Nově upravené
volejbalové hřiště je v provozu

© Fotograf: Jan Šíma

Placená reklama
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodní slovo Zpravodaje bych rád věnoval jedné
dobré zprávě. Obec Kunice získala dotaci na rekonstrukci rybníku Ve Žlábkách (zvýšení akumulačních
schopností, odbahnění, nový výpustní objekt). Žádost o dotaci byla podána již potřetí, dvě předchozí
žádosti byly neúspěšné. Celkové náklady jsou ve výši
2 788 842 Kč a poskytnutá dotace je celkem
1 598 772 Kč. Obec musí uhradit DPH 484 014 Kč
(nejsme plátci DPH) a spoluúčast (706 056 Kč),

tj. celkem 1 190 070 Kč. Počítáme s významným
příspěvkem nájemců rybníku. Do konce září bude
předáno staveniště a zahájena stavba. Od této doby
minimálně do jara 2014 nebude umožněn přejezd
ani přechod po hrázi rybníka.
Doufáme, že po ukončení rekonstrukce bude
možné rybník opět využívat k rekreaci našich občanů.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Editorial
Zpravodaj opět vítá své čtenáře
– jistě odpočaté a opálené po
prázdninách a dovolených.
Pojďme se společně ohlédnout
za vším, co se událo a podívat se,
co nového se chystá. Lijáky
vystřídaly pařáky, pranostiky
hovoří o tuhé zimě… Láry, fáry.
Když jsme se neutopili na jaře, neupekli v létě, v zimě také nezmrznem. Nejisté meteorogické
předpovědi nechme na odbornících. Před sebou máme jisté babí léto a nostalgický podzim.
Je však ještě před námi
pokračující politicko-mediální
mumraj a ten právě spolu s podzimem by mohl vnést do našich
myslí i určitou skepsi. Tak to ne!
Dobrou náladu nedáme, radši
společně zauvažujme kudy
,,z toho ven“. (Žádný anagram,
prosím, nehledejte – jak je to napsáno, tak je to i myšleno.) Bez
složitých politologických úvah
použijme selský rozum, když už
jsme ti ,,vesničané“. Pravda, ten-

tokrát si asi nevystačím s mnou
oblíbenou mantrou, že jak si to tu
– v našich vesnicích – uděláme,
takové to budeme mít. Proč?
Vlekoucí se stagnace ekonomik
vyspělé části světa nás stejně
někde i mimo náš katastr
chňapne za nohu. Po rozhrkané
D1 téměř všichni jezdíme, benzín
a potraviny kupujeme, daně
platíme… Dopady ,,nejvyšší“
správě věcí veřejných jsou přece
také regionální. Svéprávná
a odpovědná část občanské
společnosti začíná být stále více
znechucena politikou. Zklamání,
neuskutečněná přání a naděje,
rezignace mnoha dříve aktivních
občanů to vše vytváří současné
politické a morální klima
společnosti. Ano. Ano. Už slyším
vaše návody, jak se z výše uvedeného nezbláznit – nesledovat
televizní zpravodajství, nekupovat noviny, v hospodských debatách setrvat u sportu… Pak
existuje i další možnost – naše

