilo případným úrazům, návrh na
výsadbu popínavých rostlin podél této zdi
u silnice
– Péče o les probíhá podle plánu, vysazení
stromů na kraji lesa zatím není hotovo, pan
starosta prověří plánovanou výsadbu.
n Sociální služby na území obce
– Předán přehled státní pomoci, kterou lze
občanům poskytnout, nejen seniorům, ale
i rodinám s dětmi. Příspěvky finanční (např.
péče o dítě, rodičovský příspěvek, na mobilitu, na kompenzační pomůcky, pohřebné, na
péči o druhou osobu).
– Další forma pomoci – sociální kurátor, pomoc
se zaměstnáním, pomoc občanům bez domova – obracet se na obec s rozšířenou
působností.
– Bude připravena informace pro občany, kde
žádat o pomoc. Pro seniory je třeba zvolit
vhodnější formu propagace – leták.
– Návrh na otevření poradenské služby, zvolit
úřední hodiny.
– Zjistit, zda je možné na tuto činnost získat
finanční prostředky prostřednictvím grantu
nebo dotace. Bude nutné připravit projekt na
sociální služby v obci.
– Senior Park potvrzuje zájem o spolupráci
v sociálních službách.
– v Kunicích je evidováno 247 občanů –
důchodců, z nichž cca 30 ve věku 75-90 let.
Samostatně bydlících bez rodinných
příslušníků je 31 důchodců. Komise zmapuje
kdo by potřeboval konkrétní pomoc.
– Příspěvek na popelnice - nutno zvážit, zda
brát v úvahu výši důchodu nebo zda poskyto-

vat tento příspěvek všem důchodcům bez
rozdílu. Do budoucna je doporučeno poskytovat pomoc materiální a omezit pomoc
finanční.
– Závěr: Komise sociální pomoci bude
v činnosti dále pokračovat a monitorovat
potřeby občanů.
n Kontrola a návrhy na úpravu vyhlášek obce
– Zábor veřejného prostranství – pan starosta
připraví návrh na úpravu této vyhlášky.
– Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti – pan starosta navrhuje do
září rozhodnout o posunu z 3 na 4, což by znamenalo dodatečný příjem do rozpočtu obce ve
výši dalších 3 mil. Kč. Okolní obce též využívají koeficient 4 na zastavěnou plochu. Pan
starosta zjistí, jaká by mohla být kompenzace
pro občany
– Zkontrolovat, zda poplatky za psy kompenzují náklady na koše a sáčky na exkrementy.
– Za skládky v lese odpovídá vlastník lesa.
n Dotační program – projekty kanalizace
a vodovody
– Běží projekt kanalizace Všešímy, řeší se
převod pozemku pro ČOV na obec.
– Na stavebním úřadu je předložen projekt
kanalizace a vodovod v Dolní Lomnici.
– Stavební povolení pro kanalizaci Na Čihadle
je vyřízeno, dále se čeká na vhodný dotační
titul.
– Region JIH – zpracovává se projekt k propojení k silu od vodojemu a na rozšíření kapacity vodojemu, dále je v přípravě projekt na
sdílení vody s projektem Nebřenice, řeší se
problémy se zásobováním vody (zejména
tlakové poměry) v některých obcích, obec
Černé Voděrady má zájem o připojení do Regionu JIH.
n Obecní úřad
– Informace o převodu budovy školy z kraje na
obec, návrh na převod bude předložen ke
schválení na Zastupitelstvu kraje.
– Rekonstrukce ZŠ – je připravena studie a projekt. Bude vypsáno výběrové řízení na projektanta. Projekt je doplněn o tělocvičnu a patro
a zázemí pro družinu, na střeše fotovoltaické
panely. Vchod do budovy bude ze zadní strany
a nikoliv z hlavní ulice. Do projektu se případně
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doplní malý byt. Bude připraven samostatný
projekt na oplocené školní hřiště před školou,
po škole k využití na volejbal, basketbal,
odhadované náklady cca 4,5 mil. Kč vč. 3 m
vysokého oplocení se základním osvětlením.
– Kronika obce, správa muzea, muzejní spolek.
Kronikář, P. Špaček doplňuje kroniku o počty
obyvatel a dětí, o stavu chovu hospodářských
zvířat atd. Kronikář vyškolen, nastudoval
povinnosti kronikáře a starosty, kronika musí
být číslována, orazítkována, zastupitelé nemají právo měnit text, spolky mají povinnost
se do práce zapojit a posílat podklady. Kronika nebude kompletní z důvodu přerušení
psaní záznamů na dlouhé časové období. Pan
Špaček se z dochovaných informací snaží doplnit maximum. Obec zakoupí novou kroniku
a dokumentární pero.
– Zpráva z muzea – nutno doplnit karty muzejních exponátů a kartotéku, navrhnout
a domluvit systém.
– Žádost o pronájem obecní plochy na
parkování. Žádosti nebylo vyhověno.
– Nabídka na vyhotovení cedule pro vítání
návštěvníků obce nebude využita.
– Dotaz na kruhový ostrůvek u vjezdu do obce –
jsou zde cibuloviny, tráva bude pravidelně sekána.
– Nová grafika webu obce je v přípravě.
– Abidea – kaplička v Dolní Lomnici – v přípravě
geometrické vyměření, kolem kapličky 2 m
pruh pro případné opravy. Jedná se o převodu
kapličky do vlastnictví obce za 1 Kč.
n Veřejná diskuse
– informace o zápisu do školky, připravují se
podmínky pro přijetí, přednostně předškoláci
bez ohledu na trvalé bydliště, dále mladší děti
s trvalým bydlištěm v obci a částí obce (HL,
DL, Všešímy), podmínkou povinná očkování.
Letos pravděpodobně 4-6 odkladů nástupu
na ZŠ, k dispozici bude cca 17-21 míst.
– žádost o povolení k vystavení bungalovu, podmínkou je vyhotovení dopravní studie,
Obecní úřad požádá pana Ing. Komrsku
o přípravu studie.

