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Že se naše obec odjakživa d lí na horní 
a dolní konec, to není nic neznámého. Je to 
obvyklý úd l všech dlouhých obcí. Kdyby 
p išel na letošní Den obce naprosto neza-
sv cený lov k, velice by se divil. Jednak 
by okolo n j stále b hali jacísi muži ve žlu-
tých tri kách s nápisem HORNÍ KONEC. 
Mezitím by se objevili další muži, pro zm -
nu v ervených tri kách s nápisem DOLNÍ 
KONEC. A tito šílenci (na snímku vlevo) 
se rozhodli sehrát fotbalové utkání, které 
ídil bosý rozhod í. P edseda oddílu kopa-

né TJ Sokol Karel Sv telský dova il guláš, 
umyl si ruce, bosý a se slovy „jdu si pro 
n jaké kap íky“ odešel pískat. Fotbalisté 
DOLNÍHO KONCE mu prý nedali nic. Jak 
je ovšem možné, že vyhráli 6:1? Oni si ta 
tri ka a všechno ostatní nejen vymysli-
li, oni si ta tri ka po ídili za své. V této 
dob . Neuv itelné. To se m že snad stát 
jen v Kun icích. Ano, to je ta obec, odkud 
je i známá D tská cimbálová muzika 
Ond ejní ek (na snímku vlevo). Také tam 
byli a hodn  jim tleskali.

Hned v prvním ro níku sout že 
TALENT ROKU 2011, kterou vyhlá-
sila Asociace amatérských sport  

R, získala v kategorii 1. – 4. t ída 
skv lé první místo žákyn  kun ic-
ké školy Natálie Laura Mlyná ová. 
Není to Natál in první úsp ch. Však 
se podívejte na její trofeje. 

Více uvnit  ísla.
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Zám rem organizátor  letošního DNE OBCE, 
který letos p ipadl na 18. ervna, bylo p edevším 
to, aby se ob ané sešli, pobavili, pot šili, zasmáli, 
sdružili se, zasportovali si, zatan ili, ob erstvili 
a v bec dobrou v li spolu m li. Myslím, že se tak 
stalo, pochopiteln  se to týká všech, kte í p išli. 
A bylo jich hodn . Tomu také odpovídal program. 

VYSTOUPENÍ, 
KTERÁ ZAUJALA: 

D ti z D tské cimbálové muziky Ond ejní ek  pod 
vedením Katky Niklové se neuv iteln  zlepšily. 
Jak sami íkají, hrají hlavn  pro radost a bylo to 
znát. Na konec svého pásma zapojili i publikum, 
které se mohlo p idat k oblíbeným písni kám 
(Beskyde, Beskyde, Vysoký jalovec) a také se nau-
ilo zpívat „po kun icky“.  

Folklórní soubor Dol ánek z mate ské školy popr-
vé vystoupil v domácím prost edí pro širokou 
ve ejnost a nejen rodi e byli nadšeni.

Ze zcela jiného soudku bylo korejské bojové 
um ní Taekwondo WTF, které p edvedly d ti ze 
sportovního klubu Taekwondo Frýdek – Místek. 
Z kun ických d tí jsme mohli vid t sourozence 
Mirku a Dominika ajánkovy a Martina Havlí ka.
Pod vedením nejlepšího trenéra roku 2010 pana 
Václava Vaška p edvedli sestavy, sparing, nuncha-
ku nebo p erážení d eva.  Fotografie nebo záznam 
vystoupení naleznete na http://www.sktkd.cz/.

KONCERTOVALI: 
Jako již tradi n  Skupina Galerie - domácí folko-
vá kapela, kterou máme moc rádi, která se všude 
prezentuje jako kapela z Kun ic pod Ond ejníkem, 
i když z Kun ic je de facto jen kapelník.

Pro mnohé diváky byla milým p ekvapením 
Dona Said Yes - rocková kapela z Frýdlantu nad 
Ostravicí, která slibovala neopakovatelnou show.  
A nezklamali! (vid li jsme Vanessu Mae v eské 
verzi).

Pr b žn  a nakonec, k tanci i poslechu hrál dj 
MONTANA, parket byl stále plný a vyhnal nás až 

déš  p ed druhou hodinou ranní, i když ve stánku 
u fotbalist  se prý kon ilo až se svítáním.

ZM ILI SVÉ SÍLY: 
Amatérské exhibi ní utkání ve fotbale zaujalo mno-
hé diváky, kte í nejen povzbuzovali své p íbuzné 
a kamarády, ale také byli n kdy vtaženi do hry, to 
kdy st ela na bránu minula cíl a skon ila v náru í 
nebo v nápoji p ihlížejících. I p es výsledek 6:1 pro 
dolní konec se utkání odvíjelo v p átelské atmosfé-
e.  A chlapi se ur it  t ší na odvetu.

MYSELI JSME I NA D TI
Pro d ti jsme p ipravili tematická stanovišt  
s názvem„ V Kun icích je prima“. Zadání bylo: 
Spl  všechny úkoly (5), slož znak obce a p ij  si 

pro odm nu. Sout že se tematicky týkaly Kun ic, 
d ti dostávaly za jednotlivé disciplíny dílky erbu 
obce, které v záv ru slepily a p ipevnily na vlaje -
ku. D ti nap íklad malovaly místo v Kun icích, 
kde to mají rády – namalované obrázky se dávaly 
na plot (nej ast ji asi škola, školka, kostelík, hasi-
árna…). Prokazovaly mrštnost horala (p ekážko-

vá dráha), nebo „skákaly ze Skalky“.

V p estávce mezi polo asy fotbalu se diváci nenudili 
a m li možnost shlédnout ukázku zásahu profesionál-
ních hasi  z Frýdku Místku, kte í p edvedli vypro-
š ování osoby z havarovaného ho ícího vozidla. Bylo 
to efektní i pou né, nebo  jsme se z komentá e dozv -
d li, jak správn  v podobné situaci postupovat.

B hem celého dne obce se bylo možno pr b žn  
ob erstvovat u hasi  nebo fotbalist . Kýta, stea-
ky, placky i klobásky byly již tradi n  chutné. 
Svou innost p edstavili  rybá i,  v ela i, myslivci 
a ochránci p írody.

VÝPRODEJ KNIH Z KNIHOVNY:
A taky se prodalo se neuv itelných osmdesát knih 
z obecní knihovny.

