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A  znovu rozezní se folkem! Kun ice pod Ond ejníkem!

PAVLÍNA MOŽNÁ ZAZPÍVÁ,
JESTLI JI HONZÍK PUSTÍ

Kun ice pod Ond ejníkem? A  znovu rozezní se folkem!
Rozhovor s Miroslavem Magnuskem a Liborem Bauerem o folku, o kapele, o tom, pro  se jmenují Galerie a nejvíc o III. 
ro níku hudebního festivalu „Folkování pod Ond ejníkem“, t te uvnit  listu. A Pavlína? To je také zp va ka Galerie, Pavlína
Jan ková, a doma jim p ibyl malý Honzík. Takže se neví, jestli Honzík v sobotu 26. b ezna, kdy bude III. ro ník „Folkování pod 
Ond ejníkem“, maminku pustí na zpívání.   

Je to p i nejmenším zajímavé.
Když jsme v minulém ísle v sou-
vislosti s inností Klubu eských
turist  v minulosti napsali, že ten-
to spolek na konci 19. století nej-
prve za al s výstavbou rozhleden,
nenapadlo nás, jaká by také moh-
la být odezva. Napsali jsme mimo
jiné, že první rozhlednu postavili
eští turisté v roce 1893, na kopci

D d v Beroun . Z ejm  se kun ic-
ké Obecní noviny tou i v Beroun
(za Prahou), nebo  do naší redakce

dorazila zásilka n kolika fotografi í dnešní podoby oné roz-
hledny na kopci D d. S odkazem na náš lánek v posled-
ním ísle. To jenom tak pro zpest ení.

BEROUN A KUN ICE

Ú astníci II. ro níku hudebního festiva-
lu „Folkování pod Ond ejníkem“ (2010) 
rádi vzpomínají na hosta ve era, kterým
byla Pavlína Jíšová. V minulém m síci 
vystupovala Pavlína na koncertu v Brn
(na Leitnerce) s Pavlem Bobkem. Odtud 
je i tento snímek z její webové prezentace. 
Oto íte-li toto íslo novin úpln  na posled-
ní stranu, potkáte se s hosty letošního III. 
ro níku oblíbeného kun ického festivalu. 
Jejich vystoupení je mimo jiné i d kazem 
toho, že „ folkování pod Ond ejníkem“ se 
stává událostí, která se každoro n  píše do 
kalendá e.  A nezapome te, že za íná již
v sobotu 26. b ezna 2011 v 16.00 hod. na 
Hu a ství. 
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29. ledna 2011 jsme v ob adní síni obecního ú adu p ivítali za
hojného po tu rodi , babi ek, d de k  a ostatních p íbuzných
do svazku naší obce tyto nové ob ánky:Amélii Beránkovou,
Nelu Parmovou, Kláru Balcarovou, Valentýnu Blažkovou,
Viktorii Mazochovou, Timeu Kabátovou, Valerii a Sebastiana
Motykovy a Františka ezní ka. D tem i rodi m p ejeme hod-
n  zdraví, št stí a spokojenosti.

P I OCHRAN  MAJETKU
SI MUSÍME POMÁHAT

Lumír Poledník

ZÁPIS DO 1. T ÍDY S RUMCAJSEM, 
MANKOU A CIPÍSKEM

Vyzýváme tímto všechny ob any obce k co nejv tší opatrnosti, 
ostražitosti a všímavosti ve vztahu ke svému majetku, k majet-
ku svých soused  a všech ob an  naší obce. Po jednání se zástupci 
POLICIE R – obvodní odd lení Frýdlant nad Ostravicí nám bylo 
sd leno, že v poslední dob  výrazn  vzrostl po et vykradených objek-
t  na území naší obce, a vzhledem s nastupujícím jarním obdobím 
je p edpoklad, že se tento vývoj trestné innosti nezlepší, spíše nao-
pak. Proto upozor ujeme ob any, aby se všímali výskytu neznámých 
podez elých osob ve svém okolí, výskytu cizích podez elých automo-
bil  (zaznamenali si jejích SPZ) apod. a všechny tyto podez elé sku-
te nosti p ípadn  zavolali POLICII R – telefon 158, nebo p ímo na 
obvodní odd lení Frýdlant n./O – tel. 558 442 011. Díky Vaši spo-
lupráci pom žete této trestné innosti p edejít, nebo ji v as objasnit, 
a ochránit naše majetky. 

