
Ve sv t  se d laly pokusy s fotogra  í
dávno p edtím, než v roce 1840 kn z a  -
lozof Ignác Florus Stašek po ídil nejstar-k
ší eskou daguerrotypii. Ud lal snímek 
pošty v Litomyšli. O rok pozd ji, v erv-
nu 1841 vyfotografoval jeho spolupra-
covník profesor Bed ich Franz Slavnost 
Božího t la na Zelném trhu v Brn . Jde 
v bec první snímek události v eských 
zemích a jeden z nejstarších svého dru-
hu na sv t . Od roku 1859 vzniká princip 
vizitek a nastává ur ité rozší ení foto-
gra  e, hovo íme o jejím „ zlatém v ku“. 
Pouhých sedm let poté se objevuje sku-
pinová fotogra  e zhotovená v roce 1866 
v malé moravské obci Kun ice pod On-
d ejníkem. Ta je opravdovým unikátem. 
Nejde pouze o technickou stránku v ci. 
V té dob  se o fotografování ve ve ejnos-
ti toho moc nev d lo. Možná, že v roce 
1866 byl nejbližší fotogra  cký ateliér 
v Olomouci nebo v Brn , možná, že ani 

tam ne. A p esto n kdo z kun ických 
ob an  fotografa musel p ivézt, ob any 
sezvat a snímek nechat ud lat. Sv d í 
to p edevším o vysoké úrovni vzd la-
nosti tehdejších ob an  Kun ic, o jejich 
smyslu pro nové, pokrokové a také o je-
jich zájmu na zachování r zných obraz  
historie. Je docela možné, že podobných 
fotogra  í bylo provedeno i více. Takže 
na tomto snímku po ízeném v roce 1866 
u zdi staré fary jsou tito naši spoluob a-
né (tam kde nevíme, je otazník):  
T etí ada zleva:  Švr ek, M. Herotová, 
Herotová – Korcová, Jandová z Tiché, 
farská kucha ka,?, Valentin Hlavá .
Druhá ada zleva:?, Lampart z Hu a -
ství, Ji í Mužný první starosta obce, 
kn z P. Brázdil,?, Ondrušák, Št pán 
Pustka (otec pantáty Pustky).
První ada zleva: Bednárek, Kašpar 
Krkoška, Jan Blažek, etník, František 
Korec, Martin Dor ák, Josef Hrbá ,?.

ro ník XXI. íslo 12/2011 Zdarma

Vážení spoluob ané,

už jsou tu zase Vánoce, jak ten as
letí. Pro n koho jsou Vánoce ob-
dobím shonu a stresu, pokusme se
tedy trochu zvolnit každodenní tem-
po a prožít alespo  pár dn  v roce
v klidu a pohod . Je pouze na nás,
jak si to za ídíme. Snad se to poda í 
i pe livým hospody kám.
S blížícími se váno ními svátky
zapome me na p ípadné neshody
a rozep e ve svém okolí, pop ípad  
v rodinách. Bu me k sob  ohledu-
plní a slušní.
P ipome me si také p vodní du-
chovní rozm r Vánoc, který m že-
me vnímat každý po svém. N kte í 
návšt vou bohoslužeb, jiní návšt -
vou váno ních koncert  a dalších
kulturních akcí, vzájemným obda-
rováním a také zamyšlením se nad 
svým životem.
Vážení spoluob ané, p ejeme Vám
klidné a radostné prožití váno ních
svátk , také hodn  zdraví a pohody
v roce 2012.

Tomáš Hrubiš, starosta obce
Lumír Poledník, místostarosta

Mimo ádná váno ní pozornost našim tená m

UNIKÁTNÍ FOTOGRAFIE 
P EDNÍCH KUN ICKÝCH OB AN  

Z ROKU 1866

O historii vzniku této fotogra  e a o mnoha v cech kolem ní, více v knize 
„Dopis pantátovi Pustkovi“, která vyjde v lednu 2012.
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 V sou asné dob  pro-
bíhá ro ní zkušební provoz
kanalizace a istírny odpad-
ních vod ( OV) v obci, pro-
bíhá také  nan ní vypo ádání
kanalizace, po jeho ukon ení
budou náklady na kanalizaci
zve ejn ny. Žádám také ob a-
ny, kte í získali na stavbu ka-
naliza ních p ípojek územní
souhlas, aby své objekty po-
kud možno co nejd íve napoji-
li na kanalizaci. Je to nutné jak 
z hlediska zajišt ní optimální
funkce OV, tak i z d vodu
dodržení podmínek pro po-
skytnutí dotace obci na kana-
lizaci. S technology OV do-
mlouváme možnost navážení
odpadních vod z uzav ených
jímek („živý“ biologický ma-
teriál) na OV. Po dobu zku-
šebního provozu a p ítoku ma-
lého množství odpadních vod 
na OV bude tato možnost 
omezena. Podmínky návozu
splaškových vod na OV bu-
dou v as zve ejn ny. Prozatím
tato možnost návozu není.

Za átkem m síce
listopadu byly pro letošní 
rok ukon eny opravy míst-
ních komunikací (MK),
opravy budou pokra ovat

na ja e p íštího roku. Kro-
m  smluvn  zajišt né zimní 
údržba MK je p ipraven sy-
pa , v etn  posypového ma-
teriálu a sn hových fréz na
odklízení sn hu z chodník .
 P i vým n  n kte-
rých ástí elektrických roz-
vod  spole ností EZ byla
v t chto úsecích provedena
celková oprava ve ejného
osv tlení, v etn  instalace ka-
belových vedení.

V t chto dnech kon-
í t žba d eva v obecních

lesích. Obec vlastní 51.5 ha
les . V lesích hospoda í po-
dle lesního hospodá ského
plánu, který je zpracován
na 10 let, podle pokyn  od-
borného lesního hospodá e.
Mezi hospoda ení v lesích
pat í i t žba d evní hmoty,
v etn  následného zalesn ní 
p irozenou cestou nebo vý-
sadbou sazenic stromk . P i
této letošní t žb  se ukázalo,
že n které jehli nany m ly
odzemky zna n  prohnilé,
což znamená, že tyto stromy
m ly být pokáceny již p ed
n kolika lety. Vznikají tak 
i ekonomické ztráty. Uvá-
dím to proto, že n kterým

ob an m se zdálo, že je ško-
da t žit a stromy se mají ne-
chat dále r st.

Obecní ú ad ve spo-
lupráci s  nan ním výborem
p ipravil návrh rozpo tu obce
na rok 2012. Je všeobecn
známo, že  nan ní krize ve
spole nosti bude dále pokra-
ovat ve zvýšené intenzit .

To se samoz ejm  projeví i na
p íjmech obce, nebo  p íjmy
obce tvo í hlavn  p erozd lení
daní ze státního rozpo tu, po-
dle tzv. rozpo tového ur ení
daní (RUD). Prognózy ekono-
m  na napln ní da ových p í-
jm  státu nejsou optimistické.
Na tuto situaci musí také rea-
govat obce a p izp sobit podle
toho své hospoda ení. Obce

budou muset hospoda it velmi 
úsporn  a bohužel i omezovat 
své investice. Proto bude pro 
p íští rok stanoveno po adí 
nutných investi ních priorit, 
které budou realizovány podle 
napl ování rozpo tových p í-
jm  obce.