účast při nápravě stávajícího. Lze
tedy vstoupit do nám přijatelné
politické strany a pokusit se ji
změnit k lepšímu. Také lze založit
stranu novou, jenže… Většině
z nás ,,ubývá sil“ a chuti politicky
se angažovat, ne všichni máme
leadrovské schopnosti a čas
nehraje tentokrát vůbec v náš
prospěch. Co ještě zbývá? Rezignovat? To, prosím, v žádném
případě ne! Můžeme alespoň mobilizovat občanskou svépomoc
těch z nás, kteří při znalosti reálného života jsou schopni rozumného nadhledu a uvažování
v kontextu širších souvislostí.
I sebeobrana proti předvolební
demagogii není nemožná.
Spolupráce slušných lidí historicky nepřestala fungovat
i navzdory okolnostem. Základem svobodné společnosti je sice
pluralita názorů – i rozdílných,
jejím tmelem pak pochopení,
tolerance a významně i prostá
pravidla slušnosti. Heroické činy
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a velká gesta přenechme
hrdinům. Drobné aktivity
v podobě vstřícné, chápající
rozmluvy s přáteli a sousedy mají
také svůj význam. Možná postačí
i přestat paušálně odsuzovat politiku a její vykonavatele. Kromě
určité provobytně pospolné etapy
vývoje společnosti jsou lidské
dějiny zároveň dějinami politiky
(a politikaření – bohužel). Protože my u nás ve vsích i v parlamentu máme politiky volené
(kromě občasných či současných? excesů), zaměřme se na
ně. Ne na ,,všeslibující“ programová prohlášení politických
stran, ne na billboardy ani ne na
předvolební sliby, které s následnou realitou mají společného asi
tolik jako kůň przewalského
s Národním divadlem. Pátrejme
na kandidátkách po osobách
s rozhledem a morálními kvalitami. Preferujme ty, o nichž jsme
přesvědčeni, že by rádi pracovali
v náš prospěch. Už vás vidím, jak
se lámete v pase smíchy a ptáte se
mě, zda o takových vím. No na
rovinku – není to otázka
z nejlehčích. Ale já mám alibi.
Kvalitní periodikum má být nadstranické, tudíž žádná konkrétní
jména ani názvy stran ode mě
nikdo neočekává, že? Konec
mého rozumování.

Jen ještě poslední zmínka
o jedné významné devize nás
Čechů. Tou je bezesporu smysl
pro humor, vtip, srandu…
Nemám zcela na mysli přiblblé
,,švejkování“, ale ten druh třeba
právě Haškova humoru, který byl
schopen těžit i z takového
průšvihu, jakým jistě světová
válka byla. A co teprve reakce
našinců na vstup spřátelených
vojsk na naše území v osmašedesátém minulého století?
Další důkaz naší národní invence
v oblasti humoru. Jak situace vypadá doposud, legrace si
s předčasnými volbami užijeme
ještě až až. Vydržte! Nesmutněte!
Generálové přijdou, generálové
odejdou… Aktivně se podílet na
vládě věcí svých má smysl. I pro
nás – demokraticky smýšlející
občany Kunic, Vidovic, Lomnic
a Všeším.
Lokálně pak chválím ty, kteří
po přečtení mých minulých řádků
odvalili balvany z veřejných cest
před svými ploty. Signifikantní,
typické až klasické je, že balvany
odklidili ti, které jsem na mysli
zrovna neměla (neb jsem o jejich
kamenech třeba nevěděla).
Ostatní buď Zpravodaje nečtou
nebo ještě neměli čas odvalit,
takže – rest trvá, vážení! Dále
slyšte jednu z výrazně radostných

zpráv za posledních dvacet let –
vypadá to, že kunický rybník Ve
Žlábkách bude zprovozněn. Podrobnosti dodá Ing. Šíma, já
jásám s těmi, kteří jsme se zde
naučili plavat a připojit se mohou
i ti, kteří se tam naučit plavat hodlají. Protože mě napadá, že to tam
bude jak za mlada a jistě ještě za
obec krásnější.
Vše podstatné jsem vám sdělila,
možná pro úplnost: Pod naší
uličkou roste lípa. Vysadila jí
Zuzka Kuchárová a těší se, jak si
v jejím stínu sousedsky posedíme.
A na to sezení jsme u lípy umístili
tři stará křesílka z prkének –
vyráběl je strejda, opravil a natřel
ochotný soused. Hrály si na nich
kolemjdoucí děti, poseděli pocestní, pejskaři, já taky. Nejprve
zmizelo jedno křesílko, teď druhé
a na to poslední se nás sousedek
moc nevejde. Tak tam bude sedět
každý sám a bude mu tam bez
ostatních smutno. Vy ale buďte
mysli veselé, ta vám zajistí půl
zdraví a ať se vám na všech židlích
pohodlně sedí. I vám, na těch
,,vypůjčených“ z louky.
Hezký podzim a pevný krok
k urnám – těm volebním
pochopitelně – vám všem přeje
Vaše Kubicová