Uplynul rok a op t nastala slavnostní doba pro paní u i-
telky, ale hlavn pro další nové d ti, které p išly se svými 
rodi i k zápisu do 1. t ídy.
2. února tento sv j sváte ní den mohly d ti prožít s pohádkovými 
postavami Rumcajsem, Mankou a Cipískem. P i vstupu do školy dosta-
ly od d v at 9. ro níku cedulku se svým jménem a vykro ily na pohád-
kovou cestu plnou poznání a p ekvapení. Ve školní jídeln  si s rodi i
odpo inuly, ob erstvily se a mohlo se za ít. Zkouška byla nenápadná, 
všichni si p i ní užili i radostného pohybu a tak jako Cipísek v lese, 
p ekonávali spoustu p ekážek, házeli na cíl a prolézali tunelem. Za 
svoje výkony dostali sladkou odm nu. Ta ekala na d ti i po spln ní 
matematických dovedností. P i tomto zkoušení si d ti mohly po lou-
pežnicku zahrát karty. Nikdo z budoucích školák  se nenechal ošidit 
a íslice i puntíky na kartách ur ovali všichni správn . Soust ed nost 
a pozornost d tí jsme sledovali p i skládání obrázk  z lesa áholce, 
výslovnost p i p ednesu bán i vypravování pohádky. Nakonec p i-
šlo to nejmilejší, trošku si popovídat o tom, zda se malí školáci do 
školy již t ší, zda už mají doma aktovku a co všechno se cht jí ve škole
nau it. D ti radostn  p ikyvovaly hlavou a ujiš ovaly, že do školy 1. 
zá í ur it p ijdou a nezaspí. Na záv r dostaly malý dárek ze školní 
družiny, strome ek nebo Manku a pam tní list, který jim bude tento 
den p ipomínat. Na realizaci a pr b hu akce se podílely paní u itelky
1. stupn , paní vychovatelky ze ŠD a pan editel Tomáš Kolesa, který
spolu s paní zástupkyní budoucí žá ky p ijímal písemn . O pohošt ní 
se postaraly paní kucha ky a velkou m rou p isp li i žáci naší školy. 
Všem d kujeme. S díkem se obracíme i na paní u itelky z MŠ, které 
d tem d laly láskyplný doprovod a tím je odpoutaly od zbyte ného
stresu. Všem po ádajícím byly odm nou usm vavé d ti.

Na prv á ky se t ší paní u itelky 1. stupn

Pomáhat pot ebným je velice ušlechtilé, zejména když
tak iní lidé s úmysly istými a jak se íká „ se srdcem na 
dlani“. Jednou forem pomoci v konání dobra, se staly
již tradi n každoro ní T íkrálové sbírky. I v Kun icích
pod Ond ejníkem zapustila myšlenka dárcovství své 
ko eny, o emž sv d í následující dopis:

Rádi bychom z celého srdce pod kovali všem št drým dár-
c m, kte í i letos p isp li na tuto sbírku. Díky jejich p isp ní
se poda ilo v obci vybrat 8 632 korun. D kujeme i místnímu 
obecnímu ú adu, jehož pracovníci zabezpe ili pe et ní a kon-
trolu pokladni ek.

Anna echová, Charita Frenštát pod Radhošt m

T ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
V KUN ICÍCH POD 

OND EJNÍKEM- POD KOVÁNÍ
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STAVBA KANALIZACE FINIŠUJE I V ZIM
Tomáš Hrubiš, starosta

Vážení tená i, sou asní i budoucí!

KDOPAK BY SE BÁSNÍ BÁL
Markéta Jurková

ZIMNÍ SPORTOVNÍ DEN KUN ICKÝCH ŠKOLÁK

N kte í si vyšlápli až na Skalku

V úterý 11. ledna 2011 uspo ádal obec-
ní ú ad v restauraci na Hu a ství
informativní sch zku pro ob any,
jejichž nemovitosti jsou zahrnuty 
v projektu kanalizace, západní ást. 
Informace podávali zástupci obce, 
provád cí fi rmy, projektant a staveb-
ní dozor. Pozvánka na tuto akci byla 
doru ena p ibližn  190 vlastník m
nemovitostí, sch zky se zú astnilo 
odhadem 190 – 200 ob an .
Byla promítnuta komentovaná prezentace se 
základními informacemi k uvedené stavb ,
v etn  seznámení s celkovou trasou kanali-
zace. Dále byly podány informace k p ípra-
v kanaliza ních p ípojek k nemovitostem. 
Nakonec byly zodpov zeny dotazy ob an .
Akce byla úsp šná, v p ípad  zájmu ob an
m že  v pr b hu  výstavby kanalizace pro-