Mé osobní pod kování na záv r:
Všem, kte í se jakkoliv podíleli na organizaci Dne 
obce.
Zejména fotbalist m za skv le p ipravené h išt  
a jeho okolí, za úžasné ob erstvení a zázemí pro 
utkání mezi horním a dolním koncem.  Karlovi 
nejen za roli rozhod ího.
Hasi m za skv lé ob erstvení a zajišt ní ukázky 
profesionálního zásahu. Vojtovi za komentá  zásahu.
TJ SOKOL za poskytnuté zázemí a zap j ení spor-
tovního ná iní (ringo, p ekážková dráha). Martinovi, 
Ev  a Kristýn  za organizaci ringa.
Panu Miroslavu Šruba ovi z SOP za provozování 
a zap j ení balanc dráhy.
Myslivc m, rybá m i v ela m nejen za p edstave-
ní jejich innosti.
Všem vystupujícím – kapelám i d tem a jejich 
vedoucím za úžasné zážitky.
Chlap m z „horního i dolního konce“ za p edvedené 
výkony.
Žák m Základní školy a len m Klubu eských 
turist  za pomoc p i organizaci d tských disciplín.
Ob ma knihovnicím za propagaci Obecní knihov-
ny.
Zam stnanc m Obecního ú adu za technickou 
pomoc.
A také všem, na které jsem velice nerada, ve svém 
d kování zapomn la. 
A všem kdo p išli!

Reportáž ze Dne obce je ke zhlédnutí na http://
www.crtv.cz /5254-kuncice-pod-ondrejnikem-
den-obce-2011-06-18.html. V ím, že v dob  vydá-
ní novin již bude k dispozici na novém webu obce.
Na této a další stran  jsou snímky ze DNE 
OBCE.

V rámci programu Dne obce se dokonce prodalo osmdesát knih

OB ANÉ KUN IC P I DNI OBCE
DOBROU V LI SPOLU M LI 

Michaela Šebelová
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Dotace na stavbu kanalizace po velkém úsilí do ešena

OB ANÉ, POCHOPTE, PROSÍM, DO ASNÉ 
NEPOHODLÍ – JDEME DO FINIŠE

Asi ned ležit jší zprávou ze zastupitelstva je p ijetí 
podpory, dotace ze Státního fondu životního prost edí 
ve výši 4 175 099,47 K na akci „Výstavba kanalizace 
a OV v Kun icích pod Ond ejníkem“ a p ijetí dotace 
z Ministerstva životního prost edí ve výši 70 976 691,00 
K na základ  Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo uložilo rad  obce zajistit vyhotovení 
zadávací dokumentace k ve ejné zakázce na vypracování 
projektové dokumentace na kanalizaci obce – východní 
ást - do p íštího zasedání ZO. Na zastupitelstvu se 

ob ané a n kte í zastupitelé ptali, jaké jsou náklady na 
obecní noviny: B žné íslo o 12 stranách: tisk: 9 900 K ; 
technická redakce, grafika 4 000 K ; roznos pošta: cca 1 
000 K .  (še)

Z  jednání V. zasedání
Zastupitelstva obce

Kun ice pod Ond ejníkem 
konaného dne 27. 6. 2011

Rada obce schválila finan ní p ísp v-
ky na innost následujících organizací:
Charita Frenštát p. R ve výši 20 000. MTB
Ond ejník výši 8 000. Dále schválila licen -
ní smlouvu s firmou TRIN DESIGN na pro-
voz redak ního systému nového webu obce,
který je t sn  p ed spušt ním a možná je
v dob , kdy tete tyto ádky již v provozu.
RO schválila ástku 60 000 na organizaci
dne obce. ástka nebyla p ekro ena. Pro
p edstavu uvádíme hlavní výdaje: pódium
15 000, zvuka  12 000, skákací hrad 4 200,
kapely 9 500,-. Den Obce nebyl sponzoro-
ván žádnou firmou ani politickou stranou 
Rada obce provedla vyhodnocení dvou
zakázek malého rozsahu 
1. Na údržbu a provoz kioskové trafostani-
ce 22 k V – OV. Byly osloveny 3 firmy. 
Jako nejvýhodn jší byla vyhodnocena 

nabídka firmy ZÁVODNÝ ELEKTRO,
s.r.o. z Kozlovic.
2. Na odpov dného zástupce provozova-
tele OV.  Byly osloveny 3 subjekty a RO 
vyhodnotila jako nejvhodn jší nabídku 
pana Ing. Zde ka Kallera z Frýdlantu nad 
Ostravicí.
RO schválila za azení p ístupové komu-
nikace k bytovkám u kostela do paspor-
tu místních komunikací.  Dále schválila
Žádost o ud lení licence na provozování
vnitrostátní ve ejné linkové dopravy pro
linku 880 657 (Veolia Trasport) a Žádost 
téhož dopravce o zm nu licence na provo-
zování vnitrostátní ve ejné linkové dopravy
pro linku 880 651.  Schválila také navýšení
ástky za odvoz odpadu pro podnikatele,

kte í mají smluvní vztah s obcí o 10% a to
z d vodu dorovnání DPH.  (še)

Stru n  z jednání rady obce

Po stavb ...Po stavb ...

zodpov dn  p ipravovali k napojení na kanali-
zaci, nebo  jedna z podmínek p iznání dotace 
obci na kanalizaci je prokázání išt ní plánova-
ného množství odpadních vod. V p ípad  nespl-
n ní této podmínky m že být dodate n  obci 
dotace krácená.
Stále platí, že napojení domovních p ípojek na 
kanalizaci bude možné p ibližn  v polovin  
srpna tohoto roku, kdy by m l být zahájen zku-
šební provoz kanaliza ní sít  v etn  OV.
Dále upozor uji, že v kanaliza ní stoce A 12 
(okolo obecního ú adu k základní škole) se 
objevil nátok vody. Do kanalizace se dostává 
voda z ejm  z n které rozestav né domov-
ní kanaliza ní p ípojky, která není uzav ena 
nepropustnou zátkou. Prosím zkontrolujte, zda 
voda nenatéká do nefunk ní kanalizace práv  
z vaší p ípojky. P edpokládáme, že nikdo nen-
apojil úmysln  na nedokon enou kanalizaci své 
odpadní vody. V opa ném p ípad  hrozí vyso-
ká pokuta. Místo nátoku je možné identifikovat 
postupnou prohlídkou kanaliza ních šachet 
a kontrolních šachet na odbo kách.  
Po velkém administrativním úsilí od za átku 
tohoto roku obec kone n  získala z Minister-
stva životního prost edí Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace na stavbu kanalizace ve výši 70 976 
691,00 K  a smlouvu o poskytnutí podpory 
(dotace) ze Státního fondu životního prost edí 

