Kunice
Kraj: Středočeský

Okres: Praha-východ

Správní obvod: Říčany

GPS souřadnice: 49.936550N, 14.671501E

Nadmořská výška: 419 m n. m.

První pís. zmínka: 970 (1049 let)

Počet obyvatel: 1 508

PSČ: 251 63

Adresa URL: www.kunice.cz

O obci
Obec Kunice se rozkládá se v malebné středočeské krajině, zhruba 7 kilometrů jižně od Říčan, v
blízkosti dálnice D1 spojující Prahu s Brnem. K její katastrální ploše se řadí i blízké osady Dolní a
Horní Lomnice, Vidovice a Všešímy.

Historie obce
Založení Kunic sahá zřejmě až do roku 970, kdy se v této oblasti usadili první obyvatelé. Podle legendy
stojí za názvem obce bájný sedlák Kuna se svou družinou. Podle nejstarších dochovaných materiálů však
byly založeny Všešímy roku 1052 a Vidovice v roce 1388.

Ubytování a restaurace
Rekreantům i místním slouží hostinec "Na staré Faře" kde se i vaří.

Okolí a příroda
Udržovanou zelení v obci je zámecký park. Před kostelem jsou dvě staré, památkově chráněné lípy.

Současnost obce
V roce 2007 bylo otevřeno nové Sport centrum Na Zámečku, s tenisovými kurty, golfroomem a příjemným
sportbarem. Vedle Sport centra se také nalézá velké dětské hřiště.

Sportovní možnosti
Turistům slouží zeleně značená turistická trasa, která se za obcí napojuje na další.
Milovníci cykloturistiky jistě přivítají, že se v obci scházejí cyklostezky číslo 0029 a 0025, které se pak
napojují na trasu číslo 0065, respektive 0020.

Památky a zajímavosti
Na starobylost Kunic ukazuje i dávný nápis v místním kostele, jenž je zasvěcen svaté Máří
Magdaléně. Tento nápis hlásá, že kostel byl založen roku 970, ovšem jako dřevěná kaple, která později
ustoupila románskému kostelu, jenž byl ve 12. století pozměněn...
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Doprava
V bezprostřední blízkosti obce vede dálnice D1 z Prahy do Brna. Nyní je zde zavedena pražská integrovaná
doprava a autobus linky 461 vozí cestující z Velkých Popovic přes Kunice do Strančic ke každému vlaku.
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