b hnout další informativní sch zka k aktu-
ální situaci. Výše uvedená prezentace je 
pro informaci k dispozici na webu obce. Ke 
dni 31.1.2011 bylo provedeno z trasy kana-
lizace 270 bm stoky A, stoka A1 kompletn ,
6 protlak  a jedna shybka v dolní ásti obce. 
Na istírn  odpadních vod ( OV) zhotovitel 
doposud provedl monolitické konstrukce 
nádrží,  obvodové zdivo nadzemního podlaží 
a gabionovou op rnou st nu. V zimních m sí-
cích pokra ují n které stavební innosti, kdy 
to jejich technologie provád ní umož uje, a to 
vždy v závislosti na aktuálních klimatických
podmínkách. Ostatní stavební práce, nap .
provád ní kanaliza ních ád jsou pozasta-
veny. Budou pokra ovat v jarních m sících
podle klimatických podmínek. Dále probí-
hají úpravy projektové dokumentace (PD) 
v závislosti na aktualizaci domovních p ípo-

jek a ostatních požadavk  vzniklých v pr b -
hu výstavby. V sou asné dob  je provád no 
kácení strom  a vzrostlé zelen  v manipu-
la ním pruhu trasy kanalizace.Jsou také p i-
pravovány podklady a stanoviska pro vydání 
územního souhlasu pro kanaliza ní p ípojky
k jednotlivým rodinným dom m. Žádosti 
o vydání územního souhlasu budou b hem 
m síce b ezna obecním ú adem postupn
podány na stavební ú ad M Ú ve Frýdlant
nad Ostravicí. V pr b hu m síce ledna probí-
hala intenzivní komunikace (v etn  dokládá-
ní povinných dokument ) se Státním fondem 
životního prost edí, jako p íprava k uzav ení 
smlouvy na dotaci pro stavbu kanalizace. 
Koncem m síce února bylo zahájeno jednání 
ke zhotovení studie proveditelnosti pro další 
pokra ování kanalizace pro východní ást 
obce (tzv. Horní konec obce).

Oznamujeme Vám, že v tomto
roce dojde ke slou ení obou
knihoven („horní i dolní“).
Knihovna bude prozatímn
z ízena v tzv. malé zaseda-
cí místnosti, v budov  OÚ.
V nové knihovn  bude nová
výp j ní doba. Chceme vyho-
v t starším ob an m, kte í
navšt vují v dopoledních hodi-
nách léka e, lékárnu i poštu,
a proto bude jeden výp j ní
den dopoledne. Další výp j -
ní den bude vyhovovat žá-
k m ZŠ a bude v odpoledních
hodinách. O otev ení knihov-
ny v budov  OÚ vás budeme 
informovat prost ednictvím 

obecních novin. V knihovn
bude k dispozici bezplatný p í-
stup na internet pro všechny
tená e. Knihovna U Kostela 

bude uzav ena k 30. b eznu 
2011. K tomuto datu, prosím, 
vra te všechny zap j ené kni-
hy – zejména knihy regionál-
ní - ozna ené žlutou nálepkou
REG. Knihovna pod Stolovou 
bude uzav ena k 27. 4. 2011. 
Knihy regionální (REG) ale
prosíme vrátit nejpozd -
ji dne 13. dubna. D kujeme
za pochopení a t šíme se na 
setkání v nových prostorách.                                                                                     

R. Zemanová, M. Starnovská

Jednoho dne zazn la v 1. t í-
d  otázka: „Kdo z vás, d ti,
by se cht l stát hercem i
here kou a hrát v n jakém
fi lmu?“ P ekvapiv  se zve-
dl les rukou. „Tak víte, jak 
za neme? Budeme se nejd í-
ve u it hezky p ednášet bás-
n .“ Ve všech ro nících pak 
prob hla t ídní kola recita ní
sout že a 21. 2. 2011 prob hlo
v Galerii Karla Svolinského
i kolo školní. D ti se velmi
sv domit p ipravily, a proto
se nikdo nebál se svojí bás-
ni kou vystoupit p ed zapl-
n ným sálem. Bylo to skoro 
jako v divadle a porota m la
nesnadný úkol, musela ocenit 
t i nejlepší recitátory ve ty-
ech v kových kategoriích. 