Zastupitelstvo obce Kunice
35. zasedání, 1. července 2013

n K dotačním programům – úspěšný projekt –

oprava rybníku Ve Žlábkách. Opakovány budou
žádosti na opravy komunikací, rekonstrukci
Obecního úřadu, veřejná zeleň nad zdí
„U Fousků“
n Spolupráce obce s Regionem Jih a Ladovým
krajem – Region Jih – pokud bude pokračovat
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další etapa výstavby vodovodu, předpokládá se
bez další spoluúčasti obcí, Ladův kraj, investice
do koloběžek, párty stanů a ozvučení – obce si
mohou půjčovat
n Hospodaření obce – schválen závěrečný účet
obce za rok 2012
n Obecní úřad
- informace o realizaci pojmenování ulic

- informace o situaci v základních školách
- informace o opravách příjezdových komunikací do obce
- provozní řád volejbalového hřiště
n Veřejná diskuse
- upozornění na nové expozice mincí a bankovek v Obecním muzeu
- rušení nočního klidu na zámečku Berchtold
- možnost rozesílání SMS občanům
- přeplňování kontejnerů na plasty
- doplnění veřejného osvětlení

36. zasedání, 5. srpna 2013

n Kontrola plnění rozpočtu obce – za I. pololetí

- příjmy plněny na 70 % (ovlivňuje zejména daň
z nemovitosti), výdaje čerpány na 51 %
n Stav a připravenost MŠ na školní rok
2013–14, Provoz bude zahájen 26. 8. 2013,
naplněnost 100%, 72 dětí, nutné ještě vyměnit
písek v pískovištích
n Obecní úřad
- Schválen typ cedulí na pojmenování ulic –
osazení do konce září
- Příprava rekonstrukce rybníku Ve Žlábkách,
řešení spoluúčasti obce
- Dodatek č. 4 ke smlouvě s logistickým
areálem (nové termíny)
- Schválen provozní řád volejbalového hřiště
- Odmítnuty návrhy projektů na obnovu krajinných struktur a informační systém pro
chytré telefony
- Schválena koupě pozemku p.č. 569/3, k.ú.
Dolní Lomnice
- Oznámení přestupku – ze strany p. Knapa
dochází soustavně k bezdůvodnému napadání a pomlouvání zastupitelů obce
a občanů obce, šíření nepravdivých
a urážlivých výroků
n Veřejná diskuse:
- zajištění výměny občanských průkazů
- provozní řád hřiště dát na web obce
- výtok spodní vody a porušení vozovky v ul.
Zahradní – bude provedena sondáž

37. zasedání, 2. září 2013

n Návrhy na změnu Územního plánu obce,

předložen jeden návrh na změnu ÚP obce, týká

se území Dolní Lomnice. Bude svoláno
samostatné jednání a rozhodnutí odloženo na
říjnové zasedání zastupitelstva
n Vyhodnocení likvidace odpadů na území obce
– ze současného vývoje příjmů a výdajů lze
předpokládat (dáno i rozpočtem) částečné
dotování systému, v letošním roce přidán kontejner na textilní odpady. Předpokládané
navýšení ceny ze strany dodavatele (bez
případných opatření státu) bude 1,5–2 %.
Novinka pro příští rok – zvýhodněná cena kombinace známky na TKO a Bioodpad
n Obecní úřad:
- Pojmenování všech ulic je již v systému, informace do Zpravodaje obce
- Informace o zahájení rekonstrukce rybníku
Ve Žlábkách – podzim 2013 – podzim 2014.
- Podání žádosti na Nadaci ČEZ – zeleň nad zdí
„U Fousků“
- Prodej pozemků pod trafostanicemi ČEZu
- Informace o rozšíření jídelny v ZŠ Velké
Popovice
- Odmítnutí smlouvy s firmou Energie,
stavební a báňská, a.s.
- Schválení smlouvy na úklid obecních komunikací
n Veřejná diskuse:
- informace o zahájení výuky v MŠ, žádost
o dotaci části mzdových nákladů
- posunutí ukazatele směru Všešímy (od Vidovic)
- dotaz na sekání parku v centru obce
a doplnění herních prvků - zodpovězeno
- upozornění na poškozování zastávek MHD
+ natírání posprejovaných laviček
- dotaz na doplnění veřejného osvětlení nad
školkou – bude zadán projekt
- upozornění na žloutnutí lip v Dolní Lomnici
(pozveme odborníka na prohlédnutí) a na
vzniklou skládku suti u lesa u komunikace do
Dolní Lomnice – odvezou naše služby
- žádost o nové vývěsky v Dolní Lomnici –
budou objednány i do Všeším
- návrh na osazení značek zákazu vjezdu nákladních vozidel do všech bočních komunikací – bude projednáno s policií
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice
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Obecní úřad informuje
Nové názvy ulic
Do konce září budou ulice osazeny uličními cedulemi. V centrálním systému jsou již zavedeny
nové názvy ulic v obcích Kunice, Vidovice, Všešímy
a Dolní Lomnice, proto pro občany těchto obcí vyplývá povinnost výměny dokladů:

OBECNÍ ÚŘAD KUNICE
Kunice 92, 251 63 Strančice, tel.: 323 665 422,
323 665 463, 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. 323 664 191, e-mail konopac@kunice.cz
Správce kanalizace a ČOV, uzavírání všech
smluv (vodoměry, stočné, poplatky za připojení)
Ing. Michaela Faltová
tel. 323 664 162, 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. 323 665 422, 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 používejte č. ú.
35-4076970247/0100
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– Občanský průkaz – výměnu lze provést na
kterémkoli úřadě obce či města s rozšířenou
působností nebo u úřadu městských pražských
částí. Výměna je bez poplatku, nepotřebujete fotografii (budete vyfotografováni na místě),
s sebou vezmete pouze občanský průkaz.
Pro málo pohyblivé občany se nám nepodařilo
zajistit mobilní výměnu občanských průkazů.
Krajský úřad nedal pracovnicím MěÚ
v Říčanech s tímto úkonem souhlas.
– Technický průkaz motorového vozidla
a osvědčení o technickém průkazu – výměnu
lze provést pouze u Městského úřadu v Říčanech
(Komenského náměstí 1619/2, Říčany), s sebou
technický průkaz, osvědčení o technickém
průkazu, platný občanský průkaz, platnou „zelenou kartu“ (NUTNÉ!). Úřední hodiny:
PO a ST: 7,30-12,00 a 12,30-18,00; ÚT a ČT:
7,30-12,00 hod.
Automatická změna údajů – není nutné nic
zajišťovat: pas, řidičský průkaz, katastrální úřad,
živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, úřad práce,
Česká správa sociálního zabezpečení (důchody),
zdravotní pojišťovny - změna adresy bude provedena automaticky.
Doporučujeme oznámit změnu adresy (někde
stačí telefonicky, někde e-mailem, jinde písemně)
u všech uzavřených smluv (pojistky, důchodové
pojištění, plynárny, odběr elektřiny, telefony apod.).
Adresa by se měla psát takto:
jméno, název ulice č., PSČ Kunice - název místní
části.
příklady:
Jan Novák,
Na Návsi 1, 251 63 Kunice
Jan Novák,
Na Čihadle 1, 251 63 Kunice-Vidovice
Jan Novák,
K Lomu 1, 251 69 Kunice-Dolní Lomnice
Jan Novák,
Božkovská 1, 251 64 Kunice-Všešímy
U některých objektů se nepodařilo jejich zařazení
do systému. Důvodem je většinou nedodání
kolaudačního rozhodnutí na katastrální úřad,
případně neprovedení kolaudace vůbec. Stavebníci,

kterých se to týká, musí osobně vložit na katastr kolaudaci a rozhodnutí o přidělení čísla popisného.
Poté sdělí na OÚ, že je možné budově ulici přidělit.
Teprve následně si požádají o výměnu dokladů.
–jší–