R na stavbu kanalizace ve výši 4 175 099,47 
K , celkem tedy 75 151 790,47 K . Dosud se 
jednalo pouze o p íslib financování kanaliza-
ce. Na zasedání zastupitelstva obce 27. 6. 2011 
byly uvedené dokumenty schváleny, druhý den 
byla smlouva, po podpisu starostou obce, ode-
slána zp t na Státní fond životního prost edí. To 
znamená, že již bude možné stavbu kanalizace 
financovat z t chto finan ních prost edk . 
Po zahájení zkušebního provozu kanaliza-
ce (zhruba v polovin  srpna 2011) budou mít 
zájemci možnost si prohlédnout funk ní obecní 
istírnu odpadních vod. Termín exkurze bude 

up esn n.  Tomáš Hrubiš, starosta obce

Na stavb  kanalizace probíhají v sou asné 
dob  dokon ovací práce. Ve tvrtek 23. 6. 2011 
byla zprovozn na trafostanice v objektu istír-
ny odpadních vod ( OV), to znamená, že byl 
nainstalován elektrom r a celý objekt OV 
je již napojen na elektrickou energii. Zhruba 
v polovin  ervence budou provedeny kom-
plexní zkoušky funk nosti strojn -technického 
za ízení. Probíhá opev ování b eh  vodních 
toku lomovým kamenem v místech pr chod  
kanalizace, jsou upravovány povrchy terénu po 
stavb  kanalizace.
V sou asné dob  (od 4. 7. 2011 do 23. 7. 2011 
- uvedený termín je závislý na po así) bude 
pokra ovat oprava místních komunikací po 
stavb  kanalizace.  Jedná se o komunikaci od 
kostela na Humbarek a hlavn  o bo ní komu-
nikace v okolí obecního ú adu. V tšina t chto 
komunikací n m la pot ebnou nosnou kon-
strukci, proto je nutné je opravit v celém rozsa-
hu zasaženém stavbou kanalizace. Tato oprava 
si vyžádá další investici zhruba ve výši 3,5 mili-
on  K , které obec zaplatí ze svého rozpo tu 
(úv r na kanalizaci). Z dotace je možné zaplatit 
pouze zaasfaltování komunikací nad výkopem 
kanaliza ních stok.
Oprava komunkací si také vyžádá velké doprav-
ní omezení hlavn  pro ob any bydlící v blíz-
kosti t chto komunikací. Odbornou firmou byl 
zpracován projekt dopravní uzáv ry (omezení) 

v místech oprav, který schvaluje Policie R, 
a tedy je pro uživatelé komunikací závazný.
Prosím proto ob any, aby vydrželi omezení 
pr jezdu po dobu opravy komunikací a také aby 
vydrželi ostatní nepohodlí, nebo  p i oprav  
celých komunikací budou používány velké stro-
je (silni ní fréza, finišer, silni ní válce – ot esy, 
t žké automobily, atd.), které budou zárove  
hlu né. V dob  opravy nebude možné n kolik 
dn  v bec na tyto komunikace vjížd t z d vodu 
nutnosti dodržení použité technologie úpravy 
podladních (nosných) vrstev.  Pokud chceme, 
aby komunikace byly dob e opraveny a dlouho 
vydržely v dobrém stavu, respektujme  prosím 
všichni dopravní zna ení a pokyny pracovník  
firmy, která bude komunikace opravovat.  P i 
porušení dopravního zna ení, p ípadn  nere-
spektování dalších pokyn  by mohlo také dojít 
k poškození našich vozidel. 
Ob an m bydlícím poblíž opravovaných 
komunkací byl doru en leták s popisem 
dopravní uzáv ry. V p ípad  nejasností je mož-
né požádat o dopln ní informací na uvedeném 
telefonu. P ipomínám také možnost zakoupe-
ní materiálu na domovní kanaliza ní p ípojky 
u Kun ické s.r.o. na základ  nabídky, která byla 
doru ena všem, kte í se mohou na kanalizaci 
napojit. Cht l bych také požádat ob any, kte í již 
mají stavebním ú adem vydán územní souhlas 
ke stavb  domovní kanaliza ní p ípojky, aby se 

... a po úpravách... a po úpravách
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Jak se žilo v Kun icích pod Ond ejníkem p ed sedmdesáti lety (7)

Z HRN Í OVA DENÍKU
 E R V E N E C   1941

  7. Nastupujeme dovolenou - od 7. do 12.
  8. Okotila se erná samice - 8 mladých
11. Od K ístka dovezeny dv  f ry hnoje.
12. Sýrie je hotová ve prosp ch Anglie.
16. Strašná bou ka v jednu hodinu v noci. Vyho ely dva domky, v celém
 okrese šestnáct.
19. Na svatb . Ženil se Franta.
20. Popravky po svatb . Byli jsme namazaní všichni.
25. Z dílny odešel Boh. Svoboda.
24. Japonsko zabírá fr. Indo ínu.
28. Doobíral jsem t ešn , celkem asi dv  kila.
31. Po así v ervenci p evážn  vlhké, dosti srážek. V tšího tepla
 nebylo.

Josef Vyroubal ............................................................................ 88 let
František Mžik ............................................................................ 88 let
Milada Šruba ová ...................................................................... 86 let
Anežka Magnusková ................................................................. 82 let
Miloslav Jal vka ........................................................................ 82 let
Otilie Martinková ...................................................................... 81 let
Jaroslav unta ............................................................................ 81 let
Bohuslav Pešl ............................................................................. 75 let
Alena Glistová ........................................................................... 65 let
Libuše Binarová ....................................................................... 65 let
Vladislav Frydrych ................................................................... 65 let
Stanislav ezní ek ................................................................... 60 let
Ji í Papiorek ................................................................................ 60 let
Bohumil Holuša ........................................................................ 60 let
Jana Mi ulková ........................................................................ 60 let

Všem jubilant m p ejeme hodn  zdraví,
lásky a optimismu do dalších let.

Jubilanti ervenec 2011

JAK BUDOU VYCHÁZET
OBECNÍ NOVINY V LÉT ?

Po tomto ervencovém ísle 7/2011 vyjde srpnové íslo sou as-
n  se zá íjovým jako dvoj íslo 8-9/2011 po átkem zá í 2011. Jiná
omezení se nep edpokládají. Prosíme autory, p isp vatele a p e-
devším pak tená e, aby toto výhradn  technické uspo ádání
respektovali.  

        Datum 1 x za 2 týdny
 30. ervna dolní
 7. ervenec  horní
 14. ervenec dolní
 21. ervenec horní
 28. ervenec dolní
 4. srpen horní
 11. srpen dolní
 18. srpen horní
 25. srpen dolní
 1. zá í              horní
 8. zá í  dolní
 15. zá í  horní
 22. zá í  dolní
 29. zá í  horní

6. íjen  dolní
13. íjen  horní
20. íjen dolní
27. íjen  horní
3. listopad dolní

10. listopad horní
17. listopad dolní
24. listopad  horní

1. prosinec  dolní
8. prosinec horní

15. prosinec  dolní
22. prosince horní
29. prosinec dolní

Svozový den: tvrtek. Sb r nebezpe ného
a velkoobjemového odpadu bude proveden 17. 9. 2011

Podrobn jší informace budou zve ejn ny v obecních novinách.

