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Konec ervence byl v naší obci ve znamení Mistrovství sv ta v paraglidingové p esnosti p istání a sou asn  byl ukon-
en projekt „Kanalizace a OV Kun ice pod Ond ejníkem – západní ást“. Vynikající doprovodné snímky uvnit  ísla 

z obou akcí, v etn  t chto na první stran , jsou dílem Zde ka Šruba e.

K b l ší b i í Mi í lidi é i i á í b l k



Dne 28. ervence 2011 p evzala Obec
Kun ice pod Ond ejníkem, zastoupena
starostou obce Ing. Tomášem Hrubišem
a místostarostou Ing. Lumírem Polední-
kem od zástupce spole nosti HOCHTIEF 
CZ a.s. Ing. Tomáše Hadwigera, zástup-
ce editele závodu pro výrobu dokon ený
projekt „Kanalizace a OV Kun ice pod 
Ond ejníkem – západní ást“.

Po m sících práce, asto v náro ných
podmínkách komplikovaných pov tr-
nostními i p dními vlivy, má obec ka-
nalizaci odpovídající všem moderním
standard m. B hem výstavby byla pro-
vedena kanalizace v délce 9 181 m (z toho
17 stok a 1 769 m odbo ek). Sou ástí gra-
vita ní kanalizace je 385 šachet r zného
typu, tvaru a pr m ru. V rámci projektu
pracovníci spole nosti HOCHTIEF CZ
dále provedli dv  p eložky vodovodu,
osm p eložek stávající kanalizace a ty i
shybky. istírnu odpadních vod tvo í 10
stavebních objekt  a 4 provozní soubory.
Stav lo se v dob  od íjna 2010 do erven-
ce 2011. Cena díla je p ibližn  120 mil.
K  (s DPH). V rámci stavby díla byly také

opraveny komu-
nikace v obci. 
Na stavbu si 
obec vzala úv r 
a také získala 
p ísp vek z fon-
du Evropské 
unie a Státního 
fondu životního 
prost edí.
V život  obce 
Kun ice pod 
O nd e jn í ke m 
se stavební in-
nost projevova-
la každý den. 
Zvýšený pohyb 
techniky, uzá-
v ry, objíž ky, 
všudyp ítomný hluk, prach nebo bláto, 
skládky materiálu – to byla denní sku-
te nost. Na stavb  panoval neustálý ruch 
a po celou dobu výstavby pracovalo sou-
asn  17 pracovních et.

Nyní už je v obci klid. Pomalu stydne as-
falt na silnicích a chodnících, které stav-

ba i v rámci vý-
stavby rovn ž
nov  upravili.
Odm nou za
pár m síc  živo-
ta ve ztížených
a hlu ných pod-
mínkách jsou
pro ob any obce
i nové komuni-
kace, které p i-
spívají k maleb-
nosti Kun ických
uli ek. Také se
p ipravuje od-
vodn ní t chto
komunikací.
Pokud se tý e 
napojení subjek-

t  na kanalizaci, pokyny pro napojení 
p ípojek platí, prodej materiálu na p í-
pojky je ukon en. Nyní jsme získali ko-
lauda ní souhlas na stoky a stavební ob-
jekty, je schválen zkušební provoz OV, 
vy izují se poslední dokumenty pro na-
pojení na kanalizaci a poté bude ihned 
stanoven termín zahájení napojování. 

Stavbou splaškové kanalizace jsme ne-
ešili pouze problém istoty vod v obci, 

ale stali jsme se ú astníky systému, 
který je šetrný k životnímu prost edí. 
Od íjna tohoto roku tak z Kun ic pod 
Ond ejníkem pote e do evropských ek 
další voda zbavená ne istot. Pod kování 
pat í pochopiteln  všem, kte í p isp li 
k uskute n ní této v historii obce nebý-
valé investice. Pod kování pat í i t m 
majitel m rodinných domk , kte í se 
p ipravují k p ipojení na systém kanali-
zace, a kte í se dále p ipojí.

Tomáš Hrubiš, starosta obce
Michal Talián,

tiskový mluv í HOCHTIEF CZ a. s.
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SSPOOLLLE EEENNSKÁÁ RRRUUBRRRIKAAA

Ludmila Kociánová ......................................................... 88 let
František Zika ................................................................... 87 let
Marie Valášková .............................................................. 86 let
Marie Bordovská .............................................................. 82 let
Sylvie Tabášková .............................................................. 70 let
Josef Konvi ka .................................................................. 65 let
Ji ina Mrnuštíková ........................................................... 60 let
Jiljí Krkoška ...................................................................... 60 let

Jaroslava Kad rová .......................................................... 83 let
Ji í Tichý ............................................................................ 80 let
Jarmila Kantorová ........................................................... 80 let
Ludmila Tká ová ............................................................ 70 let
Josef  Kolodij ák ............................................................. 65 let
Blanka Sunková ............................................................... 65 let
Dalibor Chamrad ............................................................. 60 let
Miroslav N mec .............................................................. 60 let
Vladimír Šindler .............................................................. 60 let
Jaroslav Malý .................................................................... 60 let

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

Jubilanti srpen 2011

Jubilanti zá í 2011

O S O B N ÍO S O B N Í

V m síci ervenci jsme se naposledy rozlou ili 
s panem Pavlem Knapkem, Josefem Ká ou, 

Vladimírem Mrkvou a Františkem Mžikem.
V m síci srpnu jsme se naposledy rozlou ili s panem Karlem

Kubulusem a s paní Anežkou Magnuskovou.

Rozlou eníRozlou ení

Dne 2. 8. 2011 uplynuly 2 roky od úmrtí
pana Jana Valenty a zárove  jsme vzpomn li dne 06. 06. 2011
jeho nedožitých 70 let. Vzpomíná manželka Josefa s rodinou.

Dne 26. srpna 2011 jsme vzpomn li první smutné výro í pana 
Bohuslava Václavíka.  S láskou a úctou vzpomínají manželka

Ilona, syn Zden k a dcera V rka s rodinami.

Vzpomínky

Cht la bych touto cestou pod kovat MUDr. Janu Chovan íkovi, 
sest i ce Silvii Stare kové, Charit  Frenštát p. R. 

a soused m za ob tavou pé i, vst ícnost a pomoc v dob  nemoci 
a p i úmrtí mého manžela pana Františka Mžika.

Pod kováníDne 18. ervna 2011 jsme v ob adní síni obecního ú adu p ivítali
tyto nové ob ánky: Jakuba Kube ku, Adama Bartóka, Lucii
Melicherovou a Andreje Tome ku. D tem i rodi m p ejeme
hodn  zdraví, št stí a spokojenosti. Za obec maminkám i tatínk m
pogratuloval MUDr. Josef Chovan ík, len zastupitelstva obce.

Oznámení pro zájemce o zá ijový zájezd
V minulém ísle jsme vám p edložili návrh na 
jednodenní zájezd. Pokud bude zájem alespo  
35 ú astník , uskute níme jej ve tvrtek 22. 
zá í 2011.
Nejd íve navštívíme historicko – muzejní 
expozici t í p chotních srub  v Areálu s. 
opevn ní v Darkovi kách u Hlu ína. Prohlídku 
máme objednanou na 9.00 hod (vstupné 40 
korun), pak budeme pokra ovat do Karviné 
na zámek Fryštát. Tam je prohlídka zámecké 
expozice, objednaná na 11.00 hod (vstupné 40 

korun) a po ní možnost ob erstvení, procházky 
parkem a t eba prohlídky druhého okruhu 
zámecké budovy (to už individuáln ). Než 
vyjedeme z Karviné, navštívíme šikmý kostel, 
o n mž byla podrobná zmínka v minulém ísle 
(vstupné 20 korun).
Na cest  zp t se zastavíme v „Rybím dom “ 
v Chot buzi u eského T šína. Snad vás 
tam zaujme výstava ryb a rybek našich ek 
a rybník  v ob ích akváriích, n která mají 
kapacitu 300 000 litr  vody, jiná 700 litr  

a menší s akvarijními rybkami. Je tam možnost 
posezení u rybích specialit, zakoupení i vlastní 
ulovení ryb a návšt va archeoparku. A pak 
už dom . Zájemci p ihlaste se na obecním 
ú ad  u pí T. Holušové na tel .: 556 850 154 
nejpozd ji do pátku 16. zá í 2011. Každý 
ú astník pak bude osobn  informován o dob  
a míst  odjezdu. ástku 250,-K  budeme 
vybírat p ímo v autobuse.

Zde ka K enková
Sbor pro ob anské záležitosti

Dne 18 ervna 2011 jsme v ob adní síni obecního ú adu p ivítali
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Kun ický rodák Antonín Pustka (1877 – 1960) 
byl mezi lidmi vážený a oblíbený nikoli pouze 
z toho d vodu, že v podstat  od roku 1909 až do 
roku 1934 zastával funkci starosty obce. Lidé 
mu d v rn  íkali „Pantáta Pustka“. Zanechal 
nám sv dectví o r zných událostech v d jinách 

obce, zejména 
v knize „Staré 
pam ti Kun ic 
pod Ond ejní-
kem“, kterou 
vydal v srpnu 
1938. Dedikoval 
ji „váženému 
p íznivci obce 
Ing. Eduardu 

Šebelovi, úst ednímu editeli Vítkovických ka-
menouhelných dol  a všem ob an m Kun ic pod 
Ond ejníkem“. Napsal také divadelní hru „Fojt v 
zápis“ a sebral 320 zápis  místních lidových pís-
ní, které v roce 1903 p edal Leoši Janá kovi. Jsou 
uloženy v archivu brn nského ústavu pro etno-
gra  i a folkloristiku. Starosta Antonín Pustka 
byl u toho, když se obec p ed sto lety v roce 
1911 rozd lila na dv  poloviny kv li T. G. Ma-
sarykovi. Také to ve své knize popsal. Jak to 
tedy bylo? 

Masaryk jezdil na Valašsko ješt  d íve, než byl 
poprvé zvolen poslancem íšské rady v roce 
1907 jako kandidát t inácti valašských m st, 
která tvo ila tzv. IV. volební obvod moravských 
m st (Bojkovice, Zlín, Vizovice, Valašské Klo-
bouky, Byst ice pod Hostýnem, Vsetín, Valaš-
ské Mezi í í, Krásno nad Be vou, Rožnov pod 
Radhošt m, Nový Ji ín, Štramberk, Kop ivnice 
a P íbor). V roce 1911 zde byl Masaryk zvolen 
znovu. Avšak v mezidobí se stal velmi známým 
tím, že pomohl srbským politik m, kte í byli 
zám rn  nespravedliv  na eni ze spiknutí proti 
monarchii. Jako poslanec pak pomohl ešit adu 
problém  ve Vsetín , ve Valašském Mezi í í a na 
dalších místech. 
To vše vedlo k tomu, že „sešel se v Kun icích 
kroužek lidí, kte í uznali, že je t eba takovému 
muži projeviti pozornost a usneseno za íditi, aby 
byl jmenován estným ob anem V. Kun ice“, píše 
doslova Antonín Pustka.
Nu, a když 11. b ezna 1911 navrhl František Boro-
vec v obecním výboru, aby byl poslanec profesor 
T. G. Masaryk jmenován estným ob anem obce, 
návrh prošel. Le  nespokojení lenové výboru, 
kte í za tímto aktem vid li více politiky, než jí 
tam skute n  bylo, se obrátili na soud s tím, že 
se tak stalo neprávem. Dva roky byl veden spor, 
až de  nitivn  spor roz ešil soud ve Vídni. Dne 
23. kv tna 1913 soud konstatoval, že Masaryk byl 
právoplatn  jmenován estným ob anem obce 
a je jím snad až dosud. Starostka Pustka byl u to-
hoto soudního jednání osobn  p ítomen. 
V roce 1913 prof. Masaryk také Kun ice navští-
vil, v lednu 1914 zde splnil pomocí prost ední-
ka svoji volební povinnost a poté nastala válka 
a známé okolnosti vedoucí ke vzniku eskoslo-
venska. Hned na za átku druhého roku války 
okresní hejtman tla il na kun ické, aby estné 
ob anství Masarykovo zrušili, protože ten v za-
hrani í vystupuje proti Rakousku. Pantáta Pustka 
doslova cituje kun ického radního Josefa Frydry-

cha, který v debat  prohlásil: „Pov zt  mi, co 
vám ten Masaryk ud lal, že s tym mat  tak pil-
no, najprv se starajt , aby nám všecko zboží na 
vojnu n sebrali“.  Nu a v noci, poté co se díky 
jednomu z agilních len  zastupitelstva místec-
ký hejtman o všem dozv d l, p ijel jistý vysoký 
ú edník za starostou obce. Hejtman prý p ipra-
vuje tvrdé tresty, ale radši by vše n jak zahladil. 
A tak se kun i tí usnesli, protože to bylo v dob  
války a mohla by to odnést celá obec, že to estné 
ob anství Masarykovo jako skre ují, pokud by se 
ukázalo, že je vlastizrádce. A hned v roce 1918 
pochopiteln  platnost p vodního ud lení estné-
ho ob anství Masarykovi potvrdili. 

Starostka Pustka se pak zú astnil setkání s pre-
zidentem Masarykem v ervnu 1928 v rámci 
brn nské „Výstavy soudobé kultury“, která byla 
k 10 let m vzniku eskoslovenska instalována 
v Obchodn  pr myslovém paláci (dnes pavilon 
A) a v paláci Brn nských výstavních trh  (dnes 
pavilon G). Antonína Pustku vyzvalo Úst edí sta-
rost , aby se zú astnil jako starosta, který vede 
obec dvacet let. Takových starost  bylo z Mora-
vy n kolik, jejich jménem vystoupil starosta Jan 
Prokeš z Moravské Ostravy a poté hovo il každý 
z p ítomných starost . 
Pantáta Pustka pozdravil dle svých slov preziden-
ta takto: 
„Pane prezidente. Já jsem poslán z Kun ic pod 
Ond ejníkem a vy izuji Vám ode všech ob an  
srde ný pozdrav a mnoho zdaru k Vaší innosti“. 