Stočné
Splatnost stočného za 2. pololetí je 30. listopadu
2013. Číslo účtu pro platbu stočného je
43-2050660217/0100 nebo můžete platit v hotovosti na OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
Cena stočného je 120 Kč/osoba/měsíc.
–jk–

Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
20. – 30. září 2013. V případě, že majitel nebude
zastižen, pracovníci provozovatele zanechají ve
schránce odečtový lístek.
Nahlášení stavu vodoměru – možnosti:
1. Vyplněný lístek je třeba odevzdat nejpozději do
desátého dne následujícího měsíce, a to buď
osobně zanést do schránky na OÚ Kunice nebo
zaslat na adresu: I.T.V. CZ, s.r.o., Náměstí Emila
Kolbena 460, 251 63 Strančice
2. Ohlásit stav vodoměru telefonicky na tel. 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. Je
nutno uvést jméno a příjmení, obec (Kunice
nebo Vidovice), číslo popisné nebo evidenční,
stav vodoměru.
Cena vodného pro rok 2013 je 38,50 Kč/m3.
–jk–

Výměna vodoměrů
Od 15. srpna 2013 do konce roku 2013 probíhá
cejchovní výměna vodoměrů ve vašich nemovitostech v obci Kunice a místní části Vidovice. Tuto
výměnu budou provádět pověření pracovníci Václav
Šretr st. a Václav Šretr ml., kteří se budou prokazovat 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, telefon 323 607 782,
www.itvcz.eu.
–jk–

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Starosta obce Kunice podle § 15 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční v pátek 25. října
2013 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu
26. října 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je
volební místnost na Obecním úřadě v Kunicích,
Na Návsi 92, pro voliče bydlící v obcích Kunice,
Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem
voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena podle § 55
zákona).
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební
komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
V Kunicích dne 10. 9. 2013
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice
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Očkování psů proti vzteklině
Oznamujeme majitelům psů, že očkování psů
proti vzteklině proběhne ve středu 2. října 2013.
n Kunicích (před OÚ) 15.00–15.30 hod.
n v Dolní Lomnici (u Zemanů) 15.45 – 16.00 hod.
n ve Všešímech (u rybníčku) 16.15 – 16.30 hod.
Poplatek za očkování je 95 Kč za každého psa.
Za chování psa zodpovídá jeho majitel. Problematický pes musí mít náhubek!
–jš–

Stolní kalendář 2014
Nabízíme stolní kalendář pro rok 2014 s historickými fotkami obcí (včetně Kunic) za 70 Kč.
K zakoupení je na Obecním úřadě v Kunicích.
–jší–

Velkoobjemový kontejner
bude v Kunicích přistaven v sobotu 5. října
a 2. listopadu 2013.
–jší–