Data svozu odpadu
O S O B N ÍO S O B N Í

V m síci ervnu jsme se naposledy rozlou ili 
s paní Martou Ká ovou.

Rozlou eníRozlou ení

„Jediná na sv t , jež nikdy nezradila.
Na ni nám z stala nejhez í vzpomínka.
Ta bytost nejdražší – to byla maminka“

Dne 6. 7. 2011 vzpomeneme 20 let od úmrtí naší milované maminky 
a babi ky, paní Marie ajánkové.
Kdo jste ji znali, vzpome te s námi.

Vzpomíná dcera Marta s rodinou a syn Mirek s rodinou.
***

Dne 19. ervence 2011 vzpomeneme 5. výro í úmrtí 
pana Jana Šilbacha.

Vzpomíná manželka Jindra, syn Marek s rodinou
a dcera Silvie s rodinou.

***
Dne 1. ervence 2011 uplyne 5. výro í od úmrtí 

paní Marie Adamcové.
Vzpomíná manžel Jan, synové Petr a Pavel a dcera Karla s rodinou.

***
„Nelkejte, že jsem odešel, ten klid a mír mi p ejte,

jen v né sv tlo vzpomínky mi v srdci zachovejte.“

Dne 22. 7. 2011 jsme vzpomn li 1. výro í úmrtí pana Petra Haže.
Manželka Alena s rodinou

***
„Nikdo m  nemusí slzami ctít a poh bívat s plá em,

když o mn  hovo íte a myslíte na mne, žiji p ece dál…“

Dne 22. ervna jsme vzpomn li 4. výro í úmrtí 
pana Pavla Kop ivy.

Kdo jste ho znali, vzpome te s námi.  Manželka s rodinou
***

Dne 12. ervence vzpomínáme 27. výro í úmrtí našeho drahého
tatínka, pana Ji ího Poledníka a 20. ervence vzpomeneme

1. smutné výro í úmrtí naši milované maminky, babi ky,
paní Ludmily Poledníkové.

S láskou a úctou vzpomínají synové Lumír, Ji í
a dcera Jana s rodinami.

Vzpomínky

D kujeme MUDr. Janu Chovan íkovi a místním hasi m
za pomoc v tíživé rodinné situaci. Rodina Ká ova.

Pod kování

Kdo bude mít zájem zú astnit se zá ijového zájezdu, zapište si do
kalendá e datum tvrtek 22. zá í 2011. Co navštívíme? Šikmý kostel
sv. Petra z Alkantary v Karviné, který je pro své vychýlení v d sled-
ku poddolování vyhledávaným cílem turist , dále zámek Fryštát 
v Karviné pat ící do roku 1945 rodu Larisch-Moenich  a historicko
– muzejní expozici v Areálu s. opevn ní v Darkovi kách u Hlu ína.
Pravd podobná cena (jízdné, vstupné) 250,- K . Podrobn jší infor-
mace budou uve ejn ny v dalším ísle. B hem m síce zá í se prosím
p ihlašujte u paní T. Holušové na OÚ  (tel: 556 850 154) nejpozd ji
do pátku 16. zá í. Kdyby se zájezd pro nezájem nekonal, všem p ihlá-
šeným dáme v as v d t. Za SPOZ Zde ka K enková

Poznámka redakce: Na stran  12 zve ej ujeme sou asné foto kostela
sv. Petra z Alkantary a povídání o historii tohoto svatostánku.

Pozvánka na jednodenní zájezd 
pro seniory



67/2011

PLOTY, GARÁŽOVÁ VRATA
Garážová vrata od 9.999 K .

Výklopná, dvouk ídlá, sek ní, rolovací.
Manuální nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru.

Standartní barvy i imitace d eva. Dopl ková výbava.

PLOTY: Prodej a výstavba oplocení.
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, sva ovaná pletiva, kované ploty, 

pr myslové, mobilní. Branky a brány se sva ovanou výplní. 

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 K /kus.
Široký výb r okrasných d evin.

Množstevní slevy. Stínicí tkanina.

www.KANCLIR.cz, tel: 722 550 000
Doprava po celé R. 

P i nákupu nad 7000,- K  ZDARMA.

v oblasti nemovitostí 
nabízí zpracování

znaleckých posudk  pro:

d dická ízení
prodej a nákup nemovitostí
ocen ní v cných b emen

a zárove  zajistí zpracování

darovacích smluv
kupních smluv
smluv o z ízení v cného b emene

SOUDNÍ ZNALEC

Ta ána Kvapilová,
Kun ice pod Ond ejníkem 767
Tel: 724 045 915;  556 802 367

E-mail: kvapilova.tana @centrum.cz



7

Byl jeden krásný slune -
ný den a hasi i z Kun ic pod 
Ond ejníkem se rozhodli, že si 
zajedou na n jaký hasi ský výlet. 
Proto si sbalili v ci a za chvíli se 
sešli u hasi árny veselí a dob-
e nalad ní. Dojeli k chat , kde 

m li 2 dny bydlet a šli se projít na 
delší vycházku. K ve eru, když 
se vraceli zpátky do chaty, všim-
li si v údolí ku u potoka n eho 
bílého. „Kluci, b žte se tam podí-
vat“, volaly holky. Nikdo necht l 
jít sám, ale protože jim to nedalo, 
vydali se tam všichni spole n . 
Když tu bílou v c uvid li, nev -
ili vlastním o ím. V pelíšku 

leželo vají ko, vlastn  vejce, ale 
ne ledajaké. Toto vají ko bylo 
veliké, v tší, než jaké kdy vid li. 
Nev d li í je, chvíli ho pozo-
rovali, ale nakonec se rozhodli, 
že ho vezmou sebou a budou ho 
pozorovat. Druhý den se sbalili 
a p ipravovali se na cestu dom . 

Chvíli mezi sebou debatova-
li: „Jak to vají ko p evezeme, 
nesmíme ho rozbít!“ Proto se 
nakonec rozhodli, že ho položí na 
deku na sedadlo a jeden z nich ho 
bude po cest  držet. 