Ke dni 30. listopadu 
2011 skon il nájem Jednoty 
v obecní prodejn  pod obec-
ním ú adem. Od 1. prosince 
2011 pronajala obec prodej-
nu po dobu 5 let spole nosti 
Hruška. Ta p ipravuje ote-
v ení prodejny ve druhém 
prosincovém týdnu. P ed-
pokládám, že budou ob ané 
s poskytovanými službami 
v prodejn  spokojeni. 

Tomáš Hrubiš
starosta obce

DROBNÉ POZNÁMKY O ŽIVOT  OBCE

Vážení p átelé, 
cimbálová muzika SATINA 

s primášem Ji ím Adámkem
 Vás srde n  zve na váno ní 

koncert „ as radosti“, 
který se koná 

v kostele sv. Má i Magdalény 
v Kun icích pod Ond ejníkem 

dne 17. 12. 2011 v 17 hodin.

Žáci místní školy a cimbálová muzi ka Ond ejní ek  
srde n  zvou, na tradi ní váno ní koncert 

v kostele sv. Ma í Magdalény 20. 12. 2011 od 17. 30 hodin. 
Bude jist  tak p kný jako v roce minulém.
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Jak se žilo v Kun icích pod Ond ejníkem p ed sedmdesáti lety (9)

Z HRN Í OVA DENÍKU
1941

4. 12.  U Vávr  ukradeny dv  husy a kohout. Místní zlod j?
6. 12. Zpátky do dílny se po delší nemoci nevrátil L. Kohut. 

Pracuje ve Frýdlant .
             Z dílny odchází Janá  z Kun ic a Sta a Jal vka

z Bordovic.
             P išel nový d lník - Ká a “zpod” Radhošt .
8. 12.  Amerika je již ve válce s Japonskem. Operace na

Dálném východ .
10. 12.  Jarka V. v nemocnici ve Frýdku - operace slepého 

st eva.
11. 12.   V díln  jsme dokon ili práci. Pro nedostatek vagon

není hlína.
             Amerika vypov d la válku N mecku.
13. 12.  Zasazena jablo  - “Bojkovo” od Tondy Havla.
16. 12.  Doryt poslední záhon a okopány všechny stromky.
19. 12.  Ve fabrice u Bernkopa usmrcen dvacetiletý d lník - 

Vašinek z Tiché.
20. 12. Šéf nám vyplatil dovolenou pro p íští rok, aby kryl

dny bez práce. Za 8 dn  433 K.
23. 12.  V era a dnes jsme d lali nouzovou práci.
27. 12.  Dnešní splátkou 265 K snížen dluh na 500 K.
29. 12.  Skládal jsem vagon hlíny „plze ky”.
30. 12.  Za ali jsme d lat normáln .
             Poprvé jsem m l hlídku CPO - hasi ská zbrojnice 

v Kun icích. Od osmi do dvou.
             Šruba m se ve er narodil kluk.
31. 12.  Na Silvestra jsme byli v kin  - Z eských mlýn .

Po así:   Do 10. 12. sníh, mrzlo. Do 24. deštivo, teploty až + 7 
stup , kopno. Do 31. sníh, vítr a teploty až mínus 17 
stup , pr m rn  mínus 7.

SPOLE ENSKÁ RUBRIKASPOLE ENSKÁ RUBRIKA

Marie Tabášková ............................................................. 90 let
Ji ina Gurecká ................................................................. 90 let
Jarmila Rysová ............................................................... 89 let
Št pánka Krkošková ...................................................... 88 let
Žo  e Mžiková .................................................................. 87 let
Marie Hrdá ....................................................................... 85 let
Marie Bílková .................................................................. 84 let
Miroslav St álka .............................................................. 82 let
Marie Ziková .................................................................... 82 let
Antonie Šipulová .............................................................. 82 let
Karel Michna ................................................................... 80 let
Ludmila Vyroubalová ..................................................... 80 let
Jan B ák ........................................................................... 75 let
Anna Zajacová ................................................................ 75 let
Radomír Polá ek ............................................................. 70 let
Jaroslav Stara ................................................................... 70 let
Lud k Petr ........................................................................ 65 let
Petra Blablová .................................................................. 65 let
František Kaleta ............................................................... 65 let

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

Jubilanti prosinec 2011

O S O B N ÍO S O B N Í
Rozlou ení

Pod kování

Oznámení

Vzpomínky

Rozlou ení
V m síci listopadu jsme se naposledy rozlou ili

s paní Jind iškou Ondrušákovou a panem Milanem Kubánkem.

„Odešel….“
D kuji, d kuji mnohokrát za bohatou ú ast,

kv tinové dary a projevy soustrasti p i posledním rozlou ení s mým 
manželem Milanem Kubánkem.
Za celou rodinu manželka Na a

Bohoslužby Církve eskoslovenské husitské
v ase Vánoc a Nového roku ve sboru  C SH 

v Kun icích pod Ond ejníkem:
Ned le 18. 12., pond lí 26. 12., ned le 1. 1. za átek vždy 

v 8.30 hod. P ij te prožít s námi váno ní radost z narození Spasitele
a vyprosit si Boží požehnání do dalšího roku!

„Kdo poznal T , ten m l T  rád,
um l jsi pomoci, pot šit i rozesmát.

Takoví lidé by nem li umírat.“

Dne 24. 12. 2011 vzpomínáme 3. výro í úmrtí 
mého manžela, tatínka, bratra, d de ka a strýce

pana Otty ezní ka. Kdo jste ho znali, v nujte mu tichou vzpomín-
ku. Manželka Evženka, dcera Katka s rodinou, 

syn Oto a bratr Jirka s rodinou.
* * * * * * * * * * * * * *

Dne 23. prosince si p ipomeneme  5. výro í úmrtí naší milované 
maminky paní Marie Tvar žkové.
Kdo jste ji znali, vzpome te s námi.

Dcery Lenka a Šárka, druh Miroslav.

22. prosince uplynou dva roky,
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka

a maminka paní Adéla Šruba ová,
dlouholetá u itelka ZŠ Karla Svolinského

v naší obci. Prosím,v nujte ji krátkou vzpomínku.
D kuje manžel Zden k s rodinou.

Dne 26. listopadu 2011 jsme v ob adní síni obecního ú a-
du p ivítali tyto nové ob ánky: Anetu Pavlí kovou, Kristýnu 
Cochlarovou, Nikolu Konvi kovou, Hanu Macurovou a Št -
pána Wernera. D tem i rodi m p ejeme hodn  zdraví, št stí 
a spokojenosti. Obrazová fotoreportáž na další stran .
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Velkému zájmu ob an  sen 
t ší krásný kun ický betlém 

s nezbytným vrcholem
Ond ejníku v pozadí a s ob ma

kun ickými kostelí ky 
(na snímku vlevo). Je vystaven 

za výlohou prodejny pana Blažka 
(DOZA na Hu a ství). 