Nový školní rok v MŠ Kunice
Po prázdninách
kluci holky,
spěchejte
do naší školky.
Školička
jak kytička,
slyšet je v ní
písnička.
Zpívá dětem
pro radost,
pro všechny
má hraček dost.
V pondělí 2. září přispěchalo do naší školky
70 dětí: 23 Liščat, 25 Tygříků a 22 Lvíčátek.
Společně si hrajeme, zpíváme, povídáme,
poznáváme kamarády i svět kolem nás. V letošním
školním roce nás čeká mnoho aktivit. Plavání, tenis,
angličtina, flétna, tanečky. Divadelní představení
a výukové pořady. Za celý kolektiv mateřské školy
vám přeji krásný nový školní rok.
Ivana Pěkná
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Podaří se zachovat dlouholetou tradici
zahrádkaření v Kunicích-Vidovicích?
Na tuto otázku hledají odpověď nejen věrní
členové Českého zahrádkářského svazu stále
udržující svou organizaci při životě, ale i širší
veřejnost. Současná situace nás netěší. Mnozí
opouštějí naše řady přirozenou cestou dožívajíce se
vysokého věku, někteří upadají do pasivity ze
zdravotních důvodů. Je znát nezájem zejména
mladší generace. V množství jiných nových
možností využití volného času nejsou zahrádka
a zahradničení činnosti, které dnes mladí
upřednostňují. Baví je mnohé atraktivnější
a pohodlnější aktivity než jsou zahradnické práce
v přírodě, které učarovaly nám, dříve narozeným.
Na současném stavu se podílí i naše starší generace. Nedokázali jsme své potomstvo nadchnout
pro radosti z úspěchů i neúspěchů, proher a výher,
spokojenosti i zklamání, neustálého poznávání
nepoznaného, objevování nového, což nás obohacovalo a co zahraničení přináší.
Máme-li uchovat jeho tradici, je nezbytné omladit naši členskou základnu, neboť průměrný věk
členů činí okolo 70 let. V posledních letech se nám
podařilo tento stav stabilizovat a dokonce i věkový
průměr mírně snížit. V letošním roce vstoupila do
našich řad třicetiletá žena z oblasti „Na Čihadle“,
přítelkyně Vytlačilová a mladá důchodkyně,
přítelkyně Kesnerová z Kunic. Členství v naší organizaci nabízíme nejen rodinám, které zde mají
rekreační objekty, ale i občanům zde trvale
bydlícím. Chceme tím přispět k větší pospolitosti
a k dobrým sousedským vztahům, jaké na vesnicích
vždycky bývaly. Více se nám pak bude dařit řešit
i problémy soužití. Všichni máme na zahrádkách
ovocné stromy, záhony zeleniny i květin. Mnohým
však chybí odborné znalosti i praktické zkušenosti
z jejich pěstování. Máme mnoho společných zájmů
a můžeme si navzájem pomáhat, aby nás
zahrádkaření bavilo a navíc i přinášelo nemalý
užitek. To vše může nabídnout členství v naší organizaci, které přispěje ke zvelebování našich zahrad
i obce jako celku. V tom také spočívá veřejně
prospěšná činnost našeho svazu a proto je i podporována orgány státu a obcí.
U příležitosti blížícího se 50. výročí založení ZO
zahrádkářů naši členové a funkcionáři společně

10

s představiteli obce a majiteli zámku Berchtold
hledali a našli cestu k uchování tradice
zahrádkaření v naší lokalitě, a to nejen pro
současnou, ale i budoucí generaci našich
následovníků. Uzavřená Smlouva o vzájemné
spolupráci je toho garantem. Obecní úřad ve svém
rozpočtu našel finanční prostředky na zřízení
nezbytných prostor pro naši činnost včetně nákladů
na zřízení Výsadby ovocných dřevin a užitkových
rostlin. Majitelé zámku bezplatně poskytli
potřebnou část pozemku k její realizaci. Tato
výsadba se stane součástí veřejně přístupné Naučné
stezky, zaměřené zejména na mládež. Majitelé
zámku rovněž zabezpečí údržbu v bezprostředním
okolí výsadeb. Naše organizace vypracovala projekt
této výsadby, provede vlastní výsadbu a bude
provádět její odbornou péči/řez, ochranu proti
chorobám a škůdcům.
Osázená plocha představuje 50 m2 a je rozdělena
do 7 samostatných celků: jádroviny, peckoviny,
vinná réva, zelenina, léčivé a užitkové byliny
a venkovská květena. Celky jsou rozmístěny na
celkové výměře 200 m2 v prostoru zámecké
mateřské školičky.
Tento projekt, který byl zahájen, je velkorysý
a náročný na realizaci. Jsme však přesvědčeni, že je
uskutečnitelný za podmínky aktivní účasti našich
členů a příznivců, zejména z řad mladé generace,
která po nás, veteránech, převezme pomyslnou
štafetu. Dodržíme-li závazky, obsažené ve Smlouvě
a přiložíme-li všichni ruce k dílu, dílo se podaří.
Obracíme se ke všem, kteří mají rádi přírodu
a chtějí věnovat svůj volný čas zahrádkaření a uchovat tak zdejší tradici, rozšiřte a omlaďte náš kolektiv.
Je nejvyšší čas, abychom předali své znalosti
a zkušenosti. Účast na realizaci tohoto projektu je
nejlepší příležitostí k získání teoretických i praktických znalostí.
Těšíme se na vaši účast při setkáních, ukázkách,
instruktážích a konzultacích v areálu připravované
výsadby.
Břetislav Bednář,
Zahrádkář, Vidovice