Nakonec bylo rozhodnuto 
takto:

1. kategorie (1. t ída)
 1. Jan Cochlar; 2. Lucie 

Chovan íková; 3. Andrea 
Šmajstrlová

2. kategorie (2. a 3. t ída) 
 1. Lada Struziaková; 2. On-

d ej Sebera; 3. Martin 
Strnadel

3. kategorie (4. a 5. t ída)
 1. Natálie Laura Myná ová; 

2. Lucie Blažková; 3. Mi-
roslava ajánková

4. kategorie (7. t ída)
 1. Markéta Vyroubalová

Sout žící byli odm n ni drob-
nými dáre ky i sladkostmi 
a navíc si mohli vyzkoušet, 
jaké to je, stát na jevišti p ed 
poslucha i. Všem ocen ným 
gratulujeme a v íme, že stejn
dob e si povedou i v obvodním 
kole této sout že, které bude ve 
Frýdlantu nad Ostravicí.

Také v zim  se škola podílí na
posilování d tského organismu
a vytvá ení návyk  ke zdravé-
mu životnímu stylu. Každoro n
je po ádán projektový den, letos
tomu tak bylo 2. února, který je
napln n sportem v p írod . Naše
d ti mají výhodu, že nemusí za
t mito aktivitami daleko vyjížd t
a mohou využít okolí školy. Mladší
žáci letos vyšli na delší zimní pro-
cházku. Protože bylo mrazivo,
bylo pro n  p íjemné zastavení
v Hosp dce na kope ku, kde byl 
p ipraven pro všechny horký aj.
Paní Simona Macurová navíc
všechny d ti odm nila za polo-
letní vysv d ení, a tak m ly k aji
i sladkou ty inku. D kujeme za
milé p ijetí i odm nu pro žáky.
Zpáte ní cesta ubíhala vesele, pro-
tože d ti se již t šily na bobování,
sá kování a výtvarné hry na sn -
hu. Starší žáci m li nápl  odlišnou.
Zájemci z ad žák  4. - 9. t ídy se
zú astnili bruslení na kluzišti ve
Frenštát  pod Radhošt m. Zdatní
i mén  zdatní brusla i si zde
vyzkoušeli své brusla ské doved-
nosti. U itelé pro žáky p ipravili

zábavné štafetové hry smíšených
družstev. Poté se zkušen jší brus-
la i utkali v rychlobruslení. Museli 
objet kluzišt  co nejrychleji. D ti 
byly rozd leny do t í kategorií. 
V první kategorii, 4. - 5. t ída, 
vyhrál David Sladký (21,5s) a Natá-
lie Laura Myná ová (21,2s), v kate-
gorii 6. – 7. t ída to byli Simona 
Rašková (22,7s) a Jan Majer (19,1 
s). Poslední kategorii tvo ili jen 
chlapci 9. t ídy, z nichž nejrychlej-
ší byl Martin Štefek s asem 18,7s. 
Za ínající brusla i m li možnost 
zdokonalit si svoji techniku brus-
lení. Všichni sout žící získali slad-
kou odm nu. Nezahálely ani d ti 
bez bruslí. Zvolily zimní výšlap 
na vrchol Ond ejníku, Skalku.
Pou eny o zrádnosti zimního teré-
nu a nástrahách p írody se vydaly 
po turistické zna ce a také tento 
pohyb školák m jist  prosp l.
Tento den všichni poznali, že je 
super trávit volno na erstvém 
zimním vzduchu. Byla to malá 
pobídka k trávení volných prázd-
ninových dn , na které se d ti již 
moc t šily.