Jeho autorkou 
je paní Katka Menšíková.
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V letošním školním roce prob hl již druhý ro ník Logické
olympiády, po ádaný spole ností Mensa R, která sdružuje
a podporuje lidi s nadpr m rným intelektem.  Jelikož mne
tento projekt zaujal, rozhodla jsem se zájemce z ad žák  naší
školy do této sout že p ihlásit. V kalorii
A, tedy žák  prvního stupn , se nomi-
na ního kola zú astnilo 5 žák  a v ka-
tegorii B 20 žák . Vše probíhalo on-line
formou testu. Z nomina ního kola se do
krajského probojovali dva nejúsp šn j-
ší, ale odvahu jít dál našla jen jedna žákyn , Natálie-Laura
Myná ová. Krajské kolo probíhalo v prostorách Krajského 
ú adu v Ostrav . Z 52 ú astník  získala Natálka krásné 10.
místo, postup do celorepublikového kola jí utekl jen o kousek.
Gratulujeme a v íme, že tímto Natál iny matematické úsp -
chy zdaleka nekon í. A. Charbuláková

Žáci 6., 7. a 8. ro níku navštívili 8. 11. 2011 ZOO v Ost-
rav , kde probíhala sout ž mladých zoolog . Z naší ško-
ly se zú astnila 3 družstva. Šestou t ídu reprezentovala
L. Blažková, K. To  ová, B. Slívová, M. ajánková
a K. Šigutová. Sedmá t ída sestavila pouze ty lenné
družstvo ve složení D. Hutín, J. Adam ík, I. Zp váková
a J. David. Tato dv  družstva sout žila v I. kategorii. Osmá-
ci již pat ili do II. kategorie a reprezentovali školu ve slo-
žení A. Krá , M. Vyroubalová, R. ezní ek, S. Rašková a J.
Šafá . Žáci, kte í nebyli zapojeni do sout že, se v novali 
prohlídce zoologické zahrady, pozorovali živo ichy a vypl-
ovali pracovní listy.

Tématem sout že byli kytovci. Žáci ve svém volném ase
hledali informace v odborných knihách, na internetu a pra-
covali na referátech, aby se dov d li co nejvíce informa-
cí o život  t chto krásných mo ských savc . Konkurence
ostatních družstev ze škol celého regionu byla veliká, ale 
družstva 6. a 7. t ídy obstála se ctí, protože v  konkurenci
130 sout žících družstev skon ila v první tvrtin  startov-
ního pole. I když se žádnému družstvu nepoda ilo postoupit 
do dalšího kola, tato p írodov dná exkurze spojená se sou-
t ží, byla velmi úsp šná a d tem se líbila.   B. Zemánková

Zveme všechny p íznivce turistiky v ned li 8. ledna 2012
na Novoro ní ty lístek. Jedná se o ve ejnou sbírku pod zá-
štitou K T, která je ur ena na podporu aktivit pro zdravot-
n  handicapované spoluob any. Každý ú astník pochodu
p isp je na pot ebnou v c a v cíli bude odm n n drobnou
upomínkou a hezkým odznakem novoro ního ty lístku. 
A pro  se vlastn  akce jmenuje ty lístek? Za n te nový
rok ty mi dobrými skutky: * jd te na nový rok na výlet 
* pozv te n koho ze svého okolí * poznejte kus p írody *
p isp jte pot ebným. Na této akci se nevybírá startovné, ale
p ísp vek na konto Novoro ního ty lístku ve výši 20 korun 
na osobu. Délka vycházky asi 7 km. Zahájení u Obecního
ú adu v Kun icích pod Ond ejníkem ve 14 hodin a ukon e-
ní rovn ž u Obecního ú adu asi v 16 hod. 

Výbor K T Kun ice pod Ond ejníkem

14. listopadu p ijeli z Hradce Králové do naší školy veli-
ce milí hosté. S hrou Nová dobrodružství veverky Zrze -
ky se p edstavilo Divadélko pro školy, d íve Divadélkoy
brat í apk . To pat í k nejvytížen jším hereckým sou-
bor m v R. Jeho lenové jsou mladí a d tem dob e ro-
zumí. Všechny hry koncipují jako dopln k výuky, nebo  
jsou p ipravovány ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
Univerzity Hradec Králové. Jedná se o komorní divadlo, 
up ednost ující kontakt s divákem a zábavnou formu, kte-
rá je pro d ti nejp ijateln jší. Ošizeni nebyli ani žáci II. 
stupn . Pro n  bylo uvedeno p edstavení, které jim p i-
blížilo n které osobnosti sv tového dramatu. D ti m ly 
možnost sledovat i krátké ukázky jejich tvorby. Je dob e, 
že škola má p kné kulturní zázemí, kde se d ti mohou bez 
složitostí s cestováním dotknout divadla a poznat krásu 
a sílu této um lecké tvorby. M. Jurková

25. listopadu 2011 jsme uspo ádali na 1. stupni kun ické 
Základní školy školní kolo sout že ve šplhu na ty i. Do 
sout že se p ihlásilo 31 žák . Utkali se v p ti kategoriích 
s t mito výsledky:
1. ro ník: 1. místo Veronika Bartošová (19,5 s);2. místo 
René Kašpar; 3. místo Daniel Sebera
Dívky 2. a 3. ro ník: 1. místo Sabina Stemp nová (10,6 s); 
2. místo Marina Foltýnová; 3. místo Anna Zádrapová
Hoši 2. a 3. ro ník: 1. místo Michael Marti ák (7,5 s); 
2. místo Jan Cochlar;  3. místo Maxmilián Grešo
Dívky 4. a 5. ro ník: 1. místo Natálie-Laura Myná ová (6,8 
s); 2. místo Daniela Klimšová; 3. místo Lada Struziaková
Hoši 4. a 5. ro ník: 1. místo Ond ej Cochlar (6,5 s); 
2. místo Nikolas Štefek; 3. místo Jakub Charbulák                                                                                

Za AŠSK P. Fišerová

Dne 25. 10. 2011 se v rámci Dne s CO uskute nil branný zá-O
vod, kterého se zú astnily se všechny t ídy naší školy. S or-
ganizací pomáhali žáci 9. ro níku, kte í zajiš ovali jednot-
livá stanovišt  a družstv m z 1. a 2. t ídy d lali doprovod. 
Na trati dlouhé 2,75 km žáci plnili r zné úkoly. Na prvním 
stanovišti si vyzkoušeli st elbu ze vzduchovky, na druhém 
poskytovali první pomoc a na dalších stanovištích pozná-
vali p írodniny, zajímavá místa R, topogra  cké zna ky, 
piktogramy. Na záv r ešili situace ze silni ního provozu 
a házeli granátem na cíl. Všechny úkoly byly bodovány a na
konci dne byly vyhlášeny výsledky. P. Švr ková

DEN S CIVILNÍ OBRANOU

SOUT Ž VE ŠPLHU 
– 1. STUPE

P ÍRODOV DNÁ EXKURZE

DIVADÉLKO PRO ŠKOLY

POZVÁNÍ KLUBU ESKÝCH TURIST

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

k N táli L

MUDr. Chovan ík upozor uje své pacienty 
na ordina ní dobu v pr b hu Vánoc.