18. zasedání, 7. března 2016
n Projednání a schválení uzávěrky hospodaření

obce za rok 2015 (včetně ZŠ a MŠ)

6

n

n

n

n

– Projednána
a
schválena
uzávěrka
hospodaření obce Kunice za rok 2015,
uzávěrka hospodaření Mateřské školy
Jaruška za rok 2015 a uzávěrka Základní
školy Kunice za rok 2015.
Zhodnocení provozu kanalizace a ČOV za rok 2015
– Místostarosta obce seznámil zastupitele
s výsledky, včetně specifikace nákladů a řešení
provozních problémů v roce 2015.
Další rozvoj kanalizační a vodovodní sítě na
území obce
– Stavební povolení na kanalizaci a vodovod
v Dolní Lomnici by mělo být vydáno do jednoho týdne.
– Zpracovává se projekt na rozšíření vodojemu
Bartošky a propojení vodojemu do řadu na
Krásnici (řešení tlakových poměrů)
– V měsíci březnu by měla být zahájena rekonstrukce měření na vstupu do obce (šachta Na
Kopánku) – zvýšení průtočného profilu
– Běží zpracování projektové dokumentace na
vodovod a kanalizaci ve Všešímech
– Informace o přepravované stavební uzávěře
(týká se vodojemu Bartošky) pro železniční
koridor Praha-Benešov
– Podrobnější informace o zájmu investora
napojení na vodojem Bartošky (Nebřenice)
Realizace úprav a nákup vybavení ZŠ Kunice
pro školní rok 2016/17
– nutné stavební úpravy – změna osazení oken
v rohových třídách (pro zajištění osvětlení),
dále nutné úpravy jídelny a výdejny jídel
– ředitelka školy seznámila zastupitele
s potřebným vybavením nové třídy (skříně,
lavice, interaktivní tabule, učební pomůcky)
– bude zadán statický posudek budovy a geologický průzkum podloží
Obecní úřad
– Schváleny smlouvy s Ministerstvem obrany
pro zakoupení pozemků pro TJ Kunice
– Schválen nákup pozemku pro ČOV Všešímy
– Schválen nákup pozemku pro chodník a zastávku MHD ve Vidovicích (stávající)
– Projednána a schválena Územní studie pro
dopravní obslužnost zastavitelné plochy č. 5
Územního plánu obce Kunice
– Projednán a schválen dotazník pro zpracování Rozvojového plánu obce pro období
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2016-2025. Bude doplněno i o elektronickou
verzi.
n Veřejná diskuse
– informace o termínu akce Čistý Ladův kraj –
9. dubna 2016.
– možnosti řešení, kdy nové veřejné osvětlení

ruší majitele vedlejších nemovitostí.
– po osazení pachových zábran je menší výskyt
zvěře na komunikacích.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Obecní úřad informuje
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

Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
21. – 31. března 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
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 1. pololetí je 30. 4. 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–

Bio odpad v roce 2016
240 l – 1.400 Kč, 120 l – 1.150 Kč, jednorázový
svoz 1.100 l – 350 Kč.
Svoz bioodpadu bude i v roce 2016 probíhat vždy
ve středu, a to v následujících termínech: 2., 16.
a 30. března, 13. a 27. dubna, od 4. května do
30. listopadu každý týden a poslední svoz proběhne
14. prosince 2016.
–jš–
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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–

Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner bude v roce 2016
přistaven v těchto termínech: v sobotu 2. dubna, 7.
května, 11. června, 2. července, 6. srpna, 3. září, 1.
října a 19. listopadu na křižovatce vedle budovy ZŠ
v Kunicích.
Ve Všešímech a Dolní Lomnici bude velkoobjemový kontejner přistaven v sobotu 11. června 2016
a 19. listopadu.
–jk–

Obec Kunice
nemá žádný 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–

Hroby - poplatek
Upozorňujeme majitele hrobů v Kunicích, kteří
tak dosud neučinili, že je potřeba zaplatit poplatek
za pronájem hrobového místa.
–mf–

Poplatek ze psů
je splatný do 31. března 2016. 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

8

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-

Mapy ulic
Mapy ulic našich obcí si můžete zakoupit na
Obecním úřadě za 20 Kč.
–jš–

Obecní kronika na DVD
Obec Kunice nabízí profesionální naskenování
obecní kroniky (autor Dr. Oldřich). Naskenované
listy byly zpracovány do „listovacího“ softwaru
spolu s možností vyhledávat z rejstříku kroniky.
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.
–jší–

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-
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Zajištění sociální oblasti v obci Kunice
Možnosti pro naše trvale žijící obyvatele důchodového věku
1. Obec Kunice poskytuje
n Příspěvek na svoz komunálního odpadu
– Příspěvek na svoz komunálního odpadu je poskytován důchodcům s trvalým bydlištěm
v částech obce Kunice, kteří jsou poživateli invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a tento důchod je jejich
jediným zdrojem příjmu. Důchodci musí užívat vlastní nemovitost sami (v domě bydlí
jedna osoba) k trvalému bydlení. Výše příspěvku je do 50 % ceny zakoupené svozové
známky. Příspěvek je nenárokový.
n Příspěvek na obědy
– Příspěvek na jedno jídlo denně je poskytován
důchodcům s trvalým bydlištěm v částech
obce Kunice, kteří jsou poživateli invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a tento důchod je jejich jediným zdrojem příjmu. Příspěvek je nenárokový. Výše
příspěvku musí být nižší než 50 % ceny jídla.
n Snížený poplatek za psa
– 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
2. Spolupráce s pečovatelskou službou v Mnichovicích
– V rámci pečovatelské služby poskytujeme níže
uvedené úkony za stanovené ceny. Z důvodu
velkého zájmu a omezené kapacity lze služby
objednat po předchozí konzultaci s pečovatelkou paní Jelínkovou na tel. 728 887 784.
n Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu:
– pomoc a podpora při podávání jídla a pití
90 Kč/hod.,
– Jedná se o pomoc - běžný úkon podání jídla
na talíř, přihřátí. Tato služba je poskytována