Prezident Masaryk odv til:
„Já si z Vás též ud lám posla.  Donesete vašim 
ob an m za jejich pozdrav m j dík. Kun ice já 
znám. Prohlédl jsem si tam ústav Parmovice. 
Znám výletní místo u vašeho nádraží, važte si 
toho“. 
Nu, aby bylo vypráv ní n jak zakon eno, tak 
v roce 1930, tém  dvacet let po obecní roztržce, 
poslali kun i tí zastupitelé prezi-
dentu Masarykovi velké srdce, které 
se dávalo na poutích z lásky. A bás-
ník Josef Kalus opat il srdce touto 
básni kou: 

Valach ze všech nejlepšího strýka
edem tatí ka mám Masaryka.

Z ludi vyrost mu jak v polu kara  át,
každý ctí ho, váží si ho, ze srdce má 

ho rád.
K osmdesátce svého tatí ka

Kun i ani z pod Ond ejníka.

A tak se od událostí p ed 100 lety kun i tí dali 
zase dohromady, protože hádat se v tak malé 
obci, i dokonce se hnát až p ed soudy do Vídn , 
to p eci není normální. V oné zmín né již knize 
„Staré pam ti Kun ic pod Ond ejníkem“ má au-
tor také kapitolku s názvem „Povaha kun i an  
p ed sto lety“.  

A tam se m žeme do íst, že „až na malé výjim-
ky všichni chodili do kostela, modlili se t ikrát 
denn , i když mnozí n kdy posloužili áblovi 
a chodili do hospody. V kostele dávali po krej-
caru a v hospod  i zlatku. Nejd ležit jší v da 
byla dob e hráti karty. Politických stran kun-
i ané neznali, národního v domí nebylo. M li 

nau enou úctu k panující rodin  Habsburské. 
Spole enský život vyznamenával se v tším sou-
ladem, než je tomu dnes. Vedly k tomu stejné 
strasti i radosti, tak ka všichni byli d lníci 
p dy a bez rozdílu obtíženi robotou. Obyvatelé 
p es 100 lety slynuli horoucí a neukojitelnou 
láskou manželskou, hlavn  však do té doby, než 
se vzali“.  

Co bylo lepší, b h su , r zné doby, r zná srov-
nání. Obecn  nás historie u í, že se da ilo dob e 
všude tam, kde lidé spíše hledali, co je spojuje, 
než naopak. Jenom jedno pou ení z historie si 
p ipomínejme. Je pro každou obec dobré, když 
má dobrého starostu. Ale m li by mu dát mož-
nost starostovat alespo  tak dlouho, jako „Pan-
táta Pustka“. Takový starosta je pak pro obec po-
žehnáním. Jenže to by museli pochopit všichni. 
Z historie víme, že tomu tak v tšinou není. asto 
to v našich obcích vypadá jako v obci Rukapá-
n . Znáte jist   lm M ste ko na dlani, dle knižní 
p edlohy Jana Drdy. Místní krej ík, jinak také 
radní v dokonalém podání Františka Filipovské-
ho zná volební program své strany zpam ti. Má 
totiž pouze dv  v ty.:“To si naše strana nevezme 
na to ódium“ a „Ud láme tabulu rasa“. 

Starosta Antonín Pustka bude mít tedy v p íštím 
roce 135. výro í od narození. Možná, že by bylo 
vhodné vydat k tomuto datu jeho pam ti znovu 
a doplnit je popisem toho, ím si Kun ice pod 
Ond ejníkem prošly v dob , kdy již pantáta ne-
žil. Své tená e by ona publikace jist  našla. Na-
posledy vyšla v roce 1994 a od té doby vyrostla 
nejmén  jedna generace patnáctiletých. Navíc si 
v roce 2012 p ipomeneme 60 let od skonu Ing. Dr. 
Eduarda Šebely (21. 9. 1878 – 26. 7. 1952), který 
se výrazn  pozitivn  zapsal do d jin Kun ic pod 
Ond ejníkem také jako p edseda „Okrašlovací-
ho spolku pro Velké Kun ice, eladnou a okolí“ 
v letech 1929 – 1942.

V p íštím roce si p ipomeneme 135. výro í narození  „Pantáty Pustky“, legendárního kun ického starosty

JAK SE KUN I TÍ P ED STO LETY SOUDILI AŽ VE VÍDNI O MASARYKA 
Petr Andrle

Starostka Pustka se pak zú astnil setkání s pre

Šebelovi úst ednímu editeli
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pásovým

bagrem

Fluksa 608 877 165

Zemní 
a výkopové práce

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.

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

*   *   *
Prodám Ford Focus 1,6 benzín, 74kW, r.v. 2000, 

najeto prokazateln  jen 64500km!
Po STK 7/11, velmi zachovalý, málo jetý, pravidelné ošet . 

dutin, modrá metalíza, ABS, klimatizace, orig. rádio, litá kola,
aut. den. svícení, park. senzory, + 4 zimní pneu na discích.

Cena dohodou s možností odpo tu DPH. tel. 603430461
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Sb r nebezpe ných odpadp ý p  provede  rma
A. S. A., spol. s r.o., provozovna Ostrava, Frýdec-
ká 740, 739 32 Vratimov, na následujících stano-
vištích:
- u zastávky SAD „U lávky“
 (dolní ást obce) od 8.30 do 9.00 hodin
- u kostela (dolní ást obce)    

od 9.15 do 9.45 hodin
- u Hu a ství (autobusová zastávka)   

od 10.00 do 10.45 hodin
- u erpací stanice vody (poblíž autobusové 
 to ny-transformátoru) od 11.15 do 12.00 hodin

      V uvedené dob  bude moci každý ob an nebo
vlastník nemovitosti obce Kun ice p. O. odevzdat 
na tomto míst  k likvidaci následující odpady: ole-
jové automobilové  ltry, plechovky se zbytky
barev, mono lánky, autobaterie i s elektroly-
tem, zá ivky, zne išt né láhve a sklo od chemi-
kálií, zbytky p ípravk  na hubení šk dc  a po-
st iky, staré kosmetické p ípravky, staré léky,
vyjeté motorové oleje, mo idla a rozpoušt dla,
plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry
zne išt né barvami, oleji a vazelínou, obaly od
sprej , opot ebené pneumatiky (bez disku!). 

      P i odvozu nebezpe ného odpadu bude od-
vezen i elektroodpad, který bude odvezen do
místa zp tného odb ru. Jedná se o chladni -
ky, mrazni ky, pra ky, suši ky, my ky nádobí,
sporáky, trouby, mikrovlnné trouby, vysava e,
žehli ky, topinkova e, fritovací hrnce, elektric-
ké nože, kávovary, holící strojky, budíky, venti-
látory, vysouše e vlas , televizory, videa, DVD,
reproduktory, po íta e, kopírky, rádiomagneto-
fony, discmany, fotoaparáty, zesilova e, elektric-
ké hudební nástroje, skenery, telefonní úst edny,
mobilní telefony, vysíla ky, svítidla, zá ivky,
výbojky, vrta ky, pily, šicí stroje, svá e ky, elek-
trické seka ky, elektronické hra ky, videohry, lé-
ka ské p ístroje, apod. Všechny elektrospot e-y p
bi e musí býtý úplné, aby mohly být odebrányp , y y ý y
zdarma jako elektroodpadj p .

Využijte možnosti odevzdat elektroodpad
bezplatn  do místa zp tného odb ru a nedá-
vejme ani drobný elektroodpad do popelnic
a kontejner !

Upozorn ní!
Nebezpe ný odpad vozte prosím na stanovišt  
pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracov-
níci odborné  rmy od Vás p ímo odebrat! 

Velkoobjemové odpadyj p y, které nelze uložit do 
b žných popelnic na domovní odpad, budou sbí-
rány rovn ž v sobotu dne 17. zá í 2011.u
      Do p istavených kontejner  je možno 
bezplatn  uložit nap . matrace, hadry, které 
nejsou zne išt né ropnými produkty, ásti ná-
bytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, 
ko árky apod.

Do kontejner  nesmí být ukládán staveb-
ní a demoli ní odpad, sklen né st epy, papír, 
drobný plast, tráva, v tve strom , uhynulá 
zví ata, jiný organický odpad a b žný domov-
ní odpad.
      U každého sb rného místa bude pov ený pra-
covník, který v p ípad  pot eby up esní skladbu 
ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho po-
kyny. Kontejnery na velkoobjemový odpad budou 
v sobotu 17. zá í 2011 rozmíst ny na následujících 
stanovištích pouze v níže uvedených asech:
1. u zastávky SAD „U lávky“
    na dolním konci 8 - 10 hod.
2. parkovišt  u kostela 8 - 10 hod.
3. u Hu a ství (autobusová zastávka) 
             8 - 11 hod.
4. erpací stanice vody u to ny 
    (u transformátoru)  8 - 12 hod.
5. u železni ního p ejezdu pod ruským 
    kostelíkem 8 - 11 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách  
             8 - 11 hod.
7. sm rem pod Stolovou, nad p. 99   
  8 - 11 hod.
8. Bystré u p. Vlastimila Píchy 8 - 10 hod.
9. Koliba Tichý pod Stolovou 8 – 10 hod.
Upozorn ní!
Na daná stanovišt  p ivážejte prosím velko-
objemový odpad až od vyzna ené doby, tj. od
8.00 hodin do doby uvedené u jednotlivých 
stanoviš . Po uvedené dob  již odpad na stano-
višt  nevozte, nebude možné jej pak odvézt!  

Sb r železného šrotu prob hne až na ja e 2012!
Danuše Svobodová, pracovnice OÚ 

O EM TAKÉ JEDNALA RADA OBCE V ERVENCI A V SRPNU
Michaela Šebelová

RO schvalovala kupní, nájemní a jiné smlou-
vy.  Nap íklad smlouvu o z ízení v cného 
b emene na p. . 3567 mezi obcí Kun ice pod 
Ond ejníkem a EZ Distribuce, a.s., D ín. 
(el p íp. pro p echod u Hu a ství).  Dále pro-
jednala n kolik žádostí o zm nu nebo z ízení 
licence na provozování vnitrostátní ve ejné
linkové dopravy (fa Veolia Trasport) a sou-

hlasila bez p ipomínek. Doporu ila požádat 
po izovatele územního plánu obce o zm nu
územního plánu . 5, schválila vyhlášení zá-
m ru pronájmu ásti prodejny potravin na Hu-
a ství . p. 594. RO schválila  nan ní p ísp -

vek Ob anskému sdružení Ond ejník ve výši
8 000 korun a p ísp vek na innost Mladých
hasi  ve výši 5000 korun. T i lenové rady

obce (starosta Tomáš Hrubiš, Renata Klime-
šová a Michaela Šebelová) spolu s editelem 
školy Tomášem Kolesou a ekonomkou školy 
Drahoslavou Zavadilovou vybrali ve výb -
rovém ízení dodavatele herních prvk  pro 
zahradu školky. Ze t í nabídek byla vít zná 
nabídka  rmy Bonita. Celková cena 200 000 
korun. 

DOBRÁ PRÁCE KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
V rámci zlepšení spolupráce jsme se rozhodli,
že na radu obce budeme pravideln  zvát 
p edsedy nebo leny jednotlivých komisí. 23. 
jednání RO byla p ítomna Kate ina Niklová, 
p edsedkyn  komise pro životní prost edí 
(KŽP). Rada byla seznámena s inností 
komise.  Hlavní cíle KŽP – analyzovat 

a p ípadn  p ehodnotit systém t íd ného
odpadu v obci. Vytvo it koncepci nakládání
s biodpadem v obci. Osv ta v oblasti ŽP
(spolupráce se ZŠ, obecní noviny, po ádání
akcí). RO schválila ú ast Kate iny Niklové
na školení „Zpracování bioodpadu v obci
v Nám šti nad Oslavou“ v zá í 2011. V íme,

že na této akci paní Niklová získá cenné 
zkušenosti, které potom budeme moci uplatnit 
pro zlepšení životního prost edí v naší 
obci. Komise rovn ž zpracuje návrh ešení 
sb ru a likvidace olej  (prevence zanášení 
kanalizace a OV olejem z kuchyn ) do 
nejbližšího zasedání zastupitelstva obce.

17. ZÁ Í 2011 
Sb r nebezpe ných  a velkoobjemových odpad

V letních m sících, hlavn  v dob  prázdnin, jsme 
organizovali pom rn  rozsáhlé úklidové a údrž-
bá ské práce související se zvelebováním naši 
obce. Pokud to ovšem po así dovolilo. Protože 
letošní prázdniny, co se tý e po así, za moc ne-
stály. Ono to na první pohled není vid t. Ale jak 
se íká, z mali kostí povstávají velké v ci. Jen 
pro zajímavost vybírám n které soubory prací.

Byly uklizeny chodní ky na h bitov  u dolního
kostela i v urnovém háji u Ruského kostelíka, 
sou asn  s tím pot ebné pose ení a likvidace 
plevele. Dále byly provedeny pot ebné práce 
(se ení a úklid) související s p ípravou obecních 
ploch na kun ickou pou .  Byl proveden úklid 
prostranství, se ení trávy, vysekání náletových 
d evin a vy išt ní chodník  p ed obecním ú a-
dem, obchodem a autobusovými zástavkami 
v centru obce, úklid a išt ní Památníku pad-
lých p ed obecním ú adem.  Posekli jsme obec-
ních plochy, hlavn  p íkopy kolem místních
komunikací, chodník  a v místech výjezd  na 
hlavní silnici. Zlikvidovali jsme také náleto-
vé d eviny na n kolika nebezpe ných místech 
u místních komunikací (u penziónu Krkoška,
u komunikace v Kolibách sm rem na Maral v 
kopec, v Rakovci, u mostku u pana Michny, za 
kostelíkem sm rem pod Stolovou aj.) Bylo pro-
vedeno vyse ení trávy a vysekání náletových 
d evin u erpací stanice u to ny, vedle objek-
t  vodojemu na erném kopci a vodojemu nad 
Beskydským rehabilita ním centrem. Byly 
provedeny nát ry zábradlí u n kterých mostk
a st echy autobusové zástavky u Hu a ství. Byl 
proveden celkový úklid (se ení, nálety, rozebrá-
ní a likvidace shnilé boudy) u budovy p. 776,
pod restauraci Hu a ství. Byl pr b žn  prová-
d n úklid vedle kontejner  na odpad v celé obci, 
hlavn  u autobusových zastávek a hlavn  p ed 
víkendovými dny. Vy istili jsme požární nádrže 
v Kolibách a u B ák . Nádrže dostaly rovn ž 
i nový nát r. 
Na t chto všech pracích se podíleli pracovníci
obce, dále brigádníci (studenti) a další ob ané. Je
t eba všem bez rozdílu pod kovat. Odvedli kus
dobré práce, která sice není na první pohled vi-
d t, ale je také pot ebná. Žije se nám v obci lépe.