Po p íjezdu do hasi árny 
odnesli vají ko i s dekou, která se 
stala jeho novým pelíškem do tepla 
hasi árny, a každý v duchu uvažo-
val, co se vlastn  stane. Ve tvrtek 
se všichni znovu sešli, d ti na tré-
nink, dosp lí k ve eru na sch z-
ku a všichni se šli podívat, co se 
s vají kem stalo. Všimli si,  že vají -
ko je n jak nak áplé a vycházejí 
z n j divné zvuky. Každou chvíli se 
chodili dívat, co je nového, protože 
v d li, že se z vají ka n co klube, 
ale nev d li co. Zrovna, když se 
šel podívat ten nejmenší hasi , 
ozvalo se: „Prásk“ a z vají ka se 
vykulil mali ký drá ek. Hned b žel 
za ostatními a oznamoval jim tuto 
novinu. Všichni p ibíhali do hasi-

árny a vid li malinkatého drá ka, 
který na n  koukal malýma modrý-
ma o kama. Hasi i byli moc a moc 
p ekvapení, ale zárove  š astní 
a tak se rozhodli, že se o drá ka 

budou starat a vychovají z n ho 
svého kamaráda a pomocníka. 
A protože se narodil v hasi árn , 
za ali mu íkat Hasík. Brali ho 
odmali ka všude sebou, na výlety, 
sout že i k výjezd m. Jednou se na 
d tské sout ži stal ošklivý úraz. 

Jednomu klukovi p i útoku s vodou 
vyrazila voda z ruky proudnici 
a praštila ho do hlavy. Za ala 
mu téct krev a kluk moc plakal. 
Dosp lí se mu snažili pomoci, ale 
rána byla moc velká. Jak to uvid l 
drá ek Hasík, p ib hl ke kluko-
vi, za al ho hladit a plakal s ním, 
protože mu bylo kluka líto. V tom 
p estala krev téct a rána se za ala 
hojit. Do té doby nikdo netušil, že 
dra í slzy a pohlazení lé í, ale od 
té doby to ví každý po ádný hasi .  
Všichni byli moc rádi, že drá ek 
zachránil klukovi život a byli na 
n j moc hrdí. O jeho skutku brzy 
v d lo celé okolí a všichni si drá -
ka moc vážili. 

Tento pohádkový p íb h 
o Hasíkovi sepsali mladí hasi i 
na víkendovém soust ed ní.

Byl odm n n cenou v kraj-
ském kole sout že PO o ima 
d tí.

Drá ek Hasík lé itelem

Sout žení mladých hasi  se d lí na dv  ásti. Tou první je celoro ní 
sout ž Plamen, jejíž okresní ást za íná na podzim a kon í vždy v p li 
ervna, druhou ást tvo í poháro-

vé sout že, kterých se zú ast ujeme 
od konce dubna do za átku prázdnin. 
V sout ži Plamen mladí hasi i 
v kategorii mlad- ších žák  získali 
druhé místo, starší pak obsadili t etí 
p í ku. Do krajské- ho kola jsme sice 
p ímo nepostou- pili (pouze první 
dva), ale p ece jsme se krajského kola 
zú astnili a to spo- le n  s družstvy 
z Lu iny a Bru- zovic, kde jsme 
vytvo ili již z lo - ského roku tým 
zvaný KULUBRUZ. Zde jsme získali celkové 5. místo. V pohárových 
sout žích byla naše družstva mladších a zejména starších žák  velice 
úsp šná. Zú astnili jsme se dvanácti t chto sout ží a mladší žáci získali 
t ikrát první místo, dvakrát druhé místo a ty ikrát t etí místo. Starší 
žáci získali šestkrát první místo, jedenkrát druhé místo a t ikrát t etí 
místo. Všem mladým hasi m d kuji za nádherné výsledky a skv lou 
reprezentaci.   V ra Kahánková, vedoucí MH

Vít zná tažení mladých kun ických hasi

V POHÁROVÝCH SOUT ŽÍCH 
JSME ZNA N  ÚSP ŠNÍ

ÁDKOVÁ INZERCE
PRODEJ PALIVOVÉHO D ÍVÍ - BUK

Sklad Trojanovice – Bystré
D íví naštípané, na ezané na: prostorové metry (rovnané); špalky.

Možnost dovozu odb rateli. Telefon: 603 315 738
***

Hledáte hlídání d tí? Jsem spolehlivá studentka s praxí. 
Tel. 777 177 127.              

***
Prodám  levn  tém  nový, p kný nábytek do koupelny. 

Cena dohodou. Mobil: 737156985
***

Dou ím  matematiku ZŠ, SŠ  a VŠ. 
P ipravím na zkoušky i k maturit . Mobil: 737 156 985

430. VÝRO Í VZNIKU ELADNÉ a KUN IC POD OND EJNÍKEM 
P ijm te srde né pozvání na zahájení letních výstav

Až z obrazce Hukvald
hluboký vryp trasy

i sem – do desky údolí,
pak v m d né hlín  dní
brázdou prvního pluhu
vleptána hloubka spásy.

OLGA SZYMANSKÁ
R Y T I N Y

FOTOGRAFIE – BÁSN
KRAJE BESKYDSKÝCH P EDK

Sobota 9. 7. 2011 od 16.30 hod v Památníku Josefa Kaluse v eladné

Pátek 12. 8. 2011 v 15. 00 hod.
v Beskydském rehabilita ním centru v eladné - Galerie Lara    
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Vážení spoluob ané - odb ratelé vody 
z obecního vodovodu, žádáme Vás
zdvo ile o pravidelné úhrady tvrt-
letních zálohových plateb za vodné,
které jsou splatné nejpozd ji do 25. dne 
každého prvního kalendá ního m síce 
daného tvrtletí (t. j. leden, duben, er-
venec, íjen).  Povinnost platit zálohy je
sou ástí smlouvy o dodávce vody, kterou
jste uzav eli s provozovatelem vodovodu
- Kun ickou s.r.o. Zjednodušen  byste 

do 25. ervence m li mít na zálohách
uhrazeno zhruba t i tvrtiny p edpo-
kládané spot eby. Pro orientaci je mož-
no vycházet ze skute né spot eby v roce
2010. V íme, že pokud jste v prodlení
s platbou záloh, uvedete vše do po ádku
v co nejkratším termínu. D kujeme a t ší-
me se na další spolupráci. 