22. 12. 2011 tvrtek    7-12
23. 12. 2011 pátek      ZAV ENO
27. 12. 2011 úterý      7-12

28. 12. 2011 st eda    7-12
29. 12. 2011 tvrtek   ZAV ENO
30. 12. 2011 pátek     ZAV ENO
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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

* * * * * * * * * * *

ZHUBN TE DO VÁNOC 
www.hubnete.cz/chm  736772346

áádkkoová innzeercce
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T íkrálová sbírka 2012
„My t i králové jdeme k vám, št stí, zdraví vinšujeme vám……“

Již brzy rozezní ulice m st a obcí koledníci svým zp vem této známé koledy. Také do vašich domov  zavítají tito poslové 
váno ní zv sti, aby p inášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpot ebn jší.
Díky Vaší solidarit  tak mohla Charita pomoci starým lidem, t žce nemocným, osam lým matkám s d tmi, zkrátka všem 
pot ebným.
Také na po átku p íštího roku vyjdou do ulic skupinky koledník , které m žou v dob od 1. do 14. ledna 2012 zaklepat 
u Vašich dve í a poprosit Vás o p ísp vek na tuto sbírku. Koledník m m žete p isp t do zape et ných pokladni ek drob-
nou i v tší ástkou. P isp t m žete také p ímo na ú et S KCH. Vedoucí koledník  budou mít u sebe platný ob anský 
pr kaz a viditeln  nošenou pr kazku, která je plnou mocí ke koledování.
Charita Vám všem již nyní d kuje za podporu a jakýkoliv, t eba i sebemenší dar. Pomozte nám pomáhat.

h i hZa Charitu Frenštát p. R. Anna echová

V dob , kdy tete tyto ádky, už možná napadl
sníh, možná taky ne, každopádn  nástup paní
zimy se nezadržiteln  blíží. S tím spojené zajišt -
ní zimní údržby místních komunikací a rozhrno-
vání sn hu je pro obec po všech stránkách pom r-
n  náro ný úkol, protože má ve správ  p es 50 km
místních komunikací.
Proto už na za átku letošního zimního období
bych cht l všechny požádat a vyzvat, aby neu-
kázn ným a neuváženým parkováním svých au-
tomobil  nezt žovali a nekomplikovali odklizení
sn hu. Dále bych cht l všechny požádat o trp li-
vost, zvlášt  v p ípad  kalamitní situace p i v tší
sn hové nadílce, nebo  každý rozumný lov k 
musí pochopit, že v takové situaci v danou chví-
li, nem žou mít všichni p ed svými domy ádn
prohrnuto.
Letos bude rozhrnování sn hu zajiš ováno ob-
dobn  jako v p edcházejících letech. Pro dolní
ást obce má obec podepsanou smlouvu s panem

Petrem Niklem (tel. 604 693 404), pro horní ást 
obce s panem Petrem Ul ákem (tel. 728 918 877).
Organiza ní zajišt ní zimní údržby má na staros-
ti místostarosta. Na záv r svého p ísp vku bych
cht l za všechny, kte í se na zimní údržb  komu-
nikací v obci budou podílet, slíbit, že naší snahou
bude co nejv tší spokojenost všech ob an .   

Lumír Poledník, místostarosta obce

Starosta obce dostal v t chto dnech dopis, jehož obsah se týká vlastn  nás 
všech. Považuje za vhodné, aby se s jeho obsahem seznámili i tená i Obecních 
novin. Text dopisu je následující:

Vážený pane starosto,

  ob anské sdružení Spot ebitel net
je neziskovým sdružením založeným 
za ú elem obrany spot ebitel  v R. 
Naším cílem je zejména rozši ovat 
osv tu mezi spot ebiteli o základních 
spot ebitelských právech a pomáhat 
t m, co se již dostali do konkrétního 
problému. K ešení spot ebitelských 
problém , p ípadn  i jiných právních 
problém , mají spot ebitelé k dispozi-
ci spot ebitelskou poradenskou linku 
a osobní poradny, které jsou v Praze 
a dalších m stech. Vedle ešení kon-
krétních spot ebitelských problém  
je nemén  d ležitou inností našeho 
sdružení rovn ž snaha o osv tu spo-
t ebitel , tedy jakási prevence, jak 
bylo nazna eno výše. Za ú innou 
formu prevence považujeme tvorbu 
lánk  se spot ebitelskou tématikou, 

jež se pravideln  objevují na našich 
webových stránkách www.spotrebi-
tel.net. Dále po ádáme i celou adu 

p ednášek na st edních a základních 
školách, kde se v nujeme základ m 
spot ebitelského práva a  nan ní gra-
motnosti.
  Dovolujeme si Vás informovat, že 
naše sdružení erstv  otev elo osob-
ní poradnu ve Frýdku - Místku a po-
prosit Vás o rozší ení této informace 
mezi ob any Vaší obce. Poradna je 
otev ena každý lichý týden v sobo-
tu od 9 do 12 hodin. V p ípad , že 
se zvýší poptávka, je naše sdružení 
p ipraveno provozovat tuto poradnu 
každý týden v tomto ase. Poradna se 
nachází na t íd  T. G. Masaryka 650, 
Frýdek Místek v kancelá i senátorky 
paní Ing. Evy Richtrové. Objednávky 
se realizují na telefonu 777 65 52 65. 
Poradna je bezplatná.
  V íme, že tímto zp sobem budeme 
op t o n co blíže spot ebitel m, kte í 
naši pomoc pot ebují.
  D kujeme za Váš as  Za sdružení 
Spot ebitel net

Ond ej Dan k, právní poradce 

T CH 50 KILOMETR  
MUSÍME ZVLÁDNOUT

SPOT EBITELÉ JSME VŠICHNI
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Doktor Storch se stal legen-
dou již za svého života. Mezi

eladnou a Kun icemi pod 
Ond ejníkem kolovaly zv sti
o tom, jak zasáhl, zachránil,

pomohl, zázra n  uzdravil
a nikdy za to nic necht l. Ke
konci jeho života doplnil le-
gendu drobný poznatek, bohu-
žel krut  pravdivý. Když dok-
tor Storch jednal s pacienty,
n kdy si instinktivn  svoji ma-
lou doktorskou brašni kou za-
krýval žlutou Davidovu hv z-
du, kterou musel dle surových
rasových zákon  nosit. Jakoby
tím gestem cht l íci, že se sty-
dí i za ty, kte í to vše vymysleli
a na ídili. Doktor Storch pat il
ke generaci léka  lidumil .