OBECNÍ LÉTO BYLO 
P EDEVŠÍM PRACOVNÍ

Lumír Poledník, místostarosta
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Program hudební školy Yamaha
PRVNÍ KR KY K HUDB

Co: Zájmový kroužek pro d ti s rodi i zam ený
na rozvoj rytmiky a hudebnosti u p edškolních d tí

Kdy: Od íjna každé pond lí 16.15 – 17.00 
(ukázková hodina zdarma prob hne

v pond lí 26. 9. 2011, ale m žete se p ijít 
jen podívat i kdykoliv potom)

Kde: Ve II. odd lení školní družiny na ZŠ Karla
Svolinského v Kun icích p. O. (vchod zezadu 

od parkovišt , dve e blíže t locvi ny)

Pro koho: d ti ve v ku od 18 m síc  do 4 let 
v doprovodu rodi e

Cena: 1200,- K  za pololetí

Další informace na www.yamahaskola.czy

Na spole né zpívání, tancování a hraní
se t ší Katka Niklová

(737 901 975, niklova.katerina@gmail.com)

Z HRN Í OVA DENÍKU
Srpen 1941

 6. 8.  Prodal jsem Jandovi z Bystrého radio za 1300 K.
 7. 8.  Splatil jsem Martinovi dluh 2000 K, ímž jsme vyrov-

náni.
17. 8.  Žn  letos za aly okolo 15.
21. 8.  Dose eno žito. Celkem 8 mandl .
  V díln  je nový d lník z Kun ic (Janá ).
 Doobíral jsem pr svitné (jabka), nejmí  4 kg. Malva-

zinky též byly.
24. 8. Sežatý oves - v sobotu odpoledne a v ned li. Vymlá-

cen 31.
25. 8. Anglie a Rusko zabírají Irán.
29. 8. Vanlík jede do nemocnice, ned lá už od 11. srpna.
31. 8.  Po así v srpnu p evážn  vlhké. Okolo 15. pár p kných

dn . Jinak dost srážek.

Zá í 1941
13.9.  Výmlat žita - 45 kg. Mlecí povolení - 10 kg pšenice

a 19 kg rži, 15 kg na osev = dohromady 44 kg, zbývá
1 kg.     

14. 9. Sklize  cibule - asi 13 kg.
 Zem el Rudolf Slanina v nemocnici v Praze ve v ku

57 let. Poh eb 21. zá í.
21. 9. Natérovaná st echa - 70m2, térovali jsme s Kn zkem.
26. 9. Jaruša p ijela ve erním vlakem z Brna.
28. 9. Nový protektor, stanné právo - Praha, Brno, Mor. Ostra-

va. Popravy.
30. 9. Po así - do 20. stále pršelo. Od 20. do konce m síce

krásn .

Jak se žilo v Kun icích pod Ond ejníkem p ed sedmdesáti lety (8)
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Z prost edk  obce byly prove-
deny úpravy sociálního za ízení
pro novou t ídu mate ské školy
(stupínky u umyvadel a pisoá-
r , vým na výtok  z baterií za
kratší, vým na mís za vhodn jší
v ku). Investovali jsme dalších
850 000 korun do nutných oprav. 
Nap íklad na rekonstrukci pod-
lahy v t locvi n , byla zhotove-
na brána do ná a ovny, po ízen
elektronický vrátný pro družinu.
K tomu také pat í opravy a re-
konstrukce rozvod  ve školní jí-
deln , vým na nefunk ních var-
ných technologií za nové a nákup
audio techniky pro u ebnu HV.
Aby byl vý et úplný – dokon ují
se opravy podlah školní kuchyn
(nové zát žové lino).

NAŠE ŠKOLA ZÍSKALA MILION KORUN
K PODPO E MODERNÍ VÝUKY

Mgr. Tomáš Kolesa, editel

Dobrou zprávou pro tento a p íští rok je skute nost, že naše škola získala tém  milion korun z fond  Evropské 
unie ma projekt „Digitalizace – cesta k moderní výuce“, který bude realizován v období 2011/2012. Ale navíc
se od po átku tohoto roku zm nilo mnohé.
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Ošet ovatelská služba
Úkony ošet ovatelské služby jsou, po 
schválení ošet ujícím léka em, hrazeny 
zdravotními pojiš ovnami. Provádí je 
kvali  kované zdravotní sestry 24 hodin 
denn  7 dní v týdnu.

Masáže u vás doma
Masérskou službu poskytuje kvali  kova-
ná pracovnice v oblasti zdravotních ma-
sáží. Nabízí zdravotní masáž proti bolesti, 
zklid ující sportovní a rekondi ní masáž, 
relaxa ní masáž lávovými kameny, aro-
matickou, kosmetickou a zdravotní lym-
fatickou masáž. Služba je zpoplatn na 
ástkou 100 K  za 30 minut.

Pe ovatelská služba
Registrovaná pe ovatelská sociální služ-
bba je poskytována v souladu se zákonem 
. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve 

zn ní pozd jších p edpis .
Hradí ji klient. Výše úhrady poskytnu-
tých úkon  se ídí platným ceníkem 
pe ovatelské služby Charity. Pe ovatel-
skou službu poskytujeme ve všední dny 
od 7.00 do 19.00 hodin. Mimo uvedenou 
dobu je služba poskytována po dohod  
s klientem. Dle pot eby m žeme navští-
vvit klienta i n kolikrát za den, pop . mu 
zajistit n kolikahodinovou pé i.

Osobní p eprava
VV rámci komplexní pé e o klienta, nabí-
zíme službu „Osobní p eprava“ zájem-
c m o dopravu a asistenci, nap . p i ná-
vvšt v  léka e, zdravotnických za ízení, 
ú ad  atd. Služba je poskytována pro 
rodinu a domácnost.

P j ovna zdravotních a kompen-
za ních pom cek

Pracovníci Charity vám pomohou s vý-
bb rem vhodné pom cky, poskytnou po-
radenskou službu a dopraví požadova-
nou pom cku do vaší domácnosti. Zap j-
ení je možné krátkodob  i dlouhodob . 

Nabízíme elektrické polohovací postele, 
chodítka, WC k esla, mechanické vozíky, 
zvedáky do vany, sedátka na vanu, pleny, 
podložky, mo ové sá ky, rukavice, p e-
vvazový materiál atd. Uvedené pom cky 
a zdravotnický materiál si m žete v této 
p j ovn  i zakoupit.

Mate ské centrum Klubí ko
Mate ské centrum (MC) je místem se-
tkávání maminek i tatínk  na mate ské 
dovolené a jejich d tí. Umož uje rodi m 
s malými d tmi vyjít z izolace, kam se ce-
lodenní pé í o dít  dostávají. V MC je pro 
vás p ipraven zajímavý program, na jehož 
tvorb  se m žete podílet. Je založeno na 
principu dobrovolnosti a vzájemné výpo-
moci, naslouchání a p edávání zkušenos-
tí. Rodi e ve v MC setkávají v úterý a tvr-
tek od 9.00 do 12.00 hodin, ve st edu od 
17.30 hodin.

Penzion pro seniory
Domov tvo í zázemí pro ošet ovatelskou 
a pe ovatelskou službu. Jeho cílem je 
umožnit všem klient m být co nejdéle 
sob sta nými a strávit stá í na odpo-
vídající životní úrovni. Klienti jsou zde 
ubytování v devíti garsoniérách vybave-
ných kuchy ským koutem a samostat-
ným sociálním za ízením. 

Klub K9
Klub K9 je ur en senior m, kte í mají 
chu  se aktivn  zapojit do nabízených ak-
tivit, nap . cvi ení pro seniory, emesel 
(batikování, pletení z papír , pali kování, 
malování na sklo…). Nabízí také p ednáš-
ky z oblasti zdraví, mezilidských vztah , 

yprevence kriminality pro seniory, zájezdy 
i tane ní ve ery. Pro všechny zájemce je 

klub otev en v úterý od 9.00 hod v prosto-
rách Charity Frenštát p. R.

Klub anonymních alkoholik
Spole enství muž  a žen Anonymní al-
koholici se navzájem d lí o své zkušenos-

ýti, síly a nad je. Cílem je ešit spole ný 
problém a pomáhat ostatním uzdravovat 
se z alkoholismu. Jedinou podmínkou 
pro lenství je p ání p estat pít. Nejsou 
tu žádné povinné poplatky. Sob sta nost 
umož ují dobrovolné p ísp vky. Klub 
není spojen s žádnou sektou, církví nebo 
politickou organizací. Nep eje si zaplést 
se do jakékoli rozep e. Nepodporuje žád-
né programy, ale ani jim neodporuje. Pr-
vo adým cílem je setrvat ve st ízlivosti 
a pomáhat k ní jiným alkoholik m. „AA“ 
se schází v sále Charity vždy v úterý od 
18.30 hodin.

Místní klub náhradních rodin
Místní klub náhradních rodin je místem, 

ykde se setkávají náhradní rodi e, aby 
zde nalezli prostor pro vzájemné naslou-
chání, vým nu zkušeností, sdílení sta-
rostí i strastí s náhradní rodinnou pé í. 
Snahou rodi , kte í se rozhodnou vzít 
si dom  na výchovu d tí z ústavu nebo 
z rozpadlých rodin, je umožnit t mto d -
tem prožít spokojené d tství v kruhu ro-
diny a v rámci možností je plnohodnotn  
p ipravit do života. Ne vždy je to jednodu-
chý a bezproblémový proces. Místní klub 
p ipravuje programy, o kterých náhradní 
rodi e p ímo rozhodují, po ádají spole né rodi e p ímo rozhodují, po ádají spole né 
výlety, p ednášky, odborné seminá e, po-
byty s d tmi, setkávání s odborníky, tera-
peutické seminá e a volno asové aktivity 
pro d ti. Náhradní rodiny se schází v sále 
Charity každou sobotu od 15.00 hodin.

Lenka Tabachová, editelka Charity 
Frenštát pod Radhošt m

Adresa: Charita Frenštát pod Radhoš-
t m, Kostelní 15, 744 01; tel. 556 83 69 
37, 556  831 909 ; www.frenstat.caritas.
cz, e-mail: frenstat@caritas.cz

ROZHODN TE SAMI
O TERMÍNU DNE OBCE

Jaký termín konání Dne obce
Vám lépe vyhovuje?

* erven * zá í * je mi to jedno
Anketa do konce zá í na webu obce, 
m žete hlasovat tam, p ípadn  poslat 
do redakce lístek s uvedením jedné 

ze t í možností (vyhovující zatrhn te)

Charita ve Frenštát  pod Radhošt m poskytuje služby ve zna ném rozsahu

MOŽNOSTI, O NICHŽ T EBA NEVÍTE

Po adatel:  MTB Ond ejník Kun ice pod 
Ond ejníkem. Datum konání:  ned le 2. 10. 
2011. Místo: areál BRC eladná (Beskydské 
rehabilita ní centrum). P ihlášky do 1. 10. 2011
(+ na míst ). Prezentace 2.10.2011  8,30-9,30hod. 
Start 10 hod.  Postupn  po kategoriích

KATEGORIE A TRAT : 

p edžáci       2004 a mladší            800m + 1,5km          
mladší žáci   2003-2001                 800m + 1,8km              
starší žáci     2000-1998                 1,8km + 3,6km           
dorost           1997-1995                 1,8km + 15km 
dosp lí          1994-1972                3,6km  + 15km      
masters         1971 a starší              3,6km + 15km  

INFORMACE: www.mtbondrejnik.cz   tel:  
606278188  nebo  724077497

POZVÁNKA

OND EJNICKÝ 
MTB DUATLON 

2011
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Mistrovství sv ta bylo zahájeno
slavnostním ceremoniálem v so-
botu 22.7. Již zahájení bylo ve
znamení dešt , stejn  jako zbytek 
sout že. Proto se ceremoniál musel 
p emístit do restaurace Hu a ství. 
Místní i zahrani ní hosté, v etn  
pana starosty Ing. Tomáše Hrubi-
še, pop áli sout žícím hodn  št stí 
a Andy Cowly, zástupce sv tové
letecké organizace FAI, o  ciáln  
zahájil Mistrovství sv ta. Po úvod-
ním ceremoniálu se o skv lou zá-
bavu postarali lenové kapel PEER 
a NEO CHESS SUNNY- ROCK 
AND ROLL BAND. Trvala až do 
pozdních no ních hodin 

23. 7. v sobotu ráno sout žící sice 
p ivítalo krásné po así, zato však 
v trné a proto se vy kávalo až do 
odpoledních hodin. V sobotu se
stihlo ulet t jedno celé kolo. Létalo 
se z vrcholu Skalka na Ond ejníku 
a p istávalo v Kun icích na škol-
ním h išti.
Další dny se po astí siln  zhorši-
lo. Když zrovna nepršelo, tak se
kopce schovávaly v mraku, když
zrovna vykoukly tak foukal silný
vítr a když zeslábl tak op t za alo
pršet. D lalo se, co se mohlo, léta-
lo se v podmínkách, kdy by žádný
z pilot  na létání ani nepomyslel.
Druhé kolo se létalo rekordní 3
dny. Koncem týdne se po así za-
alo mírn  zlepšovat. Aby mohlo

být mistrovství platné, je pot eba
ulet t t i platná kola. Veliká radost 
a oslava t etího kola prob hla ve
st edu, kdy se kone n  kolo poda-
ilo dolétnout. Mistrovství je tedy

platné! Ihned se za alo létat kolo
tvrté, které bylo op t pozname-

náno dešt m, nep íznivým v trem
a mraky na kopci. tvrté kolo se
dolétnout poda ilo a ihned se za-
hájilo kolo páté.