Kun ická s.r.o. Ing. Tomáš Hrubiš,
Ing. Ivan Blažek - jednatelé spole nosti

V KUN ICKÉM FOTBALE ST ÍDAV  OBLA NO

FOTBALOVÁ BILANCE: ŽÁCI NA VÝBORNOU
Žáci po celou sezonu podávali
velmi dobré výkony. S jednou
jedinou porážkou a dv ma
remízami skon ili na vynikajícím
2. míst . Tím to bychom je cht li
pochválit a doufáme, že i v p íští

sezon  budou naši nejmenší op t 
bojovat o první místa v tabulce.
Dorostenci m li p ed sebou cíl
umístit se na 3. míst , což se jim
sice nepoda ilo. Jinak hráli se
st ídavými výsledky. To jim taky

nakonec p ineslo dobré 6. místo.
Muži již od za átku v d li, že by 
se m li udržet v okresním p eboru.
Jejich výkony byly kolísavé,
a n kdy to ani nevypadalo na to, 
že bojují o záchranu. Takže se po 

roce po roce v p eboru se vrací 
op t do okresní sout že, jelikož 
skon ili na p edposledním míst  
tabulky.                                                                        

Karel Sv telský

V sobotu 25 ervna tohoto roku se
konal v areálu TJ Sokol Kun ice pod 
Ond ejníkem již IX. ro ník Kun ického
poháru v malé kopané za ú asti trnácti
tým . I p es nep íze  po así se poda ilo
kun ickým fotbalist m uskute nit další
velmi zda ilou akci, kterou si všichni
ú astníci pochvalovali. Díky p isp ní
št drých sponzor  (fa Revin, Jurek s.r.o.,
Stiborek a syn, Obecní ú ad) jsme mohli
vyhlásit a ocenit dodatkové kategorie:
nejmladší hrá - J. Štefek; nejstarší hrá -
J. Brhel; nejlepší branká  - D. Ondryáš;

nejlepší st elec- D. St alka; nejlepší hrá -
J. Plachý. V kategorii seniors (po ádali
jsme poprvé) vyhráli „Pumpa i“, 2. „FC
co se im nechce“, 3. „Slza“. V hlavní
kategorii tým  obhájili lo ské vít zství
„City Team“, 2. „Banda I“, 3.“Bufet“.
Milým, a na dnešní dobu nezvyklým
projevem respektu a úcty ke druhému,
se zachoval tým „Slza“, který p enechal
svoji trofej jedinému dív ímu týmu, který
se turnaje zú astnil (za své výkony si to
zasloužil).  

Karel Sv telský, p edseda oddílu kopané

Vše se odehraje 30. ervence 2011 
v areálu TJ Sokol Kun ice pod Ond ejníkem,

když v 8.30 je sraz ú astník , v 8.45 rozlosování 
turnaje a v 9.00 bude zahájeno první utkání.

Hrací systém: po et hrá  
na h išti: 5+1, bez ofsajd , 
libovolné st ídání. Hrací 
doba: 2x10 min. (možná 
úprava podle po tu 
mužstev). Hlavní turnaj:
ve dvou skupinách každý 
s každým, první dva týmy 
ze skupin postupují do 
semifinále (1.A-2.B, 1.B-
2.A). Týmy z posledních 
míst ve skupinách si zahrají o putovní d ravou 
kopa ku. Poražení semifinalisté o 3. místo, vít zové 
o 1. místo. Senior teams: podmínkou je v k všech 
hrá  v týmu v den turnaje 35 let a více (jedna 
skupina, každý s každým). Startovné: 250,- K  na 
osobu (nárok na jedno pivo, minerálku, zel a ku, 
guláš a klobásu). Za poplatek je možné si zap j it 
dresy. P ihlášky: do 25. 7. 2011; 604 354 309 (p. 
Sv telský) nebo 737 633 771 (p. Klímek)

POZVÁNKA

I. ro ník 
Memoriálu Jana Zajace st. 

TÝM SLZA, P ENECHAL TROFEJ DÍVKÁM

DEJTE SI, PROSÍM, DO PO ÁDKU 
PLACENÍ ZÁLOH ZA VODU
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POCHVALA MLADÝM 
ZDRAVOTNÍK M

V sobotu 28. kv tna se v Prost jov
setkaly vít zné hlídky mladých zdra-
votník  z oblastních kol, aby soupe ily
o postup do republikového kola v kraj-
ské sout ži pro Olomoucký a Morav-
skoslezský kraj. Sout ž probíhala
v Prost jov  p ed Sportcentrem za
velmi nep íznivého po así, celou dobu
hust  pršelo a ochladilo se. Zran ní na
figurantech byla realisticky znázor-
n na a odpovídala reálným situacím,
hlídky musely obejít celkem 11 stano-
viš , nesm ly se nechat vyvést z míry
nep ízní po así a mnohdy až v neregu-
lérních podmínkách a trochu napjaté
atmosfé e odvést co nejlepší výkon.
A v em vlastn  hlídky v krajském kole
sout žily? Nebylo to jen poskytnutí
první pomoci s použitím standardní-
ho materiálu i improvizovaných pro-
st edk , ale také doprava postižených,

obvazová technika, znalosti z doprav-
ní výchovy, ekaly je testy od p ísluš-
ník  Policie R, hasi , otázky z his-
torie hnutí K, balení evakua ního
zavazadla, poznávání rostlin. Nejv tší
zájem vzbudila st elba na ter  lasero-
vou pistolí.
Naši školu reprezentovala hlídka ve
složení Barbora Slívová (5. t .), Eliška
Majerková (4. t .), Natálie Laura
Myná ová (4. t .), Marie Šnytová (4. t .)
a Martin Strnadel (3. t .). P esto, že se
d tem nepoda ilo dosáhnout medailo-
vého umíst ní, pat í jim za p edvedený
výkon a snahu velká pochvala.  D kuji
panu Daliboru Slívovi za spolupráci
a odvoz d tí vlastním osobním autem
na sout ž. Bez jeho pomoci bychom se
sout že nemohli zú astnit. 

Eva Sladká, vedoucí kroužku
mladých zdravotník

Život kolem nás

DO KONCE SOUT ŽE VYDRŽELO 
POUZE DEV T D TÍ

Tak op t po roce skon ila sou-
t ž žák  4. a 5. t íd zam ená 
p edevším na znalosti o p íro-
d . Do sout že se p ihlásilo 18 
žák . Dokon ilo ji však jen 9 
d tí. V této sout ži nejde o to, 
zda d ti n co znají nazpam , jde 
o to, aby v d ly, kde mají infor-
mace hledat, na koho z rodiny 
se mohou obrátit. Je to také sou-
t ž, která vede d ti k tomu, aby 
vydržely u toho, co jednou zapo-
aly. Sout ž má ty i kola, na 

jeden m síc je vždy jedna ada 
otázek. D ti k poslednímu dni 
v m síci mají otázky odevzdat. 
To se bohužel ješt  spoust  d tí 
neda í a p i prvním nezdaru vše 
házejí za hlavu. V sout ži pozná-
vají životy r zných živo ich , 

seznamují se s n kterými jevy 
z astronomie, ale i pomocí k ížo-
vek a kvíz  vy eší nejednu záha-
du. K t m, kte í vydrželi až do 
konce, pat í: E. Majerková, N. L. 
Myná ová, V. Mráz, L. Šilbacho-
vá, K. Šigutová, Š. Pavlí ek, 
K.Toflová, J. Bartoní ek a L. 
Blažková. Všichni byli odm -
n ni menšími cenami a zaslouží 
velkou pochvalu. P t prvních 
sout žících obdrželo jed-
nu zvláštní cenu. Pojedou do 
Cinestaru v Ostrav  na film, 
který si sami vyberou. A zde už 
jsou celkové výsledky: 1. místo: 
E. Majerková a N. L. Myná ová; 
2. místo: Vojt ch Mráz; 3. mís-
to: Karolína Šigutová; 4. místo: 
Šimon Pavlí ek