n

n

n

n

n

n

v časovém limitu cca do 15 minut za poměrnou cenu 23 Kč.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu:
– pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání)
90 Kč/hod.,
– pedikúra – 100 Kč/ped./4x do roka.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy:
– dovoz nebo donáška teplého jídla
15 Kč/oběd,
– dále je účtována cena za oběd 70 Kč (polévka
a hlavní jídlo) tj. cena za oběd včetně donášky činí celkem 85 Kč.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
– donáška vody, topiva – 90 Kč/hod.,
– nákup, dovoz – 20 Kč/nákup – jedná se
o běžný nákup,
– nejedná se o cenu za odvoz klienta na nákup.
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:
– dovoz k lékaři, na úřad na nákup,
– uvedené pečovatelské služby kromě služby
pedikúra jsou zajišťovány ve všední dny ve vymezeném čase od 7:00 do 15:30 hod., a to
v domácnostech klientů,
– Službu pedikúry zajišťuje paní Vejmelková
v domě čp. 143, Pražská ulice (Čeřovka)
každé pondělí od 9:00 do 15:30 hod., nebo
kterýkoliv jiný den po dohodě s Vámi. V případě, že máte uzavřenu smlouvu na pečovatelskou službu s městem, je cena za pedikúru
z Vaší strany hrazena pouze 100 Kč. Na požádání Vám může být služba poskytnuta
přímo v domácnosti. Termín pedikúry si můžete sjednat přímo s paní Vejmelkovou na
tel. 323 660 938, mobil 728 367 030.
Komu jsou pečovatelské služby poskytovány?
Pečovatelské služby se poskytují osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku či onemocnění. Především seniorům starším 65 let na
základě doporučení lékaře.
Kde si můžete pečovatelské služby objednat
a co musíte předložit?
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– ti z Vás, kteří máte o pečovatelské služby
zájem, splňujete tyto předpoklady a dosud nemáte uzavřenu smlouvu o zajištění péče, přijďte
uzavřít smlouvu na Městský úřad Mnichovice
na pracoviště evidence obyvatel.
n Co je nutno předložit?
– především platný občanský průkaz a doporučení od Vašeho praktického lékaře na zajištění
pečovatelských služeb.
n V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi poradíme a pomůžeme.
n Kontaktní spojení:

– Městský úřad Mnichovice, Masarykovo nám.
83, 251 64 Mnichovice
– Tel. 323 666 311, 323 666 306
– e-mail: podatelna@mnichovice.info

ZÁPIS DĚTÍ
do mateřské školy
Jaruška Kunice na školní
rok 2016/2017 se koná

21. dubna 2016
od 16,30 do 18,00 hod.
v MŠ Kunice
n Přednostní přijímání dětí

– K předškolnímu vzdělávání
se přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
– Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky
přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má
dítě místo trvalého pobytu,
zařazení dítěte do jiné mateřské školy (§ 34 odst.
4 školského zákona).
– Pro přijetí do MŠ mají
přednost děti s místem trvalého pobytu na území

10

3. Spolupráce s firmou DMA
n Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
n Kontakt: Ondřej Koucký, tel. 778 407 599,
323 610 643 www.dmapraha.cz,
4. Připravujeme
n Poradenskou službu
– V případě, že budete potřebovat pomoci v sociální oblasti, budete moci využít poradenskou službu každou první středu v měsíci od
17:00 do 18:00 na obecním úřadě.
n Informační leták
– nejdůležitější kontakty, které Vám pomohou
řešit Vaši životní situaci (např. dávky státní
sociální podpory, péče o lidi se zdravotním
postižením)

obce, která mateřskou
školu zřizuje (Kunice, Vidovice, Všešímy, Horní
a Dolní Lomnice).
– Do mateřské školy se přijímají děti, které zpravidla
dovršily věk 3 let.
– Při zápisu předloží rodiče
svůj občanský průkaz,
rodný list dítěte, vyplněnou
přihlášku a evidenční list
potvrzený pediatrem.
n V souladu se zákonem (Srov.
ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona). Předškolní zařízení může přijmout pouze
dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očková-

BŘEZEN
Zima brzo skončí,
sněhulák se loučí.
Jaro vítá sněženku
první jarní panenku.

ním, (příp. má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci).
(Srov. ustanovení § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů).
Nepřijetí dítěte, které není očkováno, je naplnění povinnosti vyplývající ze zákona.
n Formuláře k vyplnění jsou
umístěny na istránkách
www.kunice.cz/skolka. Lze si
je vyzvednout i v MŠ Jaruška
Kunice od 1. do 20. 4. 2016
od 15,30 do 16,30 hod.

březen_Sestava 1 13.03.2016 18:56 Stránka 11

Bílý kámen – sobota 19. března - 19.30 hod.

P.S. Víte, že podle mezinárodních údajů má
35,6 % českých mužů na bílém chromozomu ,,R1b“,
což značí keltský původ?
m