V pátek odpoledne bylo páté kolo 
v plném proudu. Létalo se z Vel-
kého Javorníku a p istávalo ve Ve-

Na konci ervence se v Kun icích pod 
Ond ejníkem uskute nilo 6. Mistrovství 
sv ta v paraglidingu. Jednalo se o sou-
t ž v p esnosti p istání, kdy cílem všech 
84 pilot  (z toho 25 žen) z 15 zemí sv -
ta, bylo p istát na 3cm bod na p istávací 
ploše. Tento bod p edstavuje pro piloty 

0 centimetr  = 0 bod . Od tohoto místa se
jakékoli vzdálen jší místo p istání m í
na centimetry až do vzdálenosti 1000 cm,
což je nejvyšší možné skóre v jednom
kole. Toto skóre pilot dostane i v p ípad ,
že p istane na jinou ást t la i výstroje
než na chodidla.

6. Mistrovství sv ta v paraglidingové p esnosti p istání

MARKÉTA TOMÁŠKOVÁ SI NAD 
OND EJNÍKEM ZALET LA NA CIME 

PRO TITUL MISTRYN  SV TA



ovicích. P edpov  na další,  nálový, den 
udávala jihozápadní vítr, což znamená ne-
možnost létání z Javorníku, ale p esun na 
Skalku (Ond ejník). Tato situace byla pro 
všechny pom rn  tíživá, nebo  není možné 
v pr b hu kola zm nit místo startu a p istá-
ní. Bylo tedy nutné páté kolo dolétat z Ja-
vorníku, v opa ném p ípad  by se muselo 
zrušit. Hodinu p ed západem slunce bylo 
už jasné, že se kolo odlétnout nestihne. P t 
minut do západu, na startu zbývalo ješt  20 
pilot , kolo bylo tedy p erušeno.
Ve er byla pro sout žící p ipravena párty 
s koncertem slovenské kapely Laxké Fé ko. 
I díky ní to byl parádní mejdan do 4 hodin 
do rána.

V šest hodin ráno ješt  zoufalí organizáto i 
vyhán jí zbylých 20 pilot  na Javorník, aby 
se pokusili páté kolo dolétnout. Na startu 
však fouká pilot m do zad a riziko p istání 
na stromech je p íliš vysoké. Kolo je tedy 
zrušeno, vše se p esouvá na Skalku. Páté 
kolo se za íná nanovo. Bohužel prognóza 
po así je op t nep íznivá a ješt  horší je, že 
je p esná. Po odstartování ty iceti pilot  se 
na kopci vytvo il mrak a zesílil vítr. K tomu 
všemu se již p esn  v d lo, že asov  by se 
kolo dolétnout do záv re ného ceremoniálu 
nestihlo. Druhé páté kolo bylo tedy zrušeno. 
Sout ž je ukon ena, vít zové jasní. Za íná-
me se radovat!

V 18:00 v sobotu 30. 7. je tedy konec šes-
tému Mistrovství sv ta v paraglidingové 
p esnosti p istání, zbývá jen to nejd ležit j-
ší, a to vyhlásit Mistry sv ta. Jako nejlépe 
p ipravení se tento rok ukázali Slovinci. 
Získali hned dva ze t í mistrovských titul  
a to v celkové individuální kategorii díky 
slovinskému reprezentantovi Antonu Svolj-
sakovi. Druhé zlato vybojovali v týmové 
sout ži. 
Mistryní sv ta se stala eská reprezentant-
ka Markéta Tomášková, které tak potvrdila 
titul mistryn  Evropy z roku 2010 a vy-
lepšila 2. místo z Mistrovství sv ta 2009.  
Markéta Tomášková, lenka klubu, se sta-
la loni v Tureckém Inönü mistryní Evropy 
v p esnosti p istání. Výkonem 142 bod  po 
dvanácti odlet ných kolech obsadila jasn  
1. místo mezi ženami, v celkovém hodnoce-
ní obsadila krásné 7. místo. Svým výkonem 
také výrazn  pomohla eskému národnímu 
týmu k zisku zlaté medaile v sout ži druž-
stev.  Letos v Kun icích pod Ond ejníkem 
získala titul mistryn  sv ta v p esnosti p i-
stání v kategorii žen. V celkovém žeb í ku 
Markéta, létající na Cime, obsadila 11. mís-
to s po tem 90 bod . Barbora Smutná si na 
Freestylu XS dolet la pro tvrté místo mezi 
ženami. Letos se závodu zú astnilo celkem 
84 pilot  a z toho 25 žen. V národních tý-
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mech se na první místo dostali
Slovinci, eský tým dolet l
celkov  v pátém po adí. V in-
dividuální sout ži se z ech
nejlépe umístil Martin Ondrá-
šek, který obsadil krásné páté
místo. Páté místo obsadili eši
i v sout ži národních tým .
Po ocen ní nejlepších už zby-
lo jen o  ciáln  6. Mistrovství
sv ta v paraglidingu v p es-
nosti p istání ukon it a samo-
z ejm  pat i n  oslavit eský
obrovský úsp ch. Jedná se
historicky o 1. nejvyšší titul

z mistrovství sv ta v této dis-
ciplín .
D kujeme p evelice obci Kun-
ice pod Ond ejníkem za pod-

poru, Základní škole v Kun i-
cích pod Ond ejníkem za po-
skytnutí prostor pro provedení
sout že. Restauraci Hu a ství,
která nás nejednou zachránila
p ed dešt m a p ed vym ením
hladem. Všem kapelám a divá-
k m za super mejdany a nej-
více perfektnímu organiza -
nímu teamu, který vše dotáhl
k úsp šnému konci.  (MAT)
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DÍK PAT Í I ŠKOLNÍKOVI
Informace a pod kování nám poslali také organizáto i,

z jejichž dopisu vyjímáme:
Studentský klub paraglidingu na konci 
ervence zorganizoval, poprvé v eské 

republice, sout ž nejlepších sv tových 
paraglidist  v disciplín  p esnost p istá-
ní.  Sout že se zú astnilo 84 sout žících 
z 15 zemí sv ta, z toho byl zazname-
nán rekordní po et 25 žen. Sout ž byla 
ovlivn na deštivým po asím, ale piloti 
p edvedli vzr stající úrove  svých do-

vedností, což bylo pozitivn  hodnoceno 
i pozorovatelkou Sv tové letecké orga-
nizace.  
Za organiza ní výbor bychom rádi pod -
kovali obci Kun ice pod Ond ejníkem, 
bez jejíž pomoci by organizace neby-
la možná a to zejména starostovi Ing. 
Tomáši Hrubišovi, který nám pomo-
hl i s rozší ením startovní plochy na 

Ond ejníku. Nem žeme zapomenout ani 
na editele základní školy Mgr. Tomáše 
Kolesu a školníka pana Jaroslava 
Klimeše, kte í nám umožnili využívat 
pro pot eby MS areál školy. Vlastí orga-
nizaci m li z nejv tší ásti na svých bed-
rech lenové klubu, naši p átelé a naše 
 rodiny. I jim pat í náš dík. 

Organiza ní výbor mistrovství
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Na krásných modrozelených
stránkách nového webu obce
(ho ejším snímkem – no ní pa-
noráma obce, jsou také uvedeny) 
najdete informace o obci, Obec-
ním ú adu, fotogalerii, informace
z inností spolk  a mnoho dal-
ších zajímavostí. Stránky pro vás
pr b žn  dopl ujeme a zárove
uvítáme jakýkoli post eh nebo ná-
m t, jak obecní web ješt  více zdo-
konalit. Stránky jsou postaveny
p ehledn , modern  a naleznete
zde všechno. Jejich kvalitní obsah
je také záležitostí každého z nás.
Proto tedy prosím a žádáme:

PODNIKATELÉ A ŽIVNOST-
NÍCI - nabídn te prost ednictvím
t chto stránek své služby. Formu-
lá  ke zprost edkování vaší nabíd-
ky je i na uvedeném webu a dále

pak si ho m žete vyzvednout na 
Obecním ú ad  u paní Holušo-
vé. Podnikatelé, jejichž sídlo je 
v obci, mají umíst ní svých tex-
t  pochopiteln
zdarma. Ostatní
jako inzerci. Po-
kud dodáte vypl-
n ný formulá  do
30. zá í, všechny
informace, které
chcete na webu
uvést, budou zve-
ejn ny nejdéle

5. 10. 2011. Další
pak pochopiteln
budou dopl ovány pr b žn . 

OB ANÉ - p icházejte sami 
s nápady, co byste cht li na webu 
obce mít. Najdete zde pochopi-
teln  kompletní p ehled innos-

ti samosprávy, v etn  usnesení 
a záv r  všech jejích orgán  
a komisí, texty platných vyhlášek 
a jiných dokument .  Pro vaše do-

tazy a p ipomín-
ky je p ipravena
elektronická po-
datelna. Možná,
že vás zaujmou
i zajímavé video-
 lmy z nejr z-

n jších akcí. Bo-
hatá je (a bude)
fotogalerie, na
webu naleznete
i všechna letoš-

ní ísla Obecních novin. Najdete 
upozorn ní na místní zajímavé 
akce i na programy okolních obcí 
a m st. Najdete všechny informa-
ce pot ebné pro vaše osobní po-
t eby, kulturní a sportovní zájmy, 

pochopiteln  také informace,
které jsou ve ve ejném zájmu.

LENOVÉ SPOLK  A SDRU-
ŽENÍ - neziskovému sektoru jsou
naše stránky otev eny doko án.
M žete zde propagovat své vlast-
ní www stránky, ale zve ej ovat 
také nejd ležit jší momenty vaší
innosti, výzvy, fotogra  e, po-

zvánky a zprávy o zajímavých
akcích. 

VŠICHNI - naším zájmem je,
aby webové stránky obce slou-
žily dob e všem jejím návšt v-
ník m. Tedy každému ob anu,
ale také každému, kdo má zájem
do naší obce p ijet, i p ípadn
do ní pouze nakouknout. To po-
chopiteln  záleží na nás všech.
Po ítáme i dalšími zajímavými
rubrikami, které budou sloužit 
p edevším vzd lávání. Každo-
pádn  zde bude rubrika HISTO-
RIE OBCE. Budou v ní uvedeny
všechny historické texty, které
se historie obce týkají a byly již
zpracovány i publikovány. P i-
pravujeme také další materiály,
které publikovány ješt  neby-
ly. Také bychom cht li vytvo it 
rubriku OSOBNOSTI OBCE.
V ní bychom zve ej ovali ži-
votopisné údaje a medailony
osobností, které jsou n jakým
zp sobem spojeni s Kun icemi
pod On ejníkem. Bu  odtud 
pocházejí, nebo jejich život byl
spjat v ur itých údobích s cho-
dem obce. Uvítáme, když nám
napíšete, co vše byste cht li na
webu obce nalézt.

MÁME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Michaela Šebelová

Kone n  máme nové webové stránky! V první polovin  srpna byly spušt ny nové webové stránky obce. Najdete je na obvyklé adrese:

www.kuncicepo.cz
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„…a práv  v tomto kontextu náleží nepokojný 
slezský kníže Jan Ji í Krnovský do galerie zajímavých 
a významných postav tragického b lohorského období 
našich d jin….“. To jsou poslední slova knihy Jan Ji í 
Krnovský, jejímž autorem je doc. PhDr. Radek Fukala 
z  Fakulty humanitních studií Univerzity v Hradci 
Králové. Co je tak zajímavého na život  slezského 
krnovského knížete Jana Ji ího z rodu braniborských 
Hohenzollern , že o n m mohla být napsána kniha? 
Byl skute n  jednou z nevýznamn jších osobností 
eského stavovského povstání proti Habsburk m? 

Byl. O tom je nejen ona poutav  napsaná kniha, ale 
sama historie onoho období, které je v našich d jinách 
tolik diskutováno a probíráno. Jan Ji í Krnovský 
má v tomto období nezastupitelné místo a s ním 
i Krnov. Na krnovském zámku se scházeli významní 
p edstavitelé nekatolické šlechty a Jan Ji í Krnovský 
(na snímku vlevo) byl jejich uznávaným p edstavitelem 
a v dcem. P ipome me si však onu dobu dvacátých 
let sedmnáctého století. Když se obnovila otázka 
nástupnictví za bezd tného císa e Matyáše (mladšího 
bratra Rudolfa II.) byl Ferdinand Štýrský vyhlédnut za 
budoucího císa e. Vše za alo tím, že tento fanatický 
a nesnášenlivý katolík byl v roce 1617 p ijat eským 
sn mem za p íštího krále. Proti jeho p ijetí vystoupili 
jen ty i ú astníci sn mu, mezi nimi pozd jší v dcové 
odboje Jind ich Matyáš Thurn a Linhart Colonna 
z Felsu. Vlády se Ferdinand II. ujal po smrti císa e 
Matyáše v dubnu 1619, avšak dosedl na královský 
stolec v kritickém okamžiku. Odboj se ší il nejen 
v echách a v zemích Koruny eské, ale i v alpských 
zemích. O volb  v íši ímské nebylo rozhodnuto. 

eští stavové odmítli uznat Ferdinanda II. za svého 
krále a pokra ovali ve válce. Ferdinand, obležen ve 
Vídni Jind ichem Matyášem Thurnem, byl uveden 
do tísn  bou livou deputací dolnorakouské šlechty, 
snažící se donutit ho k ústupk m.  Volba Ferdinandova 
za císa e ímského byla vykonána 28. srpna a 19. zá í 
byl ozdoben císa skou korunou. Ironií bylo, že sv j 
hlas mu dal i Fridrich Falcký. Po návratu z Frankfurtu 
uzav el v Mnichov  smlouvu o spolku s Maxmiliánem 
Bavorským a Katolickou ligou. eští stavové 27. 
srpna 1619 slavnostn  prohlásili sesazení Ferdinanda 

II. z eského tr nu a zvolili místo Ferdinanda králem 
Fridricha Falckého, jehož výrazným stoupencem byl 
i Jan Ji í Krnovský, který se již v roce 1617 stav l 
proti volb  Ferdinanda II. (Štýrského).  Jak se stal 
braniborský markrab  knížetem krnovským?  V roce 
1523 koupil toho knížectví markrabí Ji í Hohenzollern 
z Ansbachu. Ten byl horlivým zastáncem Luthterova 
u ení a dal vyhnat z panství katolické ády n meckých 
rytí  i františkánské bratry minority. A posledním 
knížetem tohoto rodu v Krnov  byl v letech 1607 – 1622 
práv  Jan Ji í Krnovský, který považoval Habsburky za 
své úhlavní nep átele. Za jeho odboj proti Habsburk m 
mu bylo knížectví kon  skováno a on sám dán do klatby. 
To již byla Evropa zmítána t icetiletou válkou, a jak 
se píše v d jinách Krnova, zem  krnovská plen na 
byla postupn  vojsky dánskými, císa skými, když 
dílo pustošení završili Švédové. Pozd ji sice Fridrich 
II uplatnil nároky na Krnovsko, které považoval 
za neprávem kon  skované jeho hohenzollernským 
p edk m, a Marie Terezie nedokázala území odedávna 
pat ící eské korun  ubránit. Mír uzav ený ve 
Vratislavi v roce 1742 znamenal pak pro Krnovsko 
ztrátu rozsáhlých území a odlou ení celého Hlub icka. 
Rozd lení Slezska znamenalo konec politického 
významu Krnova. Ale vra me se do roku 1577, kdy se 
Jan Ji í Krnovský narodil.   