Narodil se 10. íjna 1867 ve
Veselí nad Moravou. Studo-
val gymnázium v Mikulov ,
medicínu ve Vídni, oženil se
a pracoval jako léka  v t ža -
ské  rm  v Sopronu. 
V roce 1908 MUDr. Jan May
skon il své p sobení v lázních
Skalka ve Velkých Kun i-
cích a jeho nástupcem se stal
MUDr. Berthold Storch. A tak 
se po lidumilu Janu Mayovi
našt stí objevil odborník stej-
ného ražení. Oba totiž dob e
poznali na po átku své léka -
ské kariéry prost edí hornické.
MUDr. Berthold Storch poté
plných 33 let lé il nejen klienty
lázní, ale i místní ob any okol-
ních obcí. Za tu dobu si vyslou-
žil pov st znamenitého léka e
a nesmírn  citlivého lov ka.
N kolik let po svém nástu-
pu zakoupil Moralovu vilu .
p. 241 a nast hoval se do ní
i s celou rodinou. Jenže p išla
léta 1938-1939. Dr. Storcha na
jeho pozici vedoucího léka e
vyst ídal n mecký léka  Ger-
hart Kopriwa. Doktor Storch
se ješt  pokusil pomáhat lidem
dál a otev el si nedaleko kun-
ického nádraží soukromou

ordinaci. Nejprve byl zat en
jeho syn Adalbert a prvním
transportem dne 20. íjna 1939
odeslán do koncentra ního
tábora. Nejmladší Irm  se po-
da ilo uprchnout na Slovensko,

kde se pozd ji
vdala, Stella
uprchla do Spo-
jených stát .
Manželé Stor-
chovi byli pro-
zatím umíst ni
ve sb rném tá-
bo e v elad-
né v dom  . 7.
A z toho domu
doktor Storch
n kdy tajn  od-
cházel a lé il

své pacienty.  
A ti chodili 
také k n mu. 
Naposledy zde
byla paní Mar-
ta Blažková 
s dcerou, ješ-
t  v ervenci 
1942. Asi 9. lis-
topadu 1942, 
pár dní po
doktorových 
p tasedmde-
sátinách, by-
li Storchovi za-
azeni do tran-

sportu sm r 
T r e b l i n k a . 
V t ch dnech 
stál vlak celou 
noc na nádra-
ží v Ostrav . 
Z odkrytého vagonu vynesli
muže, který se otrávil. Povídá
se, že místní železni á  v n m
poznal dr. Storcha. Jeho paní
s ním totiž ve stejném vagonu
v bec nemusela být. MUDr.
Berthold Storch pat il z ejm
k lidem, na které se hned tak 
nezapomíná. Když v roce 1913
na cest  do Parmovic zablou-
dil omylem poslanec Masaryk 
se svým doprovodem do lázní
Skalka, dr. Storch zap áhl a bez
e í odvezl hosty na místo.

Když p išla v roce 1927 ma-
minka Holubová se synem Vik-
torem, že si dokto i nev dí rady
s jeho tvrdou boulí za uchem,
poradil dr. Storch p ikládat na
bouli asto pytlík horkých ot-
rub. Boule se zm nila v absces,
s nímž si již chirurg ve Frýdlan-
tu poradil. Malému nemocné-
mu Št pánovi Tabáškovi (1919
- 2010) bylo v d tství velice ou-
vej a nebýt doktora Storcha, ví
b h, jak by to dopadlo. Dopad-
lo to tak, že Št pánek se vylé il
a dr. Storch si zase nic nevzal,
protože si „p ece nem že brát 
od chudého peníze“. A tak 

nám pouze po n m z stal na 
kun ickém h bitov  hrob jeho 
dvou dcer. MUDr. Berthold 
Storch nastoupil zcela jist  do 
transportu smrti smí en se ži-
votem i se svým bohem. V il, 
že jeho d ti p ežijí, doufal, že 
možná p ežije i on s manžel-
kou, ale byl p íliš velký rea-
lista, než by se k tomu upjal. 
Když ho p i nastupování do 
vagon  od manželky odtrhli, 
z stal sám i ve svém uvažo-
vání. M l nesporné morální 
právo nedovolit zlu, aby ono 
ukon ilo n co tak istého, ja-
kým byl jeho život.  V kronice 
obce Trojanovice je o n m psá-
no na stran  209: „Ušel potup-
né a hrozné smrti sebevraždou 
b hem transportu“.

Na snímcích MUDr. Storch asi 
v roce 1910, dále v roce 1918 
s  rodinou na schodech dnešní 
vily B la (zleva Stella, mamin-
ka Žo  e, Irma, Storch a Meta, 
schází pouze syn Adalbert) 
a na posledním snímku náhro-
bek dcer Mety a Irmy na kun-
ickém h bitov ) 

NEDOŽITÉ VÁNOCE 
DOKTORA BERTHOLDA STORCHA

PETR ANDRLE

hl á d il

Život a dílo dr. Strocha je tématem letošní poslední vlastiv dné p ednášky, které se po celý rok 2011 konaly
v salonku Apartmánového domu Lara v BRC. Letos tedy naposled 13. prosince v 18.30.
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 Vážení spoluob ané,
 s p íchodem zimního období p ichází 
ruku v ruce i pot eba vytáp ní. A  se jedná 
o topidla na tuhá paliva, plyn, top. oleje 
nebo elekt inu, vždy je tato innost spojena 
s rizikem požár . Na zna ném po tu požár  
mají podíl i v poslední dob  oblíbené krby 
a krbová kamna. P í in požár  m že být celá 
ada. Chyby v provozu topidel, neodborné 

instalaci, zanedbáni povinností stanovených
právními p edpisy. Pokusme se na n které 
aspekty t chto p í in podívat. astou p í inou 
vzniku požár  je špatný technický stav 
topidel, která nejsou pravideln  kontrolována. 
Scházející revize spot ebi  mají v p ípad
požáru neblahý vliv na pln ní náhrad od 
pojiš oven. Také vybavení domácnosti 
p enosnými hasicími p ístroji ve smyslu 
vyhl.23/2008 Sb. je zna n  podce ováno. Až
když ho í a voda není vždy tím nejvhodn jším 
hasivem, zjiš uje majitel domu, že nap . 
práškový hasicí p ístroj nebo hasící rouška 
mu mohly ušet it zna né  nan ní náklady. 
V praxi je asto pro ú ely kolaudace p ístroj 
zap j en a po kolaudaci z stává d m bez 
této ochrany. V dob , kdy v tšina za ízení je 
závislá na elektrické energii, hašení vodou je 
možné až po vypnutí objektu od elektrické

energie. Požár je však již rozší en na v tšinu
objektu.  Jednou z výrazných p í in vzniku
požár  jsou komíny a odtahy spalin z topidel.
Vyhláška 91/2010 Sb. o podmínkách požární
bezpe nosti p i provozu komín  ukládá
majitel m komín  celou adu povinností.
Nejen povinnost po ínat si tak, aby požár 
nevznikl, ale také aby byla provád na
pravidelná údržba a preventivní kontroly.
P íloha . 1 ukládá povinnost pravidelného
ist ní komín  a to:

P esto, že si vlastník m že vymetení
provést sám, odbornou prohlídku m že
provád t pouze odborný kominický závod.
Ve své praxi jsem se již n kolikrát setkal
s podnikavci, kte í si cht li p ivyd lat, ale
jejich prohlídka byla shledána neplatnou.
Proto doporu uji všem ov it si oprávn ní
k provád ní t chto služeb, než si tohoto
lov ka pustíme do domu. Mnohdy jsou

majitel m dom  doporu ovány a za
vysokých náklad  realizovány r zné úpravy
komín , montáže nadstavc  apod. Celá ada
t chto technických vylepšení však nemusí
být ve svém d sledku tou slibovanou úsporou
topných náklad , ale mohou být p í inou
i vážné závady nebo usmrcení kysli níkem
uhelnatým. Základem bezpe ného provozu
topidel je však prevence. Dob e provedená
prohlídka spot ebi e, odtahu spalin i komína
m že odhalit celou adu vážných závad.