Historie
Z kroniky dr. Františka Oldřicha
O vysvěcení a předání školy
jejímu účelu…
Dále ujal se slova starosta,
bělovlasý Jos. Oldřich, jenž
přemáhaje stěží duševní velké
rozechvění,
pravil:
„Slavné
shromáždění! Už několikráte i za
dávných dob dály se pokusy, aby
byla postavena v naší obci
samostatná škola. Teprve nedávno
cíle toho dosaženo a já jsem opravdu
hrdý na to, že za mého úřadování
otevřena jest škola krásná, která
každé obci by ku cti byla. Že se tak
stalo, děkuji předně Bohu, že nám
ve zdraví dílo to dokonati popřál,
dále děkuji sl. cK. okres. škol. radě
za povolení školy a všechnu dobrou
vůli, děkuji Jeho Jasnosti Janu souverenímu knížeti z Lichtenštejnu za
udělení
peněžité
podpory
i urozenému pánu Ferdin. B Janu
souverenímu knížeti z Lichtenštejnu za udělení peněžité podpory
i urozenému pánu Ferdin.Böhmovi,
ryt. z Bawenberku za přímluvu.
Děkuji panu Janu Milnerovi,
velkostatkáři z Vidovic, za lask. dovolení k pálení cihel pro tuto stavbu.
Děkuji srdečně všem pánům
příznivcům za dobrou radu a podporu. Konečně děkuji Vám, zástupcové obce a místní škol. rady, že jste

se mnou rádi pracovali, radili mi,
děkuji Vám všem spoluobčané, že
jste práci i prostředky ochotně
k vystavění školy důstojné věnovali.
Přátelé, nenaříkejte nikdy na to, co
stále naše škola, vždyť zůstavujeme
tím po sobě památku věčnou! Školu
jsme stavěli pro naše děti a Bůh dá,
že ty děti dovedou tu pernou práci
naši oceniti a rádi vzpomenou těch,
kteří jim dali příležitost doma
v rodné vsi se vzdělávati.
Vám, pane řídící, jakožto prvnímu
učiteli zdejšímu odevzdávám klíče
samostatné školy v K. s prosbou,
abyste ji vždy chránil, zdejší děti
abyste vedl po cestách božích nám
k radosti, naší milé zemi a národu
českému i dětem samým ku
prospěchu! Nechť roste a vzkvétá
obecná škola v Kunicích, v ní pak
učitelstvu i dětem po věky pomáhej
Bůh!
Pohnutí bylo všeobecné a hluboké.
Řídící učitel Peřina, vzav od
starosty klíče českou stužkou
svázané, poděkoval a slíbil, že ze
všech sil se bude starati o školu
i o svěřené mu dítka. Po řeči říd.
učitele zahrála hudba i všechen lid
s celou duší zazpíval „Kde domov
můj…“
Mnoho i mužů mělo v očích slzy,

dojmutí se stupňovalo, když vystoupil
žák,
čiperný Eduard
Barták z č. 24
(Chejnův) a srdnatě s řádným
přízvukem poděkoval p. faráři
i všem bývalým učitelům z Velkých Popovic, děkoval obec. zastupitelstvu, příznivcům a rodičům,
že se o školu postarali, škola že
dětem bude vždy připomínati, aby
byly vděčné, poprosil nového
učitele, aby děti Kunické přijal jako
vlastní dítky, aby je učil rád a byl
k nim shovívavým a končil: „Aby
pak škola jako obci je ku cti, tak i my
Vám všem ku cti jsme vyrůstali, dejž
Bůh a svatý Václav!“ Hoch sklidil
pochvalu všech.
Tím a prohlídkou školy vyčerpán
byl pořádek slavnosti. Hudba
zahrála ještě několik písní a odešla
s hojným počtem lidí do hostince.
Příště: Slavnostní oběd
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Placená reklama
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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 Kosmetika, masáže:
AP studio – Alena Pancová,
Kunice 179 (Na Kopánku), 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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