Jak to bylo s Pruskem?

Jan Ji í Krnovský pocházel z rodu Hohenzollern , 
podobn  jako Fridrich II. Jaké bylo vlastn  jejich spojení 
s Pruskem?  Již v dob  p ed naším letopo tem sídlili ve 
východním Pobaltí baltské kmeny Prus . Proto neslo 
toto území ve st edov ku název Prusy. Prusové z stali 
pohany, nevytvo ili si státní organizaci a za ali po ádat 
loupeživé vpády na polské území. Mazovský kníže 
Konrád proto pozval na obranu svého území do zem  

ád n meckých rytí  a daroval jim chelmi skou zemi 
(1226). Roku 1237 se tento ád spojil s ádem me ových 
brat í, který operoval v Livonsku (na území dnešního 
Lotyšska a Estonska). Pruské území se tak dostalo do 
kleští a bylo b hem následujících 50 let bezohledn  
dobyto. K ížových výprav proti Prus m se ú astnili 
i eští panovníci P emysl Otakar II. a Jan Lucemburský. 
P vodní pruské obyvatelstvo bylo germanizováno nebo 

vyhubeno, do Prus p išli n me tí kolonisté. Po átkem
17. století byly Prusy knížecí spojeny s Braniborskem,
kde vládli Hohenzollernové, v jeden stát (Braniborsko-
Prusko) se siln  n meckým charakterem. Hlavním
m stem se stal Berlín. „Velký kur  t“ Fridrich Vilém
(1640 - 1688) dosáhl zrušení vazalských závazk  a 19.
zá í 1657 velavskou smlouvou i zrušení lenního pom ru
k Polsku, což bylo uznáno 3. kv tna 1660 olivským
mírem i ostatními mocnostmi. Narozdíl od západní ásti
nového státu (Braniborska), se východní ást (Prusko)
nestala sou ástí Svaté íše ímské národa n meckého.
18. ledna 1701 se pak syn Fridricha Viléma, kur  t 
Fridrich III. prohlásil v Königsbergu, se svolením
polského krále a ímskon meckého císa e, „králem
v Prusku“ jako Fridrich I., ímž založil pozd ji velice
mocné Pruské království. Prusko pak v tzv. slezských
válkách v letech 1740 - 1745 získalo od Rakouska
v tšinu Slezska s p vodn  eským Kladskem. Tento
zisk pak dokázalo ubránit v další sedmileté válce, kde
bojovalo proti koalici Rakouska, Francie a Ruska. To
byl po átek mocenského vzestupu Pruska, které se stalo
jedním z nejd ležit jších evropských stát . V této dob
vytvo ilo Prusko nejen skv le vycvi enou armádu, ale
také efektivní ú ednický aparát. V letech 1772 - 1795 se
pak Prusko zú astnilo trojího d lení Polska a získalo tak 
rozsáhlá území na východ  (Varmii, Prusy Královské,
Chelmi sko, Note sko - Netzedistrikt, Velkopolsko,
Kujavsko, Siradzko, Leczycko ást Podlesí, a západní
a severní Mazovsko (v etn  Varšavy), kde pak postupn
vzniklo Západní Prusko, Nové Východní Prusko a Jižní
Prusko. V období tzv. napoleonských válek ztratilo
Prusko v bojích proti Napoleonovi a jeho spojenc m
rozsáhlá území na západ  i východ , což si však po
porážce Francie vykompenzovalo na Víde ském
kongresu, kde získalo západní ást varšavského
velkoknížectví, v níž vzniklo Pozna sko, severní
polovinu Saska v etn  Dolní Lužice a severovýchodní
poloviny Horní Lužice a celé Porýní a Vestfálsko. Od 
Švédska pak smlouvou ze 4. ervna 1815 získalo severní
ást P edních Pomo an v etn  Rujány. 8. ervna 1815

pak Prusko spolu s Rakouskem a ostatními n meckými
státy vytvo ilo N mecký spolek, k n muž však 
nepat ily jeho 3 nejvýchodn jší provincie Pozna sko,
Západní Prusko a Východní Prusko. Spor s Rakouskem
o vedoucí úlohu v N meckém spolku a o Šlesvicko-
Holštýnsko pak vedl roku 1866 k prusko-rakouské
válce, v níž bylo Rakousko a jeho spojenci poraženi.
Prusko se pak stalo zakládajícím spolkovým státem
Severon meckého spolku, který byl pod jeho hegemonií
a v n mž mu pat ila v tšina území, a až do konce první
sv tové války pak už m lo stejný rozsah. V letech 1870
- 1871 pak Prusko po boku dalších n meckých stát
bojovalo proti Francii v prusko-francouzské válce. 18.
ledna 1871 se pak stalo nejv tší spolkovou zemí nov
založeného N meckého císa ství s o  ciálním názvem
N mecká íše.  (Zkráceno; dle Wikipedie)

Slavný rod Braniborský 
Všechno to za alo tím, že kníže Ji í Braniborsko -
Ansbašský, který pro sv j rod získával díky svým
diplomatickým schopnostem velmi slušné postavení
mezi polskou šlechtou, zakoupil dne 27. kv tna 1524
krnovské knížectví i s Hlub ickem. To v noval p vodn
král Vladislav v roce 1493 eskému šlechtici Janu ze
Šelenberka a na Kosti, když ten byl již od roku 1492
majitelem knížectví Hlub ického. Jan ze Šelenberka
tedy ob  knížectví spojil. Knížeti Ji ímu Braniborsko
- Ansbašskému ho pak v uvedeném roce 1524 prodal
Jaroslav, syn Jana ze Šelenberka za 58  900 zlatých.
Tak se toto významné knížectví ocitlo v rukách
Hohenzollern . Šlechtic , kte í byli luteráni a odp rci

P ed 390 lety se konalo velké povstání Valach

KRNOVAN, KTERÝ CHT L TAKÉ S POMOCÍ 
VALACH  OD INIT BÍLOU HORU
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Habsburk . Dobové eské historické prameny nazývaly
Ji ího Braniborského na Ansbachu „ známým lovcem 
eských lén“. Ten totiž v dalších letech postupn  získal 

knížectví ratibo ské, bohumínské, bytomské a opolské.
V roce 1538 dostav l krnovský zámek a p edtím
výrazn  podpo il k nelibosti krále Ferdinanda ší ení 
protestantismu, když mimo jiné z Krnova vypudil ád 
minorit . Jeho syn Ji í Fridrich se dostával do astých 
spor  se slezskými šlechtici, když porušoval zemská 
práva a násiln  zavád l n m inu. Po jeho smrti v roce
1603 p icházejí ke slovu kur  tové braniborští. Mezi 
významné p edstavitele této v tve pat í braniborský
kur  t Jan Ji í (1525 - 1598) e ený Šetrný (Ekonom). 
To byl d d Jana Ji ího Krnovského. Braniborský 
kur  t Jáchym Fridrich (1546 – 1608), otec Jana Ji ího 
Krnovského, p edal svému nejmladšímu synovi Janu
Ji ímu rok p ed svou smrtí, tedy v roce 1607, práv
knížecí krnovské. Za zmínku stojí i další braniborský 
kur  t Jan Zikmund (1572 – 1619), starší bratr Jana 
Ji ího Krnovského, který položil základy braniborsko
- pruského státu. Jan Ji í Krnovský se tedy ve svých
t iceti letech ujímá vlády v Krnov . 

Mládí Jana Ji ího
Je spojeno se Štrasburkem v Alsasku, kam otec Jáchym 
Fridrich v roce 1588 poslal studovat své oba syny 
Jana Zikmunda a Jana Ji ího. Štrasburská m stská 
akademie m la v té dob  pom rn  dobrý zvuk a byla 
jakýmsi centrem zájm  evropských mladých šlechtic , 
kte í cht li, jak bylo v té dob  v mód , p edevším 
cestovat a poznávat. A také studovat na škole, jejíž 
tradice se datují již od st edov ku, kdy byla katedrální 
školou. Štrasburk byl na konci šestnáctého století
st ediskem kalvinismu i luteránství. A také uznávaným
spole enským st ediskem. Jan Ji í zde mezi studenty
poznal adu svých budoucích p átel a p íznivc . Jen 
pro zajímavost uve me, že mezi jeho spolužáky 
pat ili Jan mladší bruntálský z Vrbna, kníže Jind ich 
Václav starší Minstrbersko-Olešnický, Ladislav Velen 
ze Žerotína, dále i Žerotínové z Losin, P emysl a Jan 
Jet ich. Jan Ji í Krnovský i p es své mládí sehrál ve 
Štrasburku velice zajímavou úlohu. ty i roky po svém
p íchodu byl koncem kv tna 1592 zvolen štrasburským
biskupem, když se po átkem kv tna toto místo uvolnilo
smrtí biskupa Jana z Manderscheidu. Jenže jeho 
uvedení v ú ad, o který, mezi námi, v té dob  mladý
markrabí p íliš nestál, se stalo p edm tem mocenských
spor  mezi protestantskou šlechtou hohenzollernskou
i francouzskou na stran  jedné a bavorským i papežským
dvorem na stran  druhé. Spor se rozho el a trval až do
roku 1602, kdy císa  Rudolf II. vydal mandát, jímž Jana
Ji ího zbavil vedení ú adu štrasburského biskupství.
Celý spor byl veden až do konce roku 1604, kdy se Jan
Ji í vzdal svého ú adu, když p edtím byly dojednány
braniborskou stranou i pro samotného Jana Ji ího 
ekonomicky velice zajímavé podmínky, dnes bychom
ekli velice slušné odstupné. Tak se vlastn  koncem

šestnáctého a po átkem sedmnáctého století jméno
markrab te Jana Ji ího za alo objevovat v evropské 
politice. A to již od jeho patnácti let. Jan Ji í vystudoval,
zmužn l a získal ostruhy ve funkci, o kterou z po átku
p íliš nestál. To vše mu však nejen vyplatilo. Výsledkem
sporu o biskupské místo ve Štrasburku bylo i to, že
rodina rozhodla, aby se ujal vlády na krnovském 
panství. A tak v lednu 1607 se ve Vratislavi zformovala
družina t icetiletého braniborského markrab te, který
si p ivážel do Krnova dv  p edsevzetí. Jít ve stopách
d íve již uplat ované místní politiky svého strýce Ji ího
Fridricha Braniborsko - Ansbašského a nepolevit v boji 
proti Habsburk m. A to nikoli pouze v náboženské
oblasti.

Bílá Hora
Listopadová doba roku 1620 byla pon kud krutá. 10.
listopadu kapitulovala Praha, t i dny poté 201 šlechtic
podalo poníženou prosbu (revers) císa i o milost (mezi
nimi i Václav z Budova); podobn  i moravští stavové,
shromážd ní v Rosicích u Karla st. ze Žerotína,
a na sjezdu v Brn  slíbili pod ídit se Ferdinandu II.,
potvrdí-li jejich svobody a privilegia. To císa  odmítl
a jeho vojsko obsadilo Moravu. 19. listopadu 1920

Fridrich Falcký opustil Prahu, když dva dny p edtím
byl Správcem ech (místodržícím) jmenován Karel
z Lichtenštejna (do té doby vládl v echách Maxmilián
Bavorský). Fridrich Falcký uprchl do Vratislavi ve
Slezsku; o eskou otázku ztratil zájem, nikdy se již do

ech nevrátil. Po necelých 13 m sících skon ila vláda
„zimního krále“ (titulu „ eský král“ však užíval až
do své smrti roku 1632 podobn  jako jeho manželka -
„ eská královna“ do roku 1662). Praha byla vystavena
loupení a drancování vojskem Maxmiliána Bavorského.
Konc   em listopadu Ferdinand II. zrušil platnost 
Majestátu (1609) jeho p est ižením. T in áctého prosince
sn m Moravan  v Brn  kapituloval p ed císa ským
vojskem Buquoyovým (generál Buquoy nahradil ve
velení císa ských vojsk generála Dampierra, který
9. íjna t. r. padl u Prešpurku). A o deset dní pozd ji
král  Fridrich po neúsp šných výzvách k novému
protihabsburskému boji musel opustit se svým dvorem
Slezsko. Hned v lednu 1621 byl kardinál Dietrichštejn
jmenován císa ským komisa em na Morav . Zabavené
statky restituoval p vodním majitel m; nejvyšším
zemským hejtmanem se stal Ladislav Popel z Lobkovic,
nejvyšším sudím Burian Berka. Evan geli tí Valaši 
ze Vsetínska, Brumovska a Vizovicka nep ijali 
b lohorskou porážku a postavili se Habsburk m 
na odpor; n kolik tisíc Valach  pod vedením svých 
fojt  p epadlo m ste ka na východní Morav  (Zlín, 
Valašské Mezi í í a Vizovice) a svád lo drobné boje 
s císa skými oddíly. V lét  se Valaši p ipojili k vojsku 
Jana Ji ího Krnovského a obsadili pr smyky mezi 
T šínskem, Moravou a  Slovenskem; na podzim 
plenili biskupské statky Hranice a Kel . Ješt 
p edtím se slezský sn m z ekl krále Fridricha Falckého
a vyjád il ochotu p ijmout podmínky tzv. akordu
dráž anského; pom rn  mírné kapitula ní podmínky
usnadnily paci  kaci Lužic a Slezska a posílily vliv
saského kur  ta. Uherské jednotky podnikly n kolik 
vpád  na Moravu (až k Hustope ím); císa ské vojsko
je porazilo u Strážnice, vtrhlo do Uher a p inutilo
Bethlena k ústupu do Košic. Do P rahy p išel seznam,
odeslán již 7. února z Vídn , exponovaných povstalc
(uvedeno devadesát osob); ješt  téhož dne za alo