Bez použití moderní techniky však nelze 
n které závady spolehliv  odhalit a ur it 
p í iny. Vypálená vnit ní vyzdívka, trhliny, 
nadm rné proh íváni stropních konstrukcí, 
poškozené zaúst ní kou ovod , d ev né 
stavební prvky v t lesech komín , špatná 
instalace krb  a krbových kamen. Je to pak 
jen otázka asu, než se tyto vady projeví.
  Moderní termovizní technika a další m icí 
za ízení umož ují odhalovat takováto místa 
a majiteli v as provést opravu. Nezvyklé 

zvýšení teploty na povrchu topných t les, 
vodi  el. instalace a dalších sou ásti staveb 
nebo technických za ízení signalizuje 
zpravidla možnost závady a závisí jen na 
posouzení, zda tato teplota je v souladu 
s provozními podmínkami, nebo signalizuje 
vážnou poruchu. Nap íklad u komína 
poškozená vyzdívka nebo trhlina se projevuje 
výrazným nár stem teploty. Pokud je však 
komín omítnut, obílen vápnem a nedojde 
k propálení zdiva, nemusí tato závada být 
p i b žné vizuální kontrole patrná. Tepeln  
namáhané d ev né konstrukci, sta í i teplota 
kolem 100°C aby se vznítila. Termovizní 
technika nám pomáhá tyto nedostatky 
odhalovat a je tudíž d ležitou sou ásti 
prevence proti požár m. Ob ané mající 
zájem o tuto službu mohou volat na tel. 721 
828 353. Miloslav Hrdý,

odborn  zp sobilá osoba v PO   

Termovize v prevenci požár

Blíží se Vánoce a s nimi v mnoha rodinách 
i smažení tradi ního kapra. Po každém 
smažení z stane alespo  trochu oleje 
a nabízí se otázka jako v legendární písni ce 
Ivana Mládka „ale kam s ním?“ V žádném 
p ípad  ne do záchodové mísy i do d ezu, 
ur it  tedy ne v t ch domácnostech, které 
jsou napojeny na kanalizaci. 
Potraviná ské tuky a oleje mohou zp sobovat 
závažné problémy v kanaliza ním systému,
a to jak mechanické - zanášení kanalizace, 
tak i hygienické - zápach. Stejn  tak p sobí 
i problémy v samotném procesu išt ní na 
istírnách odpadních vod, kde zhoršují 

sedimenta ní vlastnosti kalu a následn  tedy 
i ú innost a odtokové parametry.
Po ochlazení tuk  v kanálech vznikají 
hrudky, které se postupn  nabalují 
a zachycují další p ím si. Ty ucpávají
kanaliza ní erpadla, obalují sondy 
ovládající jejich chod a zastavují je. Uvádí

se, že dv  t etiny vypoušt ných tuk  se
zachytí v kanalizaci. Tuky se v kanalizaci
také áste n  rozkládají, vznikají mastné
kyseliny, a ty následn  zvyšují korozi st n
kanál  a potrubí. V kanalizaci tuk a olej po
smísení s jinými ne istotami vytvá í tuhé
nánosy, které brání volnému pr toku, a musí
být proto velmi nákladn  odstra ovány.
V extrémních p ípadech vznikne tuková

kra takových rozm r , že dojde k úplnému 
ucpání kanalizace. 
Aby se p edešlo potížím se zanášením 
kanalizace, doporu ujeme ob an m, abyste 
tuk dávali nap . do krabice od mléka i 
starého sá ku, olej p elijte do PET lahve 
i láhve od oleje a m žete jej v horším 

p ípad  takto vyhodit do popelnice nebo 
rad ji odevzdat na obecní ú ad, kde bude 
shromaž ován a dále p edán k druhotnému 
ekologickému zpracování. Tuto službu 
m žete nov  využívat od 5. 12., kdy pob ží 
zkušební provoz, po ur ité dob  m že být 
upraveno dle získaných poznatk , o emž 
budeme v as informovat.
Možnost odevzdání kuchy ských olej  na 
OÚ
každé pond lí 7.30-9.00 a 14.00-17.00 
v garážích obecního ú adu nebo i jindy po 
dohod  s panem Kubínem (tel. 734 412 707)

Obecní ú ad a KŽP

Fritovací olej do záchodové mísy nepat í

          kotly do 50 kW pevná paliva kapalná plynná

celoro n sezonn

išt ní spalinové cesty 3x 2x 3x 1x

kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x 1x

výb r pevných ástí 1x 1x 1x 1x
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Chcete-li své dít  vychovávat jinak, 
chcete-li, aby vaše dít  um lo p ijí-
mat odpov dnost za svá rozhodnutí, 
chcete-li, aby se um lo postarat samo 
o sebe, p ejete-li si, aby pro vaše dít  
bylo vzd lávání zábava a p inášelo 
mu dobrý pocit, pak t te dál.

Montessori – dosti podivný název. 
P sobí tak trochu záhadn , možná až 
zavání n jakou utajenou sektou. Bohu-
žel vás zklamu. Nic tajemného se pod 
tímto názvem neskrývá, jde o oby ejné 
jméno jedné neoby ejné ženy. Ta žena 
se jmenovala Marie Montessori a zalo-
žila pedagogický systém, který pomáhá 
d tem u it se s radostí všemu, co budou 
pro život pot ebovat. D ti se u í p elé-
vat vodu, p esýpat, krájet, strouhat, leš-
tit zrcadlo, po ítat, psát, íst, zdravit, 
omluvit se, poznávat, že led rychleji 
taje, když na n j nasypeme s l, a adu 
dalších dovedností. D ti se u í tak, že 
si v ci zkouší. Nikdo jim nep ednáší 
o tom, jak to funguje, prost  se nechají, 
aby si na to p išly samy.
Filozo  e systému Montessori je p ínos-
ná nejen pro d ti, ale také pro jejich rodi-
e i ostatní, kdo se kolem d tí pohybují. 