2006

olu

Kosmonet - Vaše síť
jsme s Vámi již 10 let

e 10 let
sp

Dobrý den,
tuto sobotu, 19. března, se uskuteční další ročník
tzv. Keltského telegrafu. Termín se vymyká zaběhnuté tradici, kdy se tato akce konala vždy první jarní
sobotu, tj. po 21. březnu. Ta letošní sobota připadne
na 26. března na Velikonoce, a protože organizátoři
akce ctí tento nejvýznamnější křesťanský svátek,
proběhne výjimečně Keltský telegraf o týden dříve.
Co je Keltský telegraf, mnohým z Vás už ani není
třeba vysvětlovat. Není pochyb, že na našem území
žili Keltové, vždyť latinský název pro české země
Boiohaemum pochází od keltského kmene Bójů.
Keltové byli velmi propojeni přírodou, respektovali
ji a uctívali. Byli i velcí bojovníci, svá území rozšiřovali, ale i statečně bránili, zejména proti Římanům. Pomocí ohňových signálů na kopcích byli
schopni si předat zprávu o blížícím se nebezpečí
v neuvěřitelně krátkém čase.
A právě tento způsob dorozumívání vedl před
7 lety redaktory časopisu Regenerace pana Jiřího
Kuchaře a pana Vlastimila Helu k pokusu rekonstrukce: první sobotu po jarní rovnodennosti,
kolem 20. hod., postupně z východu na západ naší
země rozsvítit místa na vybraných kopcích. Původně bylo propojeno 20 míst z Velké Javořiny (moravsko-slovenské hranice) na Děčínský Sněžník.
Bílý kámen zaujímal místo někde uprostřed této
trasy. Letos, podobně jako už i loni, bude Keltský
telegraf zahájen současně ze dvou míst, z Velké Javořiny a z Bílého kamene. Důvodem je velké množství stanovišť v okolí Prahy, v západních a severních
Čechách. Také čas se posouvá na 19.30 hod.
Už několikrát jsme měli příležitost se sejít na
Bílém kameni v trochu jiném čase, než obvykle s rodinou či přáteli činíme. A proč ?
Možná proto, že pro někoho je to zajímavá večerní procházka spojená s pocitem zadostiučinění,
neboť toho zimního povalování u televize už bylo
dost. Možná, že někomu je příjemné uvědomit si,
že právě v tento večer a v tuto hodinu se rozsvítí na
kopcích našeho státu více než 230 světelných signálů. Možná, že někdo kromě pocitu jisté sounáležitosti si díky vyprávění pana Jiřího Kuchaře
uvědomí, jak důležité je poučit se z historie, byť je
stará více než 3000 let. A možná, že někdo si s chutí

vyšlápne na Bílý kámen jen tak. Třeba aby mu pak
lépe chutnalo pivečko, anebo se mu, vyfoukanému,
v noci dobře spalo.
Ano, na Bílém kameni v předjaří ještě zimně
fouká, je dobré se teple obléknout a nezapomenout
na baterku.
A Ti,kteří se chtějí o Keltském telegrafu něco více
dozvědět, ať vyhledají www.keltskytelegraf.cz.
Přeji pěkné počtení a příjemnou procházku.
Alena Pancová
Zdroj: www.keltskytelegraf.cz

Slav
í

Keltský telegraf 2016 – 7. ročník

2016

Zdá se to téměř neuvěřitelné,
10 let spolu
ale Kosmonet (Komunitní síť
Mnichovicka) funguje již 10 let.
Řada lidí z počátku nevěřila, že Děkujeme za důvěru
takto rozsáhlý projekt je vůbec
možné v rámci města realizovat a pokud ano, očekávali, že se připojí maximálně pár stovek lidí. Kosmonet má v současnosti několik tisíc klientů a těší
nás, že stále přichází noví klienti. Přírůstek klientů
v době, kdy je trh v podstatě nasycen a konkurence
číhá na každém rohu, je známkou toho, že to děláme dobře.
Nedávno byl prováděn průzkum mezi nově příchozími klienty. Zajímalo nás, jak se o Kosmonetu
klienti dozvěděli a proč si vybrali právě Kosmonet.
Velmi milým zjištěním bylo, že většina nově příchozích klientů si vybrala Kosmonet na základě doporučení známých a kamarádů, kteří už služeb
Kosmonetu využívají a jsou se službami velmi spokojeni, takže nás doporučují dále.
Nabízí se otázka, proč je Kosmonet tak úspěšný
projekt? Možná proto, že je prostě „jiný“. Není to
komerční instituce, ve které jde o zisk, který by zůstával soukromým osobám. Je to městská síť, kterou provozuje příspěvková organizace města
Mnichovice – Veřejné služby města Mnichovice.
Jde o projekt města, které vydělané peněz investuje
zpět do rozvoje a modernizace sítě a zbytek využívá
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na zlepšení života v regionu ve formě podpory a rozvoje školství, kultury, knihoven, sportu, apod. Internet od Kosmonetu využívají bezplatně všechny
připojené veřejné instituce, mimo jiné např. městské, obecní a stavební úřady, základní školy, školky,
hasiči, knihovny a také některé místní neziskové organizace a sportovní kluby. Takže Vaše peníze,
které za Kosmonet platíte, Vám putují zase zpátky
prostřednictvím služeb měst a obcí. Klienti Kosmonetu s připojením získávají nejen velmi kvalitní
služby, ale zároveň podporují rozvoj regionu. I to je
důvod, proč se stát klientem Kosmonetu.
Děkujeme za Vaši důvěru.
Za tým Kosmonet
Veronika Veverková