zatýkání. Páni a rytí i se shromáždili na Pražském
hrad , m š ané na radnici. V Bílé v ži na Hrad anech
a v šatlav  Starom stské radnice bylo uv zn no na
61 ú astník  povstání, dalších 29 bylo internováno
v domácím v zení. Mimo  ádný soudní tribunál v Praze
zahájil za p edsednictví Karla z Lichtenštejna svou
innost na Pražském hrad . Každý z obžalovaných

musel odpov d t na 236 otázek. Vlastní soudní
proces byl zahájen 29. b ezna. Na j ednání soudního

tribunálu byly vyneseny první rozsudky; další ortely 
následovaly 26. dubna. Císa i bylo nakonec p edloženo 
ke schválení 43 návrh  na trest smrti, potvrzeno bylo 
27 rozsudk . Ve ejným žalobcem byl P ibík Jeníšek 
z Újezda. 21.   ervna 1621 se na Starom stském 
nám stí v Praze se konala od asného rána poprava 
27 vybraných ú astník  eského stavovského povstání; 
z popravených byli 3 ze stavu panského (Šlik, Budovec 
a Harant z Polžic), 7 rytí  a 17 m š an . Co se tý e 
náboženského vyznání, byli mezi nimi luteráni, kalvíni, 
lenové jednoty bratrské a z propagandistických d vod  

rovn ž jeden katolík (Diviš ernín z Chudenic). Mezi 
popravenými byl i rektor univerzity Jan Jesenský. 
Pr vodním trestem ztráty hrdla a cti bylo i propadnutí 
majetku; kon  ska ní komise zabavily 115 panství 
a statk  v hodnot  8 milion  kop groš . Morava 
byla do ledna 1622 vyklizena, jedinými odbojníky 
z stali Valaši. Vojsk o Gábora Bethlena vstoupilo na 
Moravu a spojilo se zde s Valachy; ti pod vedením 
Adama z Víckova napadli Hranice a Lipník (obsazen 
18. íjna). Postupn  se jim poda ilo na as ovládnout 
východomoravská m ste ka. Bethlen však za al 
koncem listopadu ustupovat do Uher (zahájil tajná 
jednání s Vídní) a krnovské vojsko se stahovalo 
do Slezska. A pak se již v ci eské ubíraly jiným 
sm rem… (Na horním snímku kníže František 
kardinál z Ditrichštejna (22. srpna 1570 Madrid –d 19. 
zá í 1636 Brno), kterému se také íkalo král moravský. 
Rekatolizace Moravy se mu však poda ila). 

Co bylo vlastn  nejhorším d sledkem Bílé hory? 
Tím d sledkem vlastn  myslíme to, co se stalo tím, že 
byly poraženy eské stavy, v etn  všech dalších sil, 
které se postavily proti Habsburk m. Tedy i vojska 
Jana Ji ího Krnovského. Typické pro pob lohorskou 
dobu je to, že byl v našich zemích zrovnoprávn n jazyk 
n mecký s eským a vlastn  nastolen absolutismus 
rodu Habsburk . Právní dokument tohoto stavu 
p edstavovalo tzv. Obnovené z ízení zemské, což je 
název pro zemské ústavy ech (z 10. kv tna 1627) 
a Moravy (z 10. kv tna 1628). eský král Ferdinand II. 
ob  zemská z ízení oktrojoval, tj. vydal bez souhlasu 
sn mu, na základ  vít zství nad stavy v ob anské válce 
a teorie o propadlých právech. Na záv re né redakci 
z ízení se podíleli olomoucký biskup František kardinál 
z Ditrichštejna a pražský arcibiskup Arnošt kardinál 
z Harrachu. První vytišt né exemplá e eského 
zemského z ízení byly k disposici koncem kv tna 
1627. Byly vydány n mecky pod názvem Verneuerte 
Landesordnung des Erbkönigreichs Böhaimb, ú ední 
p eklad do eštiny nebyl ani celý proveden a vytišt n. 
Základní zm nou bylo to, že místo dosavadního 
stavovství byl uzákon n absolutismus a eská koruna 
byla vyhlášena za d di nou (tedy nep estala existovat) 
v habsburském rod  až do vym ení mužského 
potomstva.  Tím byla posílena moc eské královské - 
dvorské - kancelá e ve Vídni. Katolické duchovenstvo 
zaujalo první místo v zemském sn mu (za ním teprve 
stav panský, rytí ský a královská m sta - ta m la na 
sn mu jen jeden hlas) a katolické náboženství bylo 
prohlášeno za jediné povolené vyznání v eských 
zemích (ti, kte í se necht li „srovnat“ s panovníkem ve 
ví e, museli se vyst hovat ze zem , ovšem s výjimkou 
poddaného lidu, který musel p estoupit ke katolictví 
bu  po dobrém, nebo po zlém).  Dále pak jazyk 
n mecký byl zrovnoprávn n s eským.  Stav m bylo 
sice ponecháno povolování, rozvrhování a vybírání 
daní, ale zemské ú edníky sm l jmenovat pouze 
panovník, jemuž byli také odpov dni.  
Obnovené z ízení zemské obsahovalo ustanovení 
státního, soukromého a trestního práva, p edpisy 
týkající se soudního a deskového ádu, p ipojena byla 
Svatováclavská smlouva z roku 1517 a Narovnání 
o hory a kovy z roku 1575. V roce 1640 (1650 na 
Morav ) bylo dopln no Královskými deklaratoriemi 
a novelami, sbírkou královských rezolucí, vysv tlení 
a nových ustanovení. Obnovené z ízení zemské právn  
utvrzovalo pod ízení eských zemí habsburskému 
absolutismu.  Ustanovení obnoveného z ízení zemského 
se udrželo až do roku 1848.
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V Krnov  proti Habsburk m

Prvním, kdo se Janu Ji ímu Krnovskému ozval
v dob  jeho p íjezdu do Krnova, byl mezinárodn
vážený a uznávaný šlechtic a diplomat Karel starší
ze Žerotína. Jeho si krnovský markrab  velice vážil.
Brzy se knížecí dv r v Krnov  stal dostavení kem
vážených eských šlechtic , které spojovalo mnohé
a jediné – nesouhlas s Habsburky a vize náboženských
svobod. A tak nastal dlouholetý boj mezi Krnovem
a Prahou, reprezentovanou v té dob  císa em Rudolfem
II. Jeho spojencem se stal postupem asu i Karel II.
Minstrberský, který vlastnil šternberské panství,
tedy mimo Šternberka i Dvorce, Moravský Beroun
a jiné obce. V roce 1610 posílil Jan Ji í Krnovský své
postavení s atkem s Evou Kristinou (1590 – 1657)
württemberskou princeznou, dcerou knížete Jana
Fridricha I. T i roky poté p estoupil Jan Ji í Krnovský
ke kalvinismu, aby ješt  z eteln ji demonstroval své
postoje ke katolickým Habsburk m. Sou asn  však 
se staral o hospodá ský vzestup panství. Podporoval
bá skou innost, Hornímu Benešovu nap íklad dal
horní ád a povýšil ho na svobodné bá ské m sto.
Mincovna v Krnov  v letech 1610 – 1612 byla trnem
v oku císa ským a neustále doutnající spory nevy ešila
ani smrt Rudolfa II. Na sklonku roku 1618 se ve Slezsku
zformovala armáda na podporu požadavk  stav ,
vstoupila do ech a spojila se s povstaleckou armádou
eských stav . V ele Slezan  nebyl nikdo jiný než Jan

Ji í Krnovský. Ten s hrab tem Thurnem (na snímku 
naho e, na p edchozím snímku Gabriel Bethlen)
uvažoval i o útoku na Víde , což by pravd podobn
zvrátilo mocenské postavení Habsburk . Avšak 
ze Slezska p icházely špatné zprávy (nejednotnost 
moravské a slezské šlechty) a nep icházeli další vojáci.
A to nebylo dobré. 

Marný boj na Morav  i v echách
O rok pozd ji se musel Jan Ji í Krnovský vrátit do
Slezska, aby ochránil východní hranice a p esv d il
slezskou šlechtu o nutnosti zvýšit podporu stavovskému

odboji. To byl již na eském tr n  Fridrich Falcký, 
kterého Jan Ji í Krnovský ctil. Dlužno p iznat, že p i 
výb ru krále padalo také jméno krnovského markrab te. 
Ten se však cítil spíše vojákem než politikem. Fridrich 
Falcký podnikl v té dob  cestu na Moravu. 18. února 
1620 jmenoval v Bruntále Jana Bruntálského z Vrbna 
opavským hejtmanem. Poté následovala velkolepá 
návšt va panovníkova v Krnov . Jan Ji í Krnovský 
pak doprovázel krále do Vratislavi, kde pozd ji 
jménem všech zú astn ných slezských stav  slíbil králi 
v rnost. Jenže Habsburkové také nespali. Posléze p išla 
bitva na Bílé Ho e a v aktivním protihabsburském 
odboji z stal vlastn  Jan Ji í Krnovský sám.  Na ja e 
1621 ješt  byly reálné jeho plány zaúto it na Víde  
s podporou sedmihradského knížete Bethlena. Kolem 
Jana Ji ího Krnovského se sdružili vynikající moravští 
a slezští šlechtici, kte í si p áli uskute nit odvetu 
za Bílou Horu. A tak nakonec 13. ervence 1621 
vojenské oddíly ( ítající 12 tisíc muž ) markrab te 
Jana Ji ího Krnovského a Ladislava Velena ze Žerotína 
zamí ily z Nisy p es Krnov a Opavu na východní 
Moravu; 25. ervence dobyly Nový Ji ín, koncem zá í 
a po átkem íjna obsadily Skalici, Strážnici, Veselí, 
Uherský Brod a Holešov. Cílem markrab te Jana Ji ího 
bylo ve spojení s Bethlenem zaúto it na Víde . Marn  
však dobýval Prešpurk (1. zá í) a Uherské Hradišt  
(11. íjna). Podobn  ztroskotal jeho pokus (spole n  
s Thurnem a Ladislavem Velenem ze Žerotína) 
dobýt Olomouc (12. listopadu), císa ské vojsko v ele 
s Albrechtem z Valdštejna a podplukovníkem Contim 
m sto ubránilo.

Valdštejn a Krnovský v Olomouci
Bylo sedm hodin ráno, 12. listopadu 1621, když 
protestantské vojsko vedené moravskými a slezskými 
šlechtici v ele s Janem Ji ím Krnovským zaúto ilo 
na Olomouc. Protestantská vojska se dostala pouze 
na p edm stí a byla odražena. Jenže mezitím porušil 
všechny dohody sedmihradský kníže Gabriel Bethlen, 
který vyjednával ve Vídni podmínky v rámci svých 
zájm , a krnovský kníže se poté, co Valdštejn odrazil 
jeho pokus dobýt Olomouc, ocitl v bezvýchodném 
postavení.  Poslal své vojáky dom  a sám se odebral do 
Uher. V Košicích, v Berlín  a v Haagu se p ipravovalo 
tažení proti Habsburk m. Plán  i vojenských pokus  
bylo mnoho. Krnovský kníže mohl op t zasáhnout 
do boj , když v roce 1623 onemocn l. Rozhodl se 
odcestovat do Berlína, když vid l, že nad je na porážku 
Habsburk  jsou již mizivé. Cestou se zastavil v Levo i 
a zde si na smrtelné lóži p ipil ješt  na zdraví Fridricha 
Falckého a 12. b ezna 1624, mlád ty icet šest let, 
zesnul.  O týden pozd ji bylo jeho t lo s velkými poctami 
poh beno v Košicích. Odešel muž, který byl v historii 
konce šestnáctého a za átku sedmnáctého století 
nepochopiteln  vynecháván. A p itom jeho morálka, 
víra i vzd lání p ivedly ho podpo e spravedlnosti, 
která jsouce neustále sklo ována, v historii málokdy 
dosahována.  D jiny stále ješt  píší vít zové.  

A Valaši?
O nich se v této historii píše velice málo. Takže po tomto 
úvodu se dostaneme k tomu, jak se vlastn  dostali Valaši 
na východní Moravu a na Slovensko. Budeme se úloze 
jednoho nikoli bezvýznamného v dce Valach  Jana 

Adama Prusínovského 
z Víckova, jemuž Vald-
štejn vlastn  podvodem 
sebral panství Lukov 
(na snímku vlevo) 
a Vsetín. Nakonec se vše 
odehrálo pod taktovkou 
ty  muž : Jana Ji ího 

Krnovského, Jind icha 
Matyáše Thurna, Ladis-
lava Velena ze Žerotína 
a uherského (vzdoro)
krále Gabriela Bethlena. 
A pochopiteln  Valach . 
Vždy  již v únoru 1621 
bylo v naší oblasti ve 
zbrani více než p t tisíc 

Valach . Ti ovšem netvo ili spo ádané vojsko, ale volili 
pro n  výhodný zp sob boje – napadání ze zálohy. Tedy 
boj spíše partyzánský. Ovšem oproti jiným podobným 
rebeliím zde byl ješt  jeden nový prvek. Valaši se spojili 
se všem protihabsburskými silami, které v té dob  na 
Morav  na v Uhrách existovaly. A tak se stalo, že byl 
v dubnu 1621 Jan Ji í Krnovský pov en dobýt Víde . 
Bylo to nereálné? Nebylo, ale všechny plány nevyšly 
zcela - ekala se nap íklad pomoc z Nizozemí. Valaši 
tak nap íklad dobyli hrad Brumov, ale nikdy nedobyli 
Hukvaldy. A povíme si i o tom, jak byla v b eznu 1622 
vypsána císa ská odm na za hlavu v dce Valach , 
„valašského hejtmana“ Jana Adama z Víckova, který 
se o ty i roky pozd ji op t vrátil mezi Valachy, aby 
n kde v Beskydech (1627-9?) zahynul. A také, jak se 
Valaši bou ili ješt  dvacet let poté. A jak to dopadlo 
stejn , jako v té Jahnov  „ Valašské legend “ budeme 
pokra ovat p íšt .  (LE)

VALAŠSKÁ LEGENDA
M. Jahn

Když Pánbí ek d lil mezi lidi kraje,
Slovákovi zem dal, révy žár kde zraje,

Hanákovi zase žitné, epné lány –
jenom starý Valach stál tu zadlubaný.