N kte í to mají p irozen  v sob  a umí 
d ti a jejich pohnutky pochopit a nabíd-
nout d tem takové aktivity, které jim 
budou p inášet uspokojení, a sou asn  
nebudou svou inností omezovat druhé. 
Nám ostatním m že d dictví, které nám 
zanechala paní M. Montessori, pomoci 
podívat se na naše d ti jiným pohledem.
No, co nás asi napadne, když už poos-
mé uklízíme po dvouleté Ma ence roz-
házené korálky, hromádky hlíny z kv -
tiná e, rozsypanou mouku, …? Každý 
dle svého temperamentu nech  si od-
poví sám. Dle Montessori pedagogiky 
Ma enka práv  prožívá období zvýše-
ného zájmu o p esýpání. Její vnit ní 
pud, s kterým se každé dít  rodí, ji nutí, 
aby neúnavn  p esýpala, co se p esýpat 
dá, dokud nebude mít sama pocit, že 
dosáhla takové úrovn , takové kvality, 
že m že s p esýpáním p estat…a vrh-
nout se na další innost – propichování 
(tisícikorunových bankovek párátkem, 
gau ového potahu špejlí, …)
Pro  to d lá to dít ? Pro  nám p id lává 
práci a vše kolem sebe ni í? Jednoduše 
proto, že se pot ebuje nau it p esýpat, 
aby si jednou mohlo nalít vodu do skle-
nice, aby um lo provléknout nit uchem 

jehly a zašít si kno  ík na košili. A p esý-
pání a propichování jsou jednotlivé tré-
ninkové kroky k této bohulibé innosti. 
Jak to tedy ud lat, aby dít  mohlo tréno-
vat a rodi  se z toho nezbláznil? Na to 
nám dala návod práv  paní M. Mon-
tessori. Dovolíme dít ti svobodn  si 
zkoušet, co práv  pot ebuje a to tak, že 
p i své innosti nás nebude omezovat. 
V praxi to v tšinou vypadá ta, že p i-
pravíme tácek, hrní ky a fazolky, které 
dít  bude nad táckem p esýpat. Pokud 
fazolky rozsype, ukážeme mu, jak je 
m že vrátit do hrní ku – posbíráme je 
prsty (dít  takto rozvíjí jemnou moto-
riku, která je d ležitá pro rozvoj inte-
lektu, i k nácviku správného držení 
tužky) nebo ukážeme dít te, jak se po-
užívá smetá ek a lopatka.
Chcete-li se o tomto systému dozv d t 
n co více, spoustu informací naleznete 
na internetu (nap . www.montessori-
beskydy.cz). Nebo se m žete p ihlásit zz
do kurz  Montessori pro d ti s dopro-
vodem rodi . Nejbližší takovéto kurzy 
probíhají v eladné v klubu Beránci 
a od listopadu také ve Frýdlant  nad 
Ostravicí, v MŠ HAPPY DAY 

Olga Honková

ABY SE D TI U ILY S LÁSKOU
FILOZOFIE MONTESSORI

V sou asné dob  dokon uje-
me odbo ku ke štole, na stano-
višti . 4 Nau né stezky chod-
ní ku v Podbeskydí. V dávné
minulosti, kdy Kun ice byly
v tší než Ostrava, uvažoval
doktor Glazner o stavb  továr-
ny poblíž své vily v Kun icích
u nádraží. Souhlas od tehdej-

ších kun ických konšel  ne-
dostal, obávali se  nedostatku
pacholk  a d ve ek (tolik 
z vypráv ní pam tník ). Na
dvou informa ních panelech
je dále stru n  popsán roz-
mach hornictví v obci a jeho
zánik. Štola na Papradné byla
letos otev ena a odborníky

prozkoumána. Fotodokumen-
tace na zmín ných panelech
nás zavede do nitra, kde se
pam tníci s oblibou plavili na
neckách a vaštroku. Z bez-
pe nostních d vod  byl vstup
do štoly op t zasypán a uza-
v en historickou replikou
vstupní výd evy. Snad se nám

v budoucnu poda í dokon it 
i druhou ást Nau né stez-
ky do Peklisek p es Maral v 
kopec do Kolib, kolem pod-
karpatského kostelíka až do 
Beskydského rehabilita ního 
centra.  Miloslav Šruba  

Miloslav Šruba ,
PS Podbeskydí

DOPL UJEME NAU NOU STEZKU



11

D ev ný kostelík zasv cený sv.
Prokopovi a sv. Barbo e, po-
stavený na návrší zvaném „Na 
Humenci“, je velkým turistic-
kým lákadlem pro návšt vní-
ky Kun ic pod Ond ejníkem. 
Letos si p ipomínáme 80. vý-
ro í jeho p evezení, postavení 
a vysv cení. Od roku 1931, kdy 
byl zde postaven, je op ádán 
r znými mýty. Jeho existen-
ce je zcela jednozna n  spjata 
s osobností Eduarda Šebely.

  Ing. Eduard Šebela, dr. h. c., 
centrální editel Vítkovických 
kamenouhelných dol , koste-
lík sice získal v obci Hli anec 
v okrese Svalava na Podkar-
patské Rusi, ale nikoli proto, 
aby se v n m v prosinci 1937 
vdala jeho dcera Milada. Její 
pozd jší svatba v tomto kostelí-
ku byla spíše shodou okolností. 
Návrší „Na Humenci“ se p ímo 
nabízelo k tomu, aby zde n jaký 
kostelík stál, když farní kostel 
sv. Má í Magdalény v Kun i-
cích pod Ond ejníkem je odtud 
pom rn  daleko. V Hli anci 
m li v roce 1928 postaven již 
nový a v tší kostel zd ný, tak-
že tento, u nich zasv cený sv. 
Archand lovi Michaelovi, jim 
pouze zvyšoval náklady na 
údržbu. A okolí kostelíka v Hli-

anci bylo velice podobné okolí 
návrší „Na Humenci“.
  Rovn ž není pravda, že „Ing. 
Šebela jezdil na Podkarpat-
skou Rus za oblíbenou krato-
chvílí bohatých lidí, ímž byl 
hon a lov zv e“, jak napsala 
v roce 2010 jedna studentka ve 
své diplomové práci. Ing. Šebe-
la jezdil krásy tamní p írody 
obdivovat a zv  nelovil. Více 
se zajímal o p írodu a histo-
rii místa, proto se také sblížil 
s místními v Hli anci, což mu 
pozd ji usnadnilo koupi kos-

telíka. Vášnivému lovu zv e 
pozd ji propadla spíše Šebe-
lova dcera Milada. Jednou do-
konce sest elila jednou ranou 
dva tet evy, kte í vycpaní dlou-
ho zdobili interiér jejich vily; 
nevíme ovšem, jaký interiér 
zdobí dnes.
 Pravdou je, že koupi, p evoz 

a následné postavení kostelíka 
zašti oval místní Okrašlovací 
spolek pro Velké Kun ice, e-
ladnou a okolí, jehož byl Ing. 
Šebela v letech 1929 - 1942 
p edsedou. Bylo to p edevším 
proto, že spolek byl právnickou 
osobou, pro ež všechny právní 
a jiné úkony spojené s p evo-
zem a postavením kostelíka 
byly jednodušší. Okrašlovací 
spolek ovšem nebyl v té dob  
ú elov  založen, tento spolek 
založil již v roce 1903 majitel 
lázní Skalka MUDr. Jan May, 
byl také jeho p edsedou až do 
roku 1909, poté ho vyst ída-
li MUDr. Ladislav Ji ínský 
(1911 - 1922), Jan Chmel (1922 
- 1927) a JUDr. Jan Fajfrlík 
(1927 - 1929). Teprve od roku 
1929 byl p edsedou spolku Ing. 
Šebela. Co ale bylo výsostným 
p áním Ing. Eduarda Šebely, to 
bylo zasv cení kostelíka jeho 
patron m, sv. Prokopovi a sv. 
Barbo e. Svatá Barbora je uctí-
vána jako svatá patronka haví-