Ochrana životního prostředí
a volně žijící zvířeny
V březnovém vydání Kunického Zpravodaje
jsme pro vás připravili souhrn informací, které vycházejí z dotazů, které jsme dostali.
Na jaře vždy přibývá nehod se zvěří s tím, že nejvíce nehod bývá mezi půlnocí a sedmou hodinou
ranní. Je to způsobeno hlavně přirozeně se zvyšující potřebou po čerstvé potravě na jedné straně
a také potřebou klidu při pastvě u srnčí a dančí zvěře
na straně druhé. Při sražení zvěře je nutné přivolat
policii, která vyrozumí příslušné myslivecké sdružení a pověřená osoba zajistí odvoz mrtvé zvěře
z místa události. V žádném případě nikdo jiný nemůže zvěř odvážet. V rámci naší obce byly ve spolupráci s místním Honebním společenstvem
instalovány na vybraných místech pachové ohradníky, které dle pozitivní odezvy mají zmírňující vliv
na četnost nehod se srnčí zvěří v naší obci.
Při venčení psa v rámci honitby naší obce i obcí
přilehlých je nutné postupovat tak, aby nedošlo
k plašení zvěře, rušení ji při hnízdění a kladení mláďat. Je důležité mít vždy psa plně pod maximální
kontrolou, tedy uvázaného. Vzhledem k rostoucí
dopravě, zvýšení počtu obyvatel, bezpečnosti dětí
i možnosti nákazy chorobou z volně žijící zvěře
(v poslední době se opět rozšířila například Aujeszkyho choroba, která se objevu až u 40 % divokých
prasat, tato je velmi nebezpečná pro psy, člověku
nevadí) jsou bezpečnostní opatření při venčení
pejsků velmi důležitá. Obecně závazná vyhláška
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č. 3/2008 obce Kunice upravuje pravidla pro volný
pohyb psů v obci a určitě pomůže pro lepší orientaci.
Často se více setkáváme na různých místech
s jezdci na koních. I zde je nutné mít ohled na
ostatní obyvatele a po svých čtyřnohých kamarádech uklízet. Místa u místní hospody, silnice,
stezky, které jsou určeny pro pěší nebo auta, by měly
být vždy očištěny.
Některé vaše podněty s přicházejícím jarem se týkají například otázky pálení trávy či jiného odpadu
na zahradě. Tato aktivita je upravena Zákonem
o pálení odpadu na zahradě a také je možné kdykoliv se dotázat či požádat o radu na obecním úřadě.
Běžným způsobem likvidace je využitím pravidelně
probíhajícího svozu bioodpadu, který pro letošní
rok již opět probíhá.
Některé činnosti tedy jsou a jiné nejsou upraveny
zákonem a pro některé činnosti by mohl být zákon
nesmyslný. Zde hovořím o našem respektu k životnímu prostředí, svému okolí a o selském rozumu.
Toto se týká sekání trávy v neděli nebo do pozdních
večerních hodin, vypouštění bazénů s dopadem
mimo vlastní pozemek, hlučných aktivit v nočních
hodinách a jízdy na čtyřkolkách a motorkách mimo
pozemní komunikace. Jízda na motorkách po polích je asi také záležitost, která nepatří do naší společnosti a není ani v souladu s platnými zákony.
Jedná se o velmi bezohledné chování, vznikají zásadní škody na majetku a přírodě, zvěř je rušena
a dochází k nepříjemným situacím mezi obyvateli
našich obcí. Poslední případ se udál na polích mezi
Vidovicemi a Bonavitou.
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. Přivítáme podněty z každé části naší obce
a také Vás, pakliže budete mít zájem, zapojíme do
řešení. Děkuji a přeji vám hezké Velikonoce.
Ing. Patricie Jakešová
Komise pro ochranu životního prostředí,
zvířat a volně žijící zvířeny
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ZŠ Světice otevírá druhý stupeň školy
Poté, co v září 2013 přivítali v nově vybudované
světické základní škole malé prvňáčky, začala příprava podmínek pro otevření druhého stupně. Tyto
přípravy jsou již ve finální fázi a vrcholí laděním
školního vzdělávacího programu „Učíme se společně“. V září 2016 tak budou moci do školy vstoupit žáci šestého ročníku, kteří se pro další školní rok
společně s novými spolužáky přesunou do zcela zrekonstruované budovy bývalé hasičské zbrojnice. Ta
nabídne čtyři kmenové a dvě specializované učebny
a další potřebné zázemí.

covníků, rodičů a dalších zúčastněných.
Informativní schůzka pro zájemce
o nově vznikající druhý stupeň ZŠ
Světice (nejen ze Světic a Tehova,
které jsou spádovou oblastí školy) proběhne ve
středu 9. března 2016 od 18 hodin v budově školy.
Na setkání představí budoucí učitelé šesté třídy
koncept školního vzdělávacího programu a plán
rozvoje školy do dalších let.
Výhody, které nabízí základní škola ve Světicích:
n škola pro všechny, školní vzdělávací program

„Učíme se společně“,
n respektující přístup k dětem, zapojení rodičů,
n využívání moderních a inovativních výukových
n
n
n
n
n

Základní škola Světice se chce profilovat jako
škola otevřená každému. Učitelé již nyní na prvním
stupni využívají moderní výukové metody a pomůcky. Děti se od první třídy učí anglicky, mohou
si vybírat z široké nabídky kroužků a účastnit se rozmanitých akcí. Snahou všech je, aby světická škola
byla společným projektem dětí, pedagogických pra-

metod,
klidné prostředí školy v blízkosti lesa a hřiště,
pestrá nabídka odpoledních kroužků,
školní i mimoškolní akce a projekty,
spolupráce s regionálními organizacemi,
protože se jedná o obecní školu, neplatí se
školné.

Kontakty:
n web: www.skolasvetice.cz
n ředitelka: Mgr. Pavla Žižková,
skolasvetice@skolasvetice.cz, 605 966 310
n zástupce pro 2. stupeň: Mgr. Marek Adler,
marek.adler@skolasvetice.cz, 776 737 801

Společnost P3 Logistic
Parks darovala Kunicím
reflexní pásky
Ve všech obcích, ve kterých se
nacházejí logistické areály P3 Logistic Parks - jako je například
park P3 Prague D1 - chce být
společnost P3 dobrým sousedem. Proto se rozhodla zvýšit
bezpečnost dětí a starších občanů v Kunicích tím, že předala
obecnímu úřadu 700 reflexních
pásek, které budou nyní sloužit
žákům mateřské a základní školy
a také místním seniorům. Učinila
tak mimo jiné v důsledku novely

zákona o provozu na pozemních
komunikacích, která od konce
února zavádí pro chodce povinnost užít reflexní prvek mimo
území obce při snížené viditelnosti.
Společnost P3 Logistic Parks
je vlastník, developer a správce
evropských průmyslových nemovitostí. V České republice P3
vlastní a spravuje celkem 70 průmyslových nemovitostí ve 14 parcích, ve kterých se zaměřuje na
poskytování služeb klientům
v perfektně situovaných, vysoce
kvalitních budovách.
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2. turnus – 18. – 22. 7. 2016
Všeobecn
šeobe ý tábor
Str
t eet & Disc
D o Danc
Dance
Hravé tvoř
v eníí

Příměstské tábory v Kuniicích
1. tur
urnus
n – 4. – 8. 7. 2016
Hip Hop Camp
Sport, sp
sportuj
uj, ssp
portujeme
eme...
Jsme v pohádce