“A co bude se mnou? Vždy  jsem tady taky,
milý Pámbí ku – a nejsem ledajaký!”

zhorka usiluje Valach o své právo,
zrudl, nasupil se víc, než bylo zdrávo.

Pámbí ek se dívá – neví, co má íci,
jenom hledí do t ch rozpálených lící.
Ví, že p ed vrchností nerad hrbí záda
Valach od jakživa – zlá tu bude rada.

“Dostanete všeci, p kn  podle ádu,”
Pámbí ek už praví, hlad  bílou bradu.
“Ti už mají svoje – a ty za své vzdory

vedle nich mít budeš jenom erné hory.

Ty ti budou šum t stále do roboty
a p es všecky t žké klopoty a sloty
milé tob  budou, Valášku ty starý,

že už nezatoužíš nikdy p es kotáry!”

Klopí zraky Valach, rozvažuje chvíli,
vrtí sivou hlavou, k aganu se chýlí

a pak Pámbí kovi, jak to myslí, praví:
“A  už je to jak chce – dej nám Pámbu zdraví!”

Pámbí kem si pleskli na domluvu v dlan  –
a už árá Valach vrchem ke své stran ,

ke svým horám erným jako peru  vraní,
aby v nich tam z stal navždy, do skonání

P í kd J Ji í K ké l



19



208 - 9/2011

Všichni t i kluci se v rodin
u itele Josefa Doležila narodili
v dob , kdy u iteloval v Kun i-
cích pod Ond ejníkem. On sám
pocházel z Brušperku (* 10. 7.
1848) a mimo Kun ic ho pama-
tují jako kantora v Pálkovicích
a jako nadu itele v Metylovicích
(p i odchodu do d chodu mu
v Metylovicích ud lili estné
ob anství).Všude ho znali mimo
jiné jako vynikajícího hudební-
ka – fungoval jako editel k ru
i jako kapelník, hrál na všechny
smy cové nástroje a na n které
dechové. Když Josefa Doležila
povolal B h k sob , aby mu po-
d koval za to, jak vychoval své
t i syny, bylo mu 80 let (+ 23. 12.
1928 Praha). V tu dobu byli jeho
dva synové Metod a Hubert zná-
mými organizátory hudebního
života, autory mnohých publika-
cí a významnými hudebními pe-
dagogy. Jejich t etí bratr Vojt ch
byl uznávaným a oblíbeným ma-
lí em.

HUBERT

Hubert Doležil studoval v letech
1887 – 1895 Slovanské gymná-

zium v Olomouci, posléze získal
vzd lání na Karlo-Ferdinandov
univerzit  v Praze. Do Olomouce
se vrátil jako profesor Slovanské-
ho gymnázia (1902 - 1908). V té
dob  byl také (1905 - 1908) sbor-
mistrem p veckého spolku Žero-
tín v Olomouci a hudebním refe-
rentem asopisu POZOR tamtéž.
Po kratším pedagogickém p so-
bení v Brn  (redaktor SNAHY)
p sobí v letech 1920 – 1937 jako
u itel hudby a sborového zp vu
na st edních školách v Praze.
Pracoval také jako sbormistr 
a skladatel. Byl uznávaným auto-
rem etných studií o eské hudb
a velmi fundovaným hudebním
kritikem. V v dob  pražského
pobytu byl lenem výboru pro
lidovou píse  v echách, lenem
sboru hudebních konzervátor
a len poradního sboru opery
Národního divadla, V letech 1914
– 1919 p sobil také na 2. státní
eské reálce na Mikulášském ná-

m stí v Plzni, pedagogicky p so-
bil i v Hradci Králové. Vydal Sta-
ro eské zp vy duchovní 14. a 15.
stol. a napsal studie o Smetanovi,
V. Novákovi, Z Fibichovi a W. A.
Mozartovi. Je spoluautorem D -
jin sv tové hudby (1939).

Byl to charakterov  vzácný lo-
v k. V roce 1918 napsal chva-
lozp v ke ty icetinám Zde ka
Nejedlého, ale již o dvacet let 
pozd ji se ve ejn  p iznal k tomu,
že se mýlil. Nejedlého diletantské
kádrování osobností eské i ev-
ropské hudby vedlo v tšinou ke
škod  v ci, což se umocnilo ješt
pozd ji, kdy se Nejedlý dal do slu-
žeb totalitních. Neu il jen hudb .
Jeden ze student  pražského Ma-
lostranského gymnázia vzpomíná
na dobu po roce 1918 takto: Pro-
fesor d jepisu a zem pisu en k 
Chyský neu il v naší t íd , ten
p edm t m l u nás Hubert Doležil,
bratr Methuda Doležila, známého
sbormistra Moravských u itel .
Hubert Doležil vypráv l p kn ,
trochu rozvážn  a zajímav , pod-
píraje si ob as bradu dlouhým
ukazovátkem na mapách.
Mnohé jeho odborné studie na-
jdou zájemci v knihovnách. Je-
jich obsah je neustále aktuální
a prošel i zkouškami v k . 

METOD

10. íjna 2007 se na jednom stu-
dentském internetovém informa -

ním servisu objevila tato prosba:  
Ahojte všicí, cht la bych vás 
poprosit o radu. Letos bych se 
cht la p ihlásit na obor muziko-
logie, ale mám tak trochu strach 
z intonace, sluchové analýzy… 
nemohli byste mi tak trochu to 
studium osv tlit? D kas Eliška
O dev t dní pozd ji se pod pros-
bou objevila odpov . Doporu-
uji si prozpívat Metod Doležil: 

Intonace a elementární rytmus 
(je v knihovn ) nebo L. Daniel: 
Intona ní cvi ení (dal se koupit). 
Nejlépe intonovat s klavírem. 
(pro kontrolu) P. S. Kdo je p i-
praven, není p ekvapen!

Pražské hudební školství bylo již 
od roku 1811 prezentováno p e-
devším konzervato í, která byla 
v roce 1890 spojena s varhanic-
kou školou. Po vzniku eskoslo-
venska byla tato škola organizo-
vána jako Státní konzervato  (mi-
strovská škola postavená na úro-
ve  vysoké školy), jejími rektory 
byly takové osobnosti jako Josef 
Bohuslav Foerster, Josef Suk, 
Vít zslav Novák a další. Po roce 
1945 byla prezidentským dekre-
tem ustavena jako vysoká škola 
- Akademie múzických um ní. 
Prvním d kanem Hudební fa-

JUBILEJNÍ VZPOMÍNKA NA T I 
VÝZNAMNÉ KUN ICKÉ RODÁKY

Petr Andrle

P ED 135 LETY SE V KUN ICÍCH POD OND EJNÍKEM NARODIL 
HUBERT DOLEŽIL (25. íjna 1876 Kun ice pod Ond ejníkem – 10. ervna 1945 Praha)

P ED 50 LETY ZEM EL V PRAZE VOJT CH DOLEŽIL, 
KUN ICKÝ RODÁK (11. ervna 1882 Kun ice pod Ond ejníkem – 10. íjna 1961 Praha)  

P ED 40 LETY ZEM EL V PRAZE METOD DOLEŽIL, 
KUN ICKÝ RODÁK (15. íjna 1885 Kun ice pod Ond ejníkem – 10. íjna 1971 Praha)

H b t D l žil t d l l t h

i Ol i lé í k l

10 íj 2007 j d t

Pražské hudební školství bylo již
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kulty AMU (1946 – 1948) byl 
jmenován Metod Doležil (na 
snímku vlevo), který byl poté ve-
doucím katedry zp vu a operní 
režie (1949 - 1952) a prorektorem 
školy (1952 – 1958).   
Nejmladší ze t í bratr  Metod ab-
solvoval u itelský ústav v Krom -
íži, na n mž ho F. Vach p ivedl 

ke sborovému zp vu a dirigování, 
studoval dále na pražské konzer-
vato i skladbu (u Steckera a No-
váka) a dirigování (u Spilky). Poté 
u il na reálce v Holešovicích, na 
známém gymnáziu v K emencov  
ulici a posléze na pražské konzer-
vato i intonaci, ízení sboru jiné 
teoretické p edm ty. Pracoval také 
jako sbormistr v olomouckém Že-
rotínu, v Praze vedl nejprve jako 
v bec první sbormistr  PSPUk 
- P vecké sdružení pražských 
u itelek (1912 – 1923) a potom P -
vecké sdružení pražských u itel  
(1922 – 1956). P vecké sdružení 
pražských u itelek je nejstarší žen-
ský p vecký sbor v echách a na 
Morav . Byl ustaven a schválen 
výnosem Císa ského královského 
místodržitelství v království es-
kém dne 17. prosince 1912. Pro-
fesor Metod Doležil vtiskl hned 
od po átku tomuto t lesu vysoký 
um lecký charakter.
Dodnes je aktuální jeho u ebnice 
„Intonace a elementární rytmus“ 
z roku 1921. Je považován za 
tv rce interpreta ního slohu sbo-
rové tvorby J. B. Foerstra, V. No-
váka, J. K i ky a O. Jeremiáše.
Když se sv tový dirigent Sir 
Charles Mackerras po druhé 
válce vypravil do Prahy studo-
vat u Talicha a seznámit se s Ja-
ná kem, nebyla zde již politická 
i um lecká situace nejlepší. A tak 
se o jeho první hudební kroky na 
pražské p d  postarali profesor 
Pavel D de ek a profesor Metod 
Doležil. Dnes jsou ve sv t  Ma-
ckerrasem korigovaná vydání 
Janá kových oper b žn  užívána.

VOJT CH

Vojt ch Doležil vystudoval u i-
telský ústav v Praze a z stal na 
n m jako profesor jeho dív í ás-
ti. Byl nadaným malí em a hu-
debníkem. D tství od šesti do 
dvanácti let prožil spíše v Mety-
lovicích, kde jeho otec u il v le-
tech 1988 – 1904. O prázdninách 
jezdíval Vojt ch asto na Huk-
valdy (odkud chodil p šky do 
Metylovic). Jeho p ítel malí  Jan 
Václav Sládek dal dohromady 
um leckou partu a založil „Huk-
valdskou malí skou školu“. Bylo 
v tom více nadsázky a um ní, 
než pravidelnosti, ale své ovoce 
to p ineslo. Kolik jen nakreslil 
Vojt ch Doležil (na snímku vle-
vo z roku 1920) místních chalup. 
Kolik jeho obraz  je ješt  dnes 
možná v mnoha domácnostech. 
Vojt ch proslul zejména jako 
krajiná  a  guralista. Vystudoval 
také Akademii výtvarného um -
ní v Dráž anech.

P átel m do Metylovic svého 
asu napsal:

U vody jsem byl vždy š asten. Ale 
ne u té stojaté, ale u proudné, 
okolo níž rostly prastaré stro-
my s tak skv lou architekturou 
kmen  a v tví, b lostných té-
m  b ízovit , že jsem malí sky 
skv lejších strom  dosud nikde 
jinde nevid l, ani na Rujan , ani 
v obo e v Hukvaldech. ádn  
jsem si je prostudoval a erpám 
z t chto skic už dlouhou adu let, 
kdykoliv pot ebuji na n jakém 
obrázku vznešený a impozantní 
strom. A p ed zraky monumentál-
ní velebné panorama Lysé hory! 
A dole na úpatí st íbrná pentli -
ka eky Ostravice, vodi ky to na 
sv t  nejkrásn jší. A na druhém 
b ehu „Frlont“, jehož dome -
ky a kostelík jakoby se tetelily 
št stím pod záštitou a ochranou 
Lysé hory. A naho e bílá skvrnka 
kostelí ka na Borové. A vpravo 
první svahy Smrku, který svou 
krásou a malebností z stává da-
leko za svou sousedkou. Panenko 
Maria Frýdecká, která se sva-
tou svou laskavostí stále a stále 
pohlížíš na majestát Lysé hory, 
neumožnila bys mi, abych ješt  
jednou, jedinkrát mohl shléd-
nouti tuto krásu božího díla? 
Vyslyšíš-li mou prosbu, pak se 
opravdu dám do obrazu, kterému 
jsem se zoufale vyhýbal - jakožto 
pov stný trémista. Zkusil bych ze 
svého míste ka vy ešiti malí ský 
problém Lysé hory. To je pro-
blém všech problém ! To dovedl 
stvo iti Stvo itel, ale nikdy to 
nedovede napodobit slabá ruka 

lidská. Um ní nadpozemskému
se nem že um ní pozemské nikdy
vyrovnat. Ale já bych maloval ten
obraz jen a jen pro sebe. Nikomu
bych nepovolil právo jej hodno-
tit, posuzovat, ba snad ani právo
jej vid t. Obraz by musel být mým
intimním rozhovorem s horou. 
Z korespondence a z malí ského 
toulání po Morav  ve ty icátých 
a padesátých letech

Milan Doležil, syn, zve ejnil na
internetu dávno po otcov  smrti
dopis. Otiskujeme pouze ás-
ti z tohoto dopisu, které mohou
um lce charakterizovat:

Tak Ti, táto, píšu dopis.
Vzpomínám p itom na Tvou
nep edstíranou hr zu z psaní
dopis  komukoliv a kdykoliv.
A nakonec, duševn  a t lesn
zcela vy erpán, jsi vytvo il svým
kaligra  ckým písmem t iceti-
stránkové dílo, které bylo škoda
odeslat. Vzpomínám na Tebe,
táto, a je mi jen moc líto, že ten
m j, o mnoho kratší dopis, si už
skoro p l století nejsi schopen
p e íst. A p itom také lituju, že
se nám tak málokdy, snad kv li
tomu v kovému rozdílu, poved-
lo, abych se Ti vyznal z toho

všeho, co bych Ti byl schopen 
vyslovit dnes. A tak mi zbylo jen 
toto malé zavzpomínání, psané 
s nad jí, že se zatoulá n kam do 
kumštý ského nebe a najde si T . 