, d tí, d lost elc , architekt  
a matematik . Také dalších 
povolání, u nichž hrozí riziko 
náhlé i násilné smrti, rovn ž 
jako ochránkyn  proti smrti 
bleskem v asech bou í a po-
žár . Svatý Prokop byl považo-
ván za patrona horník  (i n -
meckých v eských zemích) 
a také za ochránce lidí p ed 
ohn m (jako sv. Florian). Ob-
ané Kun ic pod Ond ejníkem 

byli ve své nedávné minulosti 
také horníky, by  t žili želez-

nou rudu. A Eduard Šebela byl
svým postavením horníkem
také, nakonec prošel i mnoha
hornickými posty. Proto m l
radost, když získal svého asu
jako dar pro kostelík i krásný 
obraz sv. Prokopa a sv. Barbo-
ry, který m li v cechovn  haví i
Dolu Šalamoun v Ostrav . Na-
maloval ho v roce 1893 malí
Spiller. Bohužel se v roce 1994
stal kostelík p edm tem vlou-
pání a obraz byl ukraden.
   Ing. Šebela, jehož 60. výro í
úmrtí si v p íštím roce p ipo-
meneme, má nesporné zásluhy 
o rozvoj Kun ic pod Ond ejní-
kem. V minulosti uhradil na-
p íklad elektri  kaci školy „ Pod
Stolovou“, p ispíval obecnímu
ú adu na r zné sociální a in-
vesti ní aktivity. Aktivn  se za-
sloužil o rozvoj Ostravska. Byl
radním m sta Ostravy, a p ed-
sedou Výkonného výboru Ná-
rodního divadla moravskoslez-
ského v Ostrav . Od ledna 1923
byl p edsedou velice význam-
ného „Spolku pro vystav ní
a udržování výstavního pavilo-
nu v Moravské Ostrav “, jehož
lenové v té dob  pat ili k tomu

nejlepšímu, co po stránce kul-
turní a myslitelské Ostravsko
m lo. Výsledkem práce spolku
byl mimo jiné postavení dneš-
ního Domu um ní. Známý 
ostravský sb ratel a mecenáš
František Jure ek (24. zá í
1868 - 5. íjna 1925) odkázal
svoji unikátní sbírku moder-
ního um ní na radu Aloise
Sprušila nikoli Moderní galerii
v Praze, ale ostravskému Domu
um ní. A ke konci války našly 
tyto a další obrazy milionových
hodnot úkryt práv  v „ruském“
kostelíku v Kun icích pod On-
d ejníkem, aby nedošly újmy 
p i bombardování Ostravy. To
vše vymysleli a zorganizovali
Alois Sprušil a Eduard Šebela.

Mén  známá je i rozsáhlá Šebe-
lova innost publika ní (jeho 
odborné stat  týkající se hor-
nictví vydával Spolek eskoslo-
venských inženýr ) a p ednáš-
ková. Je také nap íklad auto-
rem p ehledné turistické mapy 
Bezkyd z roku 1921. 
  P ed osmdesáti lety, 15. srp-
na 1931, byl tedy v Kun icích 
pod Ond ejníkem na míst  
známém jako „Na humenci“ 
vysv cen d ev ný kostelík, 
který Eduard Šebela zachránil 
p ed zánikem v obci Hli anec 
v okrese Svalava na Podkar-
patské Rusi tím, že ho zakou-
pil. První mši v n m sloužil 
sv tící biskup Msgre. Jan Sta-
v l. Bohatým podnikatel m, 
kte í nalezli v Kun icích pod 
Ond ejníkem mnoho krásných 
míst k rekreaci, íká pantáta 
Pustka ve svých „Pam tech“ 
vila i. Pat ili mezi n  nap íklad 
ostravský léka  Ladislav Ji ín-
ský, podnikatel Jan Chmel, 
významný ostravský geolog dr. 
Ing. Jan Folprecht, advokát Jan 
Fajfrlík a mnozí další. Tito vila-
i ovšem obci zna n  pomáhali 

práv  prost ednictvím Okraš-
lovacího spolku pro Velké Kun-
ice, eladnou a okolí. Spolek 

byl obnoven v únoru 2010 pod 
názvem „Okrašlovací spolek 
Rozhledna“. Jedním z jeho ko-
lektivních len  je i obec Kun-
ice pod Ond ejníkem. 

  S rodinou Folprecht  se velice 
úzce p átelil známý a záhadný 
eský cestovatel Enrique Stan-

ko Vráz. Když ho p ivedli k to-
muto kostelíku, pronesl památ-
nou v tu, že toto místo pokládá 
za jeden z nejp kn jších kout-
k  na sv t . P esn  tohle m l 
i Eduard Šebela vždy na mysli. 
Aby byly tvo eny p kné koutky. 
Nejen v p írod , ale také v na-
šich myslích a srdcích.

P. Andrle

TAJEMSTVÍ KUN ICKÉHO „RUSKÉHO“ D EV NÉHO KOSTELÍKA



v DDM v Ostrav . Ani ku na vyhlášení vít z  
doprovodili její rodi e, M. a M. Zádrapovi, kte-
rým d kuji.  Eva Halatová

1211/2011

S d tmi z výtvarného kroužku jsme se zapo-
jili do výtvarné sout že “ Barevný podzim 
2011”, kterou vyhlásil D m d tí a mládeže 

Podzimní výtvarný úsp ch naší školy

ANI KA JE PRVNÍ, Z TÉM  
ŠESTI TISÍCOVEK SOUT ŽÍCÍCH ZE 151 ŠKOL

Ostrava - Poruba. Žá ci kres-
lili a malovali svou p edstavu
o nádherném barevném pod-
zimním ase. Každý z nich ho
vid l jinak - n kte í výtvarn
vyjad ovali své podzimní zá-
žitky, jiní tvo ili podzimní
stromy a p írodu na podzim.
Ani ka Zádrapová ze 3. t ídy
pojala téma zajímav  a na-
malovala podzimní hol i ku,
která m la tvá e, šaty, ...celé
pokryty jablí ky a hruškami,
pozadí hrálo a zá ilo všemi
barvami podzimního obdo-
bí. Tato práce odbornou po-
rotu zaujala a vyhodnotila ji
jako nejlepší v dané kategorii.
Ú ast v sout ži byla 5 749 d tí
ze 151 škol. Ani ce k 1. mís-
tu moc gratulujeme a p ejeme
další výtvarné úsp chy! Slav-
nostní vernisáž výstavy spoje-
ná s p edáváním cen prob h-
la 23. 11. 2011 v 16.00 hodin

I v Kun icích jsme p ed n kolika lety obnovili 
tradici podzimních sv telných pr vod . Le-
tos jsme cestou do m sta duch , prošli také 
m sí ní krajinou a oh ovým špalírem. Když 
jsme šli v tém  naprosté tm  kolem lesa, tak 
ten dlouhý had sv télek vypadal nejen magic-
ky, ale také se n které d ti bály. Absolutním 
hitem záv re ného posezení byly jako loni 
úžasné ízky paní Macurové.  (MS)