TALENT ROKU 2011

NATÁLKA OP T VÍT ZNÁ
V letošním roce vyhlásila Asociace 
amatérských sport  R první 
ro ník sout že TALENT ROKU 
2011. Sout ž má za cíl podpo it 
zájem škol, jejich žák  a všech d tí 
o sport, motivovat je k vlastním 
sportovním aktivitám a p stovat 
v nich sout živost a hrdost na kva-
litní výkony. Sout žící se hlásí do 
sout že prost ednictvím speciál-
ního formulá e, když své sout žní 
p ísp vky v p ípad  zájmu vkládají 
i na sociální sí  facebook. Sout žit 
mohou jednotlivci i kolektivy, 
amaté i i organizovaní sportovci. 

Kategorie jsou otev eny pro všech-
ny žáky základních škol od první 
do deváté t ídy. Sout ží se v t chto 
kategoriích: jednotlivci, kolektivy, 
rekrea ní sportovci, registrovaní 
sportovci, 1. až 4. t ídy, 5. až 9. t í-
dy. Sout žící, kte í vyhrají v kate-
gorii jednotlivc , získají poukaz 
na sportovní vybavení v hodnot  
3.000 korun, nejlepší kolektivy 
získají poukazy v hodnot  5.000 
korun, každá škola, ze které pochá-
zejí vít zové všech osmi vypsaných 
kategorií, získá poukaz v hodnot  
5.000 korun. Záštitu nad projek-

KUN I TÍ ŠKOLÁCI V OSV TIMI
31. 5. 2011 navštívili žáci 9. t ídy kun ické školy  v rámci výuky d jepisu
koncentra ní tábor Osv tim a Solné doly ve Veli ce. D ti se na vlastní o i
p esv d ily, jak nelidské byly podmínky v z , a jak kruté bylo vražd ní
Žid  a dalších nepohodlných lidí v plynových komorách. Pro všechny to
byl hluboký zážitek a na tuto kapitolu z d jin 2. sv tové války jist  nikdy
nezapomenou. Jako pohlazení na t le i duši pak p sobila návšt va Veli ky.
Seznámili jsme se s t žbou soli od prav ku až po sou asnost. Ohromila nás
nádherná výzdoba vytvo ená p evážn  horníky, kte í zde pracovali. Dom
jsme se vrátili unaveni lé ivým vzduchem nasyceným solí a skoro šesti kilo-
metrovou procházkou v podzemí, kde jsme na erpali spoustu informací.

Byli jsme sedmí v atletickém trojboji 1. stupn
Poslední sportovní akcí v tomto školním roce byl atletický trojboj 
žák  1. stupn , který se uskute nil 7. ervna 2011 na ZŠ Komenského 
ve Frýdlantu n. O.  Za naši školu nastoupilo 10 žák , vždy 1 dívka a 1 
chlapec z každého ro níku. V hodu kriketovým mí kem, skoku dalekém 
a b hu na 50 metr  sout žil každý sám za sebe, ale také všichni dohro-
mady jako družstvo. V konkurenci devíti škol zvít zila ve své kategorii 
Klárka Mrázová z 1. t ídy. Natálie Laura Myná ová ze 4. t ídy obsadila 
3. místo. Celkov  se žáci umístili na 7. míst .  Všichni se snažili podat co 
nejlepší výkon a ur it  se už nyní t ší na další atletický trojboj v p íštím 
školním roce.  Eva Sladká

tem již p evzal nám stek pro sport 
MŠMT Jan Kocourek. V porot  
zasedli bývalí i aktivní sportov-
ci, mj. i Petr B íza i Ond ej Bank 
a p edseda AS R Antonín Bleša. 
Velmi nás pot šilo, že první mís-
to v kategorii 1. - 4. t ída získala 

žákyn  naší školy Natálie Laura 
Myná ová. Tímto vít zstvím pro 
svou školu mimo jiné získala i pou-
kazy na nákup sportovního ná iní 
v hodnot  5.000 K . Natálce gratu-
lujeme a p ejeme jí mnoho dalších 
úsp ch  v její sportovní innosti.

Pod kování Janu Žurkovi
D kujeme panu Mgr. Janu Žurkovi za umožn ní prohlídky ruského
kostelíku a poutavé pr vodní slovo. B hem jeho návšt vy tak m ly
možnost d ti kun ické školy poznat historii této naší cenné kulturn -
historické památky. Eva Sladká
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Stalo se již tradicí, že náš oddíl
MTB Ond ejník po ádá poslední
kv tnovou ned li pro d ti v rámci
MDD Závod horských kol. Letos
prob hl již 5. ro ník, ke kterému
p ibyl závod pro muže a ženy a na
naléhání rodi  prob hl i závod 
malých d tí na odrážedlech. Po

nevlídném po así v p edchozích
dvou dnech se našt stí po así
umoud ilo a závod probíhal za
nádherného slune ného dne.
Podmínky v areálu školy nám
však zkomplikovalo kopání
kanalizace, o kterém jsme nebyli
v as informováni, a tak jsme

Otev ené mistrovství Moravy v atletice

NAŠE DOROSTENKA
KAROLÍNA BYLA PRVNÍ

Zakon ení cvi ebního roku odboru ASPV

NEJLEPŠÍ DOSTALI 
KARIMATKY

V sobotu 18. ervna se konalo 
otev ené mistrovství Moravy
v atletice v Uherském Brod .
Tohoto mistrovství se zú astnili 
závodníci naší TJ, kte í postoupili 
z krajského kola, které se konalo
ve Stonav . Závody probíhaly na 
krásném stadionu Lapa . Naše 
krajská výprava p ijela na závody
již v brzkých ranních hodinách.
Po prezentaci a rozcvi ení prob -
hl atletický ty boj – sprint, hod, 
skok daleký a vytrvalostní b h. 
V závodech nás reprezentovali:
Mladší žáci I.: Jan Knapek 
a Michal Majerek, kte í skon ili 
v družstvech na 4. míst . 
Mladší ža ky II.: Eliška Majer-

ková a Denisa Šigutová, které 
v družstvech obsadily 2. místo. 
Dorostenci: Michael Jurek a Ro-
bert Polách, kte í v družstvech 
rovn ž obsadili 2. místo. Muži: 
Tomáš Daní ek, který obsadil 4. 
místo. Nejlepšího umíst ní dosáh-
la v kategorii dorostenek Karolína 
Vyroubalová, která vyhrála s vel-
kým náskokem 250 bod  1. mís-
to. Kun ice zastupoval i rozhod í 
Vít Majerek. Všem reprezentan-
t m pat í pod kování za jejich 
vynikající výkony, které p isp ly 
k získání celkového 3. místa pro 
Moravskoslezský kraj. 