Vzpomínám na Tvé tvo ení, kte-
ré jsi tak nerad a s p ehnanou 
skromností, Tob  ostatn  vlastní, 
tak nerad oce oval. A p itom to 
byla práv  ta Tvá díla, která nás 
za války, nebo t sn  po ní, držela 
p i život . Poté, co T  p ed asn  
penzionovali N mci a ani soudru-
zi nem li v oblib  a vyhostili T  
i ze Svazu výtvarných um lc , 
byly Tvé obrázky, m n né tu za 
mouku, sádlo, i zajíce, jediným 
p epychem. A n jaký výhodn  
prodat korespondovalo s Tvým 
absolutním obchodním antitalen-
tem, skromností a sebekriti ností. 
To ś ho rad ji daroval.Vzpomínám 
na Tvou um leckou k ehkost, kte-
rá byla tak zranitelná p i každé jen 
trochu výjime né situaci. Na Tvé 
obavy z budoucnosti, z nemoci, 
z nedostatku, ze stá í. A na ten 
Tv j š astný úsm v, vychutnanou 
cigaretku nebo stupe ku slivovi-
ce, když n co zázra n  krizi vy-
ešilo.

Vzpomínám na Tvé siln  vyvinuté 
sociální cít ní, ovlivn né jak kra-
jem, tak lidmi Tvého milovaného 
Valašska a Lašska, na obdiv ke 
všemu prostému a istému, ne-
vyum lkovanému p epychem bo-
hatých. Snad Ti ale ten p itažený 
ogarský opasek v onom vál ícím 
i povále ném neklidném sv t  

pomohl k pochopení onoho obrov-
ského daru - všemohoucího lid-
ství, pro n ž jsou staletí pouhým 
mžikem, za obživou i bohatstvím 
pachtícího se oka. Vzpomínám 
na Tv j nádherný vztah k p íro-
d , les m, horám, loukám, stro-
m m, kv tinám. Na tvé výpravy 
za pstruhy a raky v k iš álové 

T k Ti tát íš d i

Vojt ch Doležil: D M (akvarel)
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Ostravici v dob  prázdnin. Hos-
toval jsi tenkrát i jako varhaník 
v d ev ném kostelí ku na Bílé.
Tak se i stalo, že v ned li p ed mší
chycení pstruzi Ti z kapes nepro-
mokavého kabátu vyklouzli mezi
pedály varhan. Ješt , že jsi m l po
ruce vlasec s há kem a chytil ty
pstruhy podruhé. 
Nikdy jsi, táto, nebyl ochoten
a schopen lézt po h betech moc-
ných na prapodivná výsluní slávy.
Tvá povaha a pokora Ti to prost
nedovolily. A p esto se Ti poda-
ilo tam, pomocí Tvé v n  za-

kecané malí ské šta  e, vyšplhat.
A z staneš tam v myslích všech
Tvých blízkých, se kterými jsi žil,
ale i jejich potomk , kte í pro-
st ednictvím Tvé tvorby pochopí
Tvou velikost. A neskonalé díky
Ti za ní. Pozd , ale o to s v tší po-
klonou.

Tv j syn Milan
(na snímku Vojt ch Doležil v roce
1940) 

A tak si dnes všechny t i syny
kun ického kantora Josefa Dole-
žila p ipomínáme. Máme pro .
Získali své vzd lání na konci 19.
století a všichni t i nesporn  vy-
užili své nadání a vstoupili pocti-
v , tiše a odborn  na úrovni do
um leckého sv ta. Díky rodin-
né výchov  se jejich vzd láním
umocnilo jisk ivé vlastenectví,
s nímž se dali i do služeb nového
státu eskoslovenského. Není je-
jich vinou, že se o nich nap íklad 
v jejich rodné obci málo ví. Jak 
vidno z oné zve ejn né diskuse
na internetu z roku 2007, odborné
stat  Metoda Doležila jsou stále
moderní, totéž platí o pro  lech
hudebních velikán  z pera Hu-
berta Doležila. A kdo má doma
ve sbírce obraz Vojt cha Doležila,

má dílo nesporné hodnoty.
P ed 80 lety, v roce 1931, se na
pražské  lozo  cké fakult  ha-
bilitoval Zden k Kalista (1900
– 1982), o n co mladší druh bra-
t í Doležil , žák Josefa Peka e.
Jeho habilita ní práce má název
Mládí Humprechta Jana ernína
z Chudenic. Pro  si vybral Kalista
za téma své práce život eského
šlechtice ze 17. století, by  byl
mimo jiné místodržitelem eské-
ho království? Asi také proto, co
napsal v záv ru své práce: 

Je pot ebné, aby d razn ji oži-
la op t v našich pokoleních víra
v nezdolnou životnost eského
kmene, abychom otev eli zá-
chranný pohled zp t a probudili 
a posílili sebed v ru eského
lov ka této doby.

Jakkoli to Kalista mohl myslet 
na dobu jinou, jeho apel má plat-
nost stálou. A platí pro náš život 
v politice velké i v politice, tak 
íkajíc komunální. I v ní bychom

m li hledat vše, co nás spojuje,
než to, co nás rozd luje. Svor-

níkem zde m že být také hrdost 
nad minulostí obce, nad tím, že
u jmen mnoha významných lidí
této zem  je zapsána obec Kun i-
ce pod Ond ejníkem (n kdy také
Velké Kun ice) jako jejich rodišt .
V roce 1945 vydalo P vecké sdru-
žení pražských u itel  k šede-
sátinám svého dirigenta Metoda
Doležila p sobivou publikaci s ná-
zvem METOD DOLEŽIL. Tém  
40 vynikajících osobností eské
politiky a kultury pokládalo za
pot ebné p ipojit se textem k této
ve ejné národní gratulaci. A tak 
mezi gratulujícími nacházíme ne-
jen další dva Metodovy bratry Hu-
berta a Vojt cha, ale i Petra Bez-
ru e, Václava Holzknechta, Petra
Zenkla, Otakara Jeremiáše, Mirka
O a d l í k a ,
Vít zslava
N o v á k a ,
F r a n t i š -
ka Halase,
Emila Fran-
tiška Buria-
na, Zde ka
Folprechta,
J a r o s l a -
va a Petra
K i ku, Ja-
romíra Pacl-
ta, Bolesla-
va Vomá ku
a desítky
d a l š í c h .
Mezi námi
– málokdy
se stane,
aby kultur-
ní fronta
takto jed-
n o z n a n
dala najevo
své uznání,
obdiv a dík.
A totéž se
opakovalo

o deset let pozd ji, v roce 1955. 
To stál Metod Doležil za dirigent-
ským pultem P veckého sdružení 
pražských u itel  plných 33 let. Za 
tu dobu prošlo sborem obrovské 
množství lidí, kte í si mimo jiné 
odnášeli lásku k hudb , kterou jim 
pomáhal vštípit syn zaníceného 
vesnického hudebníka a kantora 
z Beskyd. Není to úžasné? 

Na obálce obou publikací, vyda-
ných v roce 1945 i v roce 1955, je 
postava dirigentova a jeho jmé-
no. Mezitím bratr Hubert píše 
o Praze hudební a bratr Voj-
t ch maluje nám stí v Litomyšli 
a vzd lává nové kantory.  Hodn  
toho daly Kun ice pod Ond ej-
níkem eské kultu e.

Jakkoli to Kalista mohl myslet

Profesor Vojt ch Doležil je v první ad  pátý zleva. Maloval a také 
pomáhal vzd lávat nové kantory. Takové, jako byl jeho tatínek.Vojt ch Doležil: Litomyšlské nám stí, olej
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Co se událo v K T p es prázdniny? Za átkem prázdnin 
jsme uskute nili zájezd do Rohá  (Západní Tatry). I když
nám po así nep álo, nejen, že pršelo, ale i sn žilo, tak se
zájezd líbil. Vždy záleží na tom, jestli se sejde dobrá parta
lidí. Pak m žou padat t eba i traka e. Poté jsme se všichni
rozjeli na dovolené po sv t  i okolí a v listopadu se p i pro-
mítání podíváme, kdo navštívil, které kraje a zem .

Krásný konec léta p eje výbor K T

C dál K T á d i ? Z átk á d i

Pozvánka
Výbor Klubu eských turist  Kun ice pod Ond ejníkem

zve všechny p íznivce turistiky 
na 6. ro ník výstupu na vrchol Tane nice (Pustevny).

Výstup se koná dne 10. 9. 2011. Hlídka 9:00  -  14:00. 
Trasy: hv zdicový výstup (individuáln )

Srde n  zvou po adatelé K T Kun ice pod Ond ejníkem
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Ve spole nosti Kun ická s.r.o. byly provedeny dv  
kontroly. Vypracováním první zprávy byl zastupi-
telstvem pov en kontrolní výbor v prosinci 2010. 
Kontrolní výbor zprávu p edal za átkem kv tna 
2011.  Kontrolní výbor zjistil nedostatky v innosti 
spole nosti a doporu il nechat ve spole nosti Kun-
ická s.r.o. i na obci provést forenzní audit za období 

posledních 3 let. Smyslem tohoto auditu m lo být 
odborné a nezávislé posouzení stavu v cí ve spole -
nosti Kun ická s.r.o. i na obci, v etn  vzájemných 
vazeb t chto dvou subjekt .

Forenzní audit spole nosti Kun ická s.r.o. za období 
2008-2011 byl zadán. Zprávu vypracoval statutární 
auditor: Ing. Edvard Jursa,  rma Finaudit T inec, 
s.r.o. Forenzní audit prokázal nejvíce nesprávnos-
ti v oblasti ú etnictví, jak již p vodn  vyhodno-
til kontrolní výbor obce p i kontrole hospoda ení 
spole nosti. Ú etnictví spole nosti bylo auditorem 
shledáno jako neúplné, se spoustou nesprávností 
a chyb, které mohou negativn  ovlivnit hospoda ení 
spole nosti.
Dále bylo zjišt no, že ú etní spole nosti neú toval 
dle zásad platných pro vedení ú etních knih a jed-
nou m sí n  p evedl ú etní zápisy z „ pen žního 

deníku“ do ú etních knih souhrnem bez vazby na 
obsah ú etního p ípadu.  Auditor dále zjistil, že 
spole nost omylem hradila závazky obce /chybné 
platby/, které následn  byly vyrovnány p evody 
prost edk  z obce. Opravy doklad  chybných plateb 
jsou opraveny, avšak jejich opravy nebyly prove-
deny v souladu s eským ú etním standardem 001, 
zejména chybí záznam o vyhotovení opravného do-
kladu, jeho ozna ení a zp sob zú tování opravy.

Vedení spole nosti v období 2008 až 2010 nepro-
vedlo inventarizaci majetku a závazk , nebyly vy-
dány inventariza ní pokyny, nebyla provedena kon-
trola skute ného stavu majetku a závazk  s ú etnic-
tvím, nebyla prov ena hotovost v pokladn , nebylo 
vedeno a inventarizováno saldokonto odb ratel  
a dodavatel . 

K investi ní akci Terasový d m auditor uvádí:
Jsme názoru, že zastupitelstvo obce schválilo nákla-
dy na projekt na investi ní akci bez náležitého eko-
nomického posouzení a pro rozhodnutí byly p edlo-
ženy jen informace o ekonomickém propo tu avšak 
bez posouzení možných variant. P i schvalování 
zakázky propo et nebyl doložen kalkulací pot eb 

práce projektanta (cenových kalkulací projektant  
nebo ekonomicky odborn  zp sobilých osob).
Nep esnými informacemi a neúplnými údaji moh-
ly být dle názoru auditora u zakladatele poruše-
ny schvalovací postupy podle § 10-16 zákona . 
416/2004, kterou se provádí zákon 320/2001 o  -
nan ní kontrole ve ve ejné správ , zejména dodržení 
kriterií pro hospodárný a ú elný výkon správy obce.

P i zadávání ve ejné zakázky byla cena stanovena 
do 2 mil. K , ke které nebyl p edložen propo et (kal-
kulace) ani nelze zjistit z eho zadavatel to je spo-
le nost Kun ická s.r. o. p i stanovení ceny ve ejné 
zakázky vycházela. Auditor je názoru, že spole nost 
p i výb ru zakázky nepostupovala s v domím ád-
ného hospodá e a cenu zakázky asi na doporu ení 
zhotovitele ur ila z hodnoty investice, což bylo pro 
investora nevýhodné. V p ípad  použití ceníkové 
(hodinové sazby) byla by cena za projek ní innost 
pro zakázku zlomkem ceny ve ejné zakázky.

Náprava a oprava zjišt ných nedostatk  bude vy-
žadovat zna né úsilí. O dalším vývoji budete infor-
mováni. Celá zpráva auditora i zpráva kontrolního 
výboru je k dispozici na webu obce.   ®

V innosti spole nosti Kun ická s.r.o. byly zjišt ny nedostatky

Interven ní centra vznikla z pot eby pomoci
lidem, kte í se setkali s domácím násilím. Je to
mnohem ast jší jev, než se v tšina lidí domnívá.
Jedná se o chování, které v partnerském soužití
nebo v širší rodin  u jedné osoby vyvolává
strach z osoby druhé. Posláním Interven ního
centra v Haví ov  je napomáhat svým
uživatel m p i ešení jejich krizové situace,
kterou domácí násilí ur it  je. Pracovníci
interven ního centra p i své práci dodržují

zásady diskrétnosti, anonymity, profesionálního 
a individuálního p ístupu, tolerance, respektují 
rozhodnutí uživatele. Veškeré zajiš ované 
služby jsou bezplatné. V p ípad , že se 
n který ob an obce dostal do takovéto situace, 
m že toto Interven ní centrum v Haví ov  
kontaktovat na adrese:  Opletalova 4/607, 
Haví ov – Šumbark (vedle krytého bazénu), 
Po-Pá: 8:00-16:00 hodin, tel: 596 611 239, 
pohotovostní mobil 739 500 634.

KDYŽ P ECE JENOM P IJDE KRIZE POZVÁNKA NA CVI ENÍ 
RODI  S D TMI

Po prázdninách se na Vás t šíme v obvyklém ase ve
st edu 16:30-17:30. Za ínáme 14. zá í 2011. P ij te,
t šíme se na Vás.  V letošním roce bychom mezi sebe
rádi uvítali šikovnou maminku nebo tatínka, kte í
by nám vnesli nový vítr do plachet a podíleli se na
vedení cvi ení s námi.

Za ASPV  Markéta, Markéta a Míša