4. turnus – 22. – 26. 8. 2016
016
Sport, sportujj, sportujeme...
Street & Disco Dance
Jsme v pohád
dce
Fotbalový kem
mp (Hrusice)

Agentura MAITESS s.r.o.
āæÀ ǤǤ Ǥ
̻Ǥ ǡǤǣή͚͛͘͘͜͟͟͜͟͞͞͞Ǥ

3 turnus – 25
3.
25. – 29
29. 7. 2016
Tábor
á
s koňmi
Fotbalový kemp
Jsme v pohádce
Všeobecný tábor

͛͘͠«Ȁ
Pondělí až pátek 7.30 - 16.30h
(Cena zahrnuje lektora, prostory,
materiál, oběd, pitný režim)
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Obecní úřad informuje
Jak se chovat v přírodě
Jaro se rychle blíží a hlavní
poslání myslivců je zaměřit se
především na intenzivní ochranu
mláďat volně žijící zvěře. Při naší
práci nám aktivně pomáhají naši
lovečtí psi s loveckým výcvikem,
či ve výcviku, kteří jsou na situaci
setkání se s volně žijící zvěří trénováni. Záchranné stanice po
celé republice hlásí nárůst počtu
srnčí zvěře stržené volně pobíhajícími psy a konec pro srny bývá
pouze jediný. Každý majitel psa je
proto povinen vést svého psa při
pohybu kdekoliv v přírodě na vodítku.
Pouze zraněná mláďata potřebují lidskou péči. Tu jim nejlépe
poskytnou odborníci ze záchranných stanic, kontakty na záchranné stanice naleznete na
www.zvirevnouzi.cz. Pakliže narazíte na mláďata srnčí zvěře,
malé zajíčky či kuřátka, v žádném
případě se jich nedotýkejte.

Na celkové silniční síti v České
republice, která měří zhruba
39 000 kilometrů, existuje 261
kilometrů, kde řidičům hrozí poměrně velké riziko, že se střetnou
s nějakým větším zvířetem.
Přesná místa mohou řidiči
snadno nalézt na internetové
adrese www.srazenazver.cz.
Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva zemědělství č. 343/2015 Sb.,
o době lovu jednotlivých druhů
zvěře, především se jedná o celoroční dobu lovu dospělé černé
zvěře. Na tuto změnu jsme ihned
zareagovali, ale je nutné dbát
i vaší osobní bezpečnosti, například pohybem pouze po vyznačených trasách v době denního
světla.
Je pro nás potěším konstatovat, že činnost místních myslivců
začala být podporována finančně
místním obecním úřadem. Poprvé jsme nakoupili a instalovali

Zahrádkáři „Jaro se konečně blíží“
Slunovrat je za námi a blíží se jarní rovnodennost,
která letos připadá na 20. března v 5 hodin a 31
minut. Slunce protne nebeský rovník a začne stoupat na severní obloze stále výše na obzor. Teplota by
měla začít stoupat a příroda ožívat. To je pro nás zahrádkáře a milovníky rostlin signál vyrazit do našich zahrad a zahrádek s rýčem a motykou,
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v okolí hlavních cest a především
příjezdové cesty do Kunic odpuzovače zvěře. Budeme nadále
v této činnosti pokračovat. Za
tuto podporu děkujeme.
Ing. Patricie Jakešová
Honební společenstvo Kunice

s hráběmi a kolečky a pustit se do práce. Je čas
urychleně dočíst odbornou literaturu a od teorie
přejít k praxi. Vaši pozornost si zaslouží trávník, záhonky trvalek, keře i stromy. Především je vhodná
doba pro prořezávání keřů a stromů. Tyto zásahy by
měly probíhat ještě v období vegetačního klidu, ale
už nesmějí panovat dlouhodobé mrazy. Později už
se v nich rozproudí míza a poranění stromů by se
hůře hojila. Odstranit by se měly minimálně
všechny části rostlin, které napadla nějaká choroba,
nebo přímo odumřely. U ovocných stromů se
zbavte také všech výhonů narušujících linii koruny
a těch, které rostou dovnitř. Záhonky s trvalkami
a okrasnými keři zbavte nečistot, půdu prokypřete
a pohnojte kompostem nebo vhodným hnojivem.
Trávník pohrabejte a ideálně provzdušněte vertikutátorem nebo vertikutačními hráběmi, případně dosejte holá místa. A v neposlední řadě je čas na
předpěstování sazeniček, ať už letniček nebo zeleniny pro další pěstování v našich zahrádkách.
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Rádi bychom upozornili všechny zájemce o pěstování zeleniny, ovoce, révy vinné, bylinek, kytiček
i okrasných keřů nebo ovocných stromků (prostě
všech milovníků zahrad), že od 22. března budou
zahájeny opět ZAHRÁDKÁŘSKÉ ÚTERKY. Vždy
od 17 hodin do cca 18:30 na zahrádce (vzorové výsadby) u Zámecké školičky zámku Berchtold. Jedná
se o setkání za účelem vzájemné výměny pěstitelských poznatků a zkušeností (např. řez keřů
a stromů a jejich ochrana před škůdci a chorobami,
jak pěstovat révu vinnou v našich podmínkách, jak
mít ty nejvíc BIO bylinky nebo nejrozkvetlejší růže).
Uvítáme nové členy, seznámíme se s dalšími přáteli
zahrádek nebo poradíme, jak řešit problémy, se kterými se potýkáte na svých zahradách. V závislosti
na průbojnosti jara nad zimou plánujeme koncem
dubna/začátkem května BURZU – VZÁJEMNOU
VÝMĚNU přebytků z našich zahrádek (např. saze-

niček, trvalek, semínek nebo keříků). Přineste to, co
se vám přemnožilo a odneste si nové druhy rostlinek do své zahrádky. Bližší informace budou včas
vyvěšeny, případně si o informace pište na e-mail:
v.vytlacilova@centrum.cz.
Všem příznivcům zahrad a zahrádek přejeme
hodně úspěchů a radosti v nadcházející zahrádkářské sezóně a těšíme se na viděnou v „úterý“.
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Kunicích-Vidovicích
Rada zkušených zahrádkářů:
Zlepšovák pro pletí
Nejlepší způsob, jak rozpoznat plevel od užitečných rostlin, je ten, že za tu rostlinu zataháte. Jestli
půjde snadno ven, pak je to užitečná rostlina a jestli
ne, tak je to plevel.