Vít a Zuzana Majerkovi

V pátek 24. ervna prob hlo již
tradi ní zakon ení cvi ebního
roku táborákem. Nejd íve m ly
opékání d tí, kterých se letos

5. RO NÍK ZÁVODU HORSKÝCH KOL SE VYDA IL

Sešla se tém  stovka závodník
museli ráno trochu pozm nit 
krátké trat  v areálu školy. Vše 
jsme však bez problém  zvládli.
Snad p kné po así, i nádherné
okolí školy, možná i to, že tento
závod d láme zcela zdarma, 
zp sobilo, že se nám na start 
postavilo 88 závodník  v jedenácti 
kategoriích. Moc nás pot šilo,
že jsme mezi nimi zahlédli 
i závodníky z Kun ic. Závod 
probíhal plynule, bez zbyte ných 
prostoj  a úraz . Krátce po
dojezdu posledního závodníka do
cíle prob hlo vyhlášení výsledk .
První t i závodníci v d tských
a mládežnických kategoriích byli 
odm n ni medailí, diplomem 
a v cnými cenami, muži a ženy
pak obdrželi diplom, medaili 
a n co na zub. Velmi nás pot šila
spokojenost závodník  i rodi
d tí, kte í si už naše závody oblíbili 

a jezdí k nám i z v tších dálek. Je 
to pro nás motivací k uspo ádání 
dalšího ro níku. D kujeme všem 
závodník m a jejich doprovodu 
za ú ast a t šíme se na vás i  2. 
10. 2011 na Ond ejnickém MTB 
duatlonu 2011 v areálu BRC. 
Pod kování pat í i sponzor m 
závodu - pekárn  VIAL Kun ice 
pod Ond ejníkem, na jejichž 
krásné vo avé balí ky se d ti 
obzvláš  t ší, pekárn  Lomná, 
firmám RETIGO z Rožnova 
pod Radhošt m, REMOSKA 
Frenštát p.R. a ŠITAVANC 
sport Kop ivnice, kte í p isp li 
cenami, panu Niklovi a Macurovi 
za umožn ni pr jezdu po jeho 
pozemcích a posekáni trávy 
na louce a Základní škole za 
zap j ení areálu. Fotografie 
a výsledky závod  najdete na 
www.mtbondrejnik.cz

sešlo p ibližn  ty icet, a ty
mladší p išly v doprovodu svých
rodi . Nejlepším reprezentan-
t m byly p edány karimatky
od firmy JUREK S+R. Po así
nám p álo a d ti si s velkou
radostí užívaly opékání a spor-
tovního areálu. Ohe  ho el dál
a d ti vyst ídali dosp láci, kte í
se dob e bavili až do no ních
hodin. A všichni se t šíme, že
se v zá í op t sejdeme v novém
cvi ebním roce 2011/2012.
Budeme velice rádi, když se
k nám p idají i noví cvi enci.
P ejeme všem krásné letní dny.
Sportu zdar! 

Vít a Zuzana Majerkovi
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Když nám do redakce p išla zprá-
va o tom, že SPOZ organizuje 
v zá í tohoto roku zájezd senior , 
jehož cílem je mimo jiné i kostel Sv. 
Petra z Alkantary, p išel s textem 
lánku i požadavek na zve ejn ní 

sou asné podoby kostela. A tak nás 
napadlo, že bychom mohli tako-
vých p íležitostí využívat k tomu, 
abychom naše ob any seznamovali 
se zajímavými památkami v kra-
ji. Onen kostel pat í k t m velice 
zajímavým. Zve ej ujeme tedy 
jeho sou asnou podobu a pár slov 
o jeho historii. 

Na míst  kostela, který stojí ved-
le d ív jší šachty Gabriela, stával 
p vodn  d ev ný kostelík svatého 
Marina, postavený n kdy v patnác-
tém století. Nový barokní kostel na 
tomto míst  nechal postavit v roce 
1736 František hrab  Wilhelm 
Larisch a ve své dob  stál vlast-
n  na návrší oblasti, která je dnes 
pojmenována jako Karviná-Doly. 
Kostel byl pojmenován po Sv. Petru 
z Alkantary (+ 1562), což byl ve své 
dob  známý špan lský františkán-
ský mnich, který založil komunitu, 
jejímž cílem byl návrat k životu 
v asketismu. V polovin  19. století 
byla v okolí kostela zapo ata t žba 

uhlí, šachta Gabriela se stala v dru-
hé polovin  minulého století „závo-
dem III – Mír“ Velkodolu 1. máj
v Karviné. Svého asu jsem zde také
fáral a pamatuji se, že již tenkrát 
nás místní pam tníci upozor ova-
li na nebývalý jev – šachta „roste“
nahoru a kostel klesá. Výsledkem
bylo to, že nad okolí n la t žní v ž
Gabriely a kostel poklesl tém  o 40
metr  a naklonil se jižním sm rem
asi o sedm stup . Však také zde
bylo za sto padesát let vyt ženo
tém  t icet uhelných slojí. Na roz-
díl od šikmé v že, která stojí na
Nám stí zázrak  v italské Pise, byl
kostel postaven na dobrých zákla-
dech. Italská v ž se za ala hned po
stavb  v roce 1176 naklán t, pro-
tože stavitelé zvolili m lké zákla-
dy v m kké hornin . Spole ného
mají tyto dv  naklon né stavby to,
že záchranné práce italské v že
a záchranné práce na tomto kostele
byly provád ny v posledním deseti-
letí minulého století a ob  památky
p itahují zájem turist . Naklon ní
karvinského kostela je ale výhrad-
n  dílem lidské, hornické innosti.
Ten z stane, doufejme, že již navž-
dy, jakýmsi pomníkem t žby uhlí
na Karvinsku. A stojí jist  za to,
aby byl navšt vován. Petr Andrle

Poznáváme zajímavá místa kraje (1)

KOSTEL, KTERÝ KLESL 37 METR  A VYCHÝLIL SE