Co je nového ve škole Taekwon-Do Sparring – Kunice
Také sezona 2015/2016 je pro
členy kunického oddílu TaekwonDo velmi pestrá. Hned v září jsme
v tělocvičně uvítali mnoho nových
tváří, ale nebojte – nábor probíhá
celoročně, takže pokud se k nám
chcete připojit stačí přijít za námi
do kunické tělocvičny. Abychom

nově příchozí lépe začlenili do kolektivu, zúčastnili jsme se tradičního podzimního výletu, jehož
cílem letos byla hlavně historie –
hrady Valdštejn, Trosky, Malá
Skála a Frýdštejn. Do současnosti
jsme se vrátili výšlapem na Ještěd,
kde jsme si užili krásnou vyhlídku

a nesmělo chybět ani focení
s malým mimozemšťanem.
V říjnu se odehrála jedna z nejdůležitějších akcí pro evropské
Taekwon-Do – Mistrovství Evropy ve Skotsku. Jediným reprezentantem za Českou republiku
byla Sára Podskalníková z Kunic,
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kterou v minulosti podpořila
kromě jiných právě i obec Kunice. Ještě jednou děkujeme obci
Kunice za velkou podporu, které
se nám od Vás dostává. Na medaile Sára sice tentokrát nedosáhla, ale i zkušenosti, které
v postupových kolech získala
jsou velmi cenou odměnou za
tvrdou přípravu.
V listopadu se žáci školy
zúčastnili Národního semináře
pod vedením legendy TaekwonDo – mistra Jerzy Jeduta, VIII.
Dan. Kromě toho, že je uznávaným odborníkem na techniky
Taekwon-Do, k němu lze přiřadit
i tituly jako prezident Polského
svazu Taekwon-Do, trenér polské národní reprezentace, sekretář
Evropské
federace
Taekwon-Do a od roku 2015 také
titul Nejlepší trenér, kterým jej
ocenila Mezinárodní federace
Taekwon-Do a zároveň uvedla
mistra Jeduta do taekwondistické Síně slávy. Seminář byl tentokrát rozdělen na dva dny –
první den byl zaměřen na žákovské stupně, tedy barevné pásky,
druhý den pak na stupně
mistrovské – černé pásky.
O mistru Jedutovi je známo, že
rád zařazuje do fyzicky i psychicky velmi náročných tréninků
hry na odreagování a uvolnění.
Jinak tomu nebylo ani tentokrát.
Takže kromě mnoha nových po-

znatků o technikách jsme se zároveň všichni dobře bavili a málokdo si uvědomil, že v tělocvičně
vlastně strávil za jeden den hned
6 hodin trénováním.
Právě i národní seminář byl
součástí dlouhé přípravy na prosincové závody – a že jich nebylo
málo. V prosinci se žáci kunického oddílu představili v jeden
den hned na trojích závodech jednalo se o závody ve znamení
čertů a Mikulášů, které se konaly
v obci Strančice, v Praze a v Benátkách nad Jizerou. Naši borci
z uvedených závodů přivezli celkem 7 zlatých, 3 stříbrné
a 4 bronzové medaile.
Před vánočními svátky se již
pak všichni mohli plně soustředit
na zkoušky na vyšší technické
stupně. Zejména díky velké píli
žáků a trpělivosti trenéra mohl
mezinárodní instruktor Kamil
Kolofík, IV. Dan, předat na konci
zkoušek všem žákům certifikáty,
které je povyšují na vyšší technický stupeň a dávají jim právo
nosit vyšší pásek. Všem srdečně
gratulujeme.
Rok 2016 je zatím pro žáky ve
znamení odpočinku a přípravy na
nadcházející akce, avšak trenéři
již mají napilno. Hned v lednu se
zúčastnili mezinárodního semináře o polském projektu TAEKWONDIX, což je vzdělávací
a tréninkový program pro nej-

menší taekwondisty (zaměřuje se
na děti předškolního a mladšího
školního věku). Na semináři se
nejen přednášelo a debatovalo
o přístupu k nejmenším žáčkům,
ale byl plný zejména praktických
ukázek nejrůznějších her – od běhacích na zvýšení kondice, přes
hry, které podporující udržení
pozornosti až po týmové hry,
které podporují spolupráci dětí
mezi sebou. Mnoho z her můžete
již v této době vidět na našich trénincích.
Další akcí pro trenéry bylo
únorové mezinárodní soustředění ve Szczyrku, které pořádal
Polský svaz Taekwon-Do. Toto
soustředění je zaměřeno spíše na
přípravu na sportovní zápasy, ale
nechyběly zde ani technické tréninky. Již tradiční byla možnost
osobních konzultací s instruktory
soustředění, kterými byli i letos
věhlasní mistři Jerzy Jedut a Tadeusz Loboda (oba VIII. Dan)
a mezinárodní instruktor Jaroslaw Suska VI. Dan. A co nás čeká
dále – již v březnu to bude účast
na mezinárodních závodech
v Prešově, dále jarní výlet školy
Sparring a pak se již budeme
naplno soustředit na přípravu na
Mistrovství České republiky,
které se již tradičně koná v Benátkách nad Jizerou v polovině
května. Naplno již také běží přípravy na letní soustředění.
Rádi bychom poděkovali členům školy, rodičům i všem ostatním, kteří nás podporují, za jejich
pomoc a podporu v naší činnosti.
Viktor Stein IV. Dan
Trenér školy Sparring
Mezinárodní instruktor
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Zahradnické práce: Michal Novotný, DiS.,
Dolní Lomnice 23, tel. 737 140 863
n Montáže, opravy, revize hromosvodů a rizikové
kácení stromů: Petr Kulíšek – Stormservis, Vidovice
091, tel. 775 636 799, stormservis@seznam.cz
n 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 Půjčovna obytných vozů
tel. 608 313 897, 602 313 897
3R service, s.r.o.

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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WŽƐŬǇƚƵũĞŵĞ͗



ĚŽŵŽǀƉƌŽsĄƓŽĚƉĂĚ

 <ŽŶƚĞũŶĞƌǇŶĂŽĚǀŽǌĂƵůŽǎĞŶşƐƵƚşĂǌĞŵŝŶ;ϮŵϯĚŽϯƚƵŶͿ͕
ĚŽŵŽǀŶşĐŚĂǎŝǀŶŽƐƚĞŶƐŬǉĐŚŽĚƉĂĚƽ;ϯŵϯĚŽϭƚƵŶǇ͕ϲŵϯĂϭϬŵϯĚŽϭ͕ϱƚƵŶǇͿ
 ĞŵŶşƉƌĄĐĞʹƚƌĂŬƚŽƌďĂŐƌ͕ŵŝŶŝďĂŐƌ͕ŬŽůŽǀǉŶĂŬůĂĚĂē͕
ŵĂŶŝƉƵůĄƚŽƌƐƚĞůĞƐŬŽƉŝĐŬǉŵƌĂŵĞŶĞŵ
 ŽƉƌĂǀĂʹ/ǀĞĐŽ͕dĂƚƌĂ͕^ĐĂŶŝĂŶĄǀĢƐƐǀĂŶŽƵ
 ^ƉĞĐŝĄůŶşƚĞĐŚŶŝŬĂʹǀŝĂƉůŽƓŝŶĂϭϱŵ͕ŵƵůēŽǀĂē͕ƓƚĢƉŬŽǀĂē
 WƌŽĚĞũƚƎşĚĢŶĠǌĂŚƌĂĚŶşǌĞŵŝŶǇ͕ƉşƐŬƽ͕ĚƌƚşĂƌĞĐǇŬůĄƚƽ
 sǉŬƵƉǎĞůĞǌĂ͕ďĂƌĞǀŶǉĐŚŬŽǀƽ͕ŽůŽǀĢŶǉĐŚĂŬƵŵƵůĄƚŽƌƽ
 ƉĢƚŶǉŽĚďĢƌĞůĞŬƚƌŽǌĂƎşǌĞŶş;ƉŽƵǌĞǀŬŽŵƉůĞƚŶşŵƐƚĂǀƵͿ
 >ŝŬǀŝĚĂĐĞŶĞďĞǌƉĞēŶǉĐŚŽĚƉĂĚƽͲĞƚĞƌŶŝƚ͕ůĞƉĞŶŬĂ͕ďĂƌǀǇ͕ƉŶĞƵ
;ǌĂƉŽƉůĂƚĞŬͿ
 WƎŝũşŵĄŵĞŝǀůĂƐƚŶşĚŽƉƌĂǀŽƵĚŽǀĞǌĞŶĠŽĚƉĂĚǇ




WƌŽĚĞũƉƌŽƉĂŶďƵƚĂŶƵ͗ϭϬŬŐǌĂϯϴϬ<ēĂϮŬŐǌĂϵϬ<ē

<ĚĞŶĄƐŶĂũĚĞƚĞ

^ďĢƌŶǉĚǀƽƌ
<ĂŵĞŶŝĐĞϭϬϲϳ
Ϯϱϭϲϴ






KƚĞǀşƌĂĐşĚŽďĂ͗
ƵďĞŶͲƎşũĞŶ
WŽͲƉĄϳ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬĂϭϯ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬ
^Žϳ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬ





>ŝƐƚŽƉĂĚ
ƉŽͲƉĄϳ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬĂϭϯ͘ϬϬͲϭϲ͘ϬϬ


 ƐŽϳ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬ

WƌŽƐŝŶĞĐͲďƎĞǌĞŶ
WŽͲƉĄϴ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬĂϭϯ͘ϬϬͲϭϲ͘ϬϬ
^Žϴ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ




ŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞŶĄƐŶĂƚĞů͗͘ϲϬϯϮϬϵϭϭϰ
ǁǁǁ͘ŽďƌͲŽĚƉĂĚǇ͘Đǌ
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n montáž střešních oken Roto Velux

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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n Montáž a servis tepelných čerpadel

Rodinná ﬁrma Vám nabízí
úklidové a údržbářské služby
Provádíme jednorázové i pravidelné úklidy, mytí oken,
strojové čištěni koberců a sedaček, žehlení,
sekání trávníků, řez stromů, vertikulace trávníků,
celkovou údržbu zahrad. Drobné údržby a opravy
- devatero řemesel. Vašim speciﬁckým požadavkům
se snažíme vyjít vstříc. Možnost úklidu a údržby
i menších ﬁrem a kanceláří. Praxe 10 let.

607 994 376, 725 852 125 nebo 602 680 864
e-mail: e.kumstova@seznam.cz, Vidovice 94
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Nakupujete rádi kvalitní a čerstvé potraviny s jasným původem?
Supermarket DELMART nabízí nákup pro celou rodinu v atraktivním
nákupním prostředí a celou řadou výrobků v bio kvalitě.

OTEVÍRACÍ DOBA:

PO–SO: 7:00–21:00
NEDĚLE: 8:00–21:00
Komerční zóna Čestlice (vedle Electroworldu)
www.delmart.cz
www.facebook.com/Delmart.cz

Nabízíme:
denně čerstvé kvalitní pečivo z vlastní pekárny (koblihy připravené na přepuštěném másle)
vlastní výroba sendvičů, lisovaných ovocných šťáv a zeleninových salátů
kvalitní ovoce a zelenina
mléčné výrobky a sýry
široký výběr drůbeže, masa a ryb
hotová jídla připravená týmem šéfkuchaře Radka Šubrta
široký sortiment kávy, čajů, sladkostí a čokolád

Značka DELMART = KVALITA
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