M. Jurková, P. Myná ová

Galerie Karla Svolinského
v Kun icích pod Ond ejníkem Vás zve na prodejní výstavu

Z TVORBY MLADÝCH VÝTVARNÍK
ADAM BERNARD – malba; MIROSLAV  PAVLÁSEK - malba

MARTIN GVARDA - dioramata
Vernisáž je v pátek 25. 3. 2011 v 17. 30 h. *S tane ním pro-
gramem vystoupí studentky ZUŠ z Frenštátu pod Radhošt m* 
Výstava je p ístupná ve dnech školního vyu ování nebo na 
základ  telefonické domluvy a potrvá do 25. 4. 2011
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PLESOVÁ SEZÓNA ZAHÁJENA
V pátek 21. 1. 2011 jsme zahájili v Kun icích plesovou sezónu tradi ním 
lednovým plesáním, které po ádalo SRPDŠ. K tanci a poslechu hrála sku-
pina Karavana. P estože se nás letos sešlo mén , atmosféra byla výborná 
a akce navíc zisková. Pod kování pat í zejména panu Martinu Kotrikovi, 
dále všem sponzor m za v ci do tomboly a všem, kte í se na p íprav
plesu podíleli.
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AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ
BUDE VÝHODN JŠÍ

Okrašlovací spolek Rozhledna
Vyhlašujeme ve ejnou dražbu 

základní desky rozhledny
na Skalce

ZVEME VÁS TAKÉ NA JARNÍ

MÁJOVÝ POCHOD

JAK POZNÁTE S ÍTACÍHO KOMISA E
Lumír Poledník, místostarosta

Ke dni 26. b ezna 2011 se uskute ní na celém území R s ítání lidu,
dom  a byt , které upravuje zákon  296/2009 Sb. Toto s ítání se koná
mimo jiné ve všech státech EU. Rozhodným okamžikem s ítání, tj. oka-
mžikem k n muž se vztahují všechny zjiš ované údaje, je p lnoc z pátku
25. na sobotu 26. b ezna 2011. Za každou osobu musí být vypln n s ítací
list osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za každý d m ur ený 
k bydlení jeden domovní list. Nespln ní povinnosti podrobit se s ítání
je p estupkem a bude ešeno v p estupkovém ízení. Odmítnutí sd lení
zákonem stanovených údaj , pop ípad  úmyslné uvedení nepravdivých
údaj  m že být sankcionováno pokutou do 10 tis. K  v závislosti na roz-
sahu a závažnosti p estupku. Vzhledem k možnosti zneužití s ítání lidu
kriminálními živly p ijal SÚ adu opat ení k eliminaci tohoto nebez-
pe í. Jedná se o následující:

Každá domácnost obdrží p edem do své poštov-
ní schránky letá ek o s ítání a lístek s informa-
cí o jmén  a p íjmení s ítacího komisa e s jeho 
služebním íslem a termín první návšt vy k p e-
dání s ítacích formulá .
S ítací komisa i budou plnit svoji funkci v tši-
nou v uniform eské pošty (poštovní doru ova-
telé) a všichni budou mít velkou speciální brašnu 
tmavomodré barvy s výrazn  žlutým nápisem 
„ eská pošta“.
S ítací komisa  musí být ozna en služebním pr kazem s ítacího
komisa e s fotografi í, jménem a p íjmením a služebním íslem a sou-
asn  p edloží sv j osobní pr kaz.

Jméno a p íjmení s ítacího komisa e bude uvedeno v seznamu na
ú ední desce obecního ú adu.
Správnost jména a p íjmení s ítacího komisa e si lze ov it na call
centru telefonicky.
Ob an m že požádat o návšt vu s ítacího komisa e v termínu, kdy
s ním bude v byt další osoba.
Ob an není povinen vpoušt t s ítacího komisa e do svého bytu i
domu.

Existuje také možnost vyplnit s ítací formulá e v elektronické podob .
Podrobné pokyny k tomu jsou uvedeny na informa ních letácích vyda-
ných SÚ, které budou doru eny do každé domácnosti a na interneto-
vých stránkách www.scitani.cz. Formulá e budou dostupné i z adresy 

SÚ www.czso.cz.  Každý kraj má ur eného gestora pro toto s ítání, pro
náš kraj je to pan Ing. Miloslav Glozyga, telefon 737 280 471, e-mail:
miloslav.glozyga@scitani.cz

P vodn  jsme plánovateli tento
pochod jako velkono ní, avšak 
po zralé úvaze, zejména proto,
že chceme tímto vytvo it tradici,
jsme zvolili první kv tnový
den. V té dob bývá již Skalka,
jeden z vrchol  Ond ejníku,
pom rn p ístupná. Takže dne 
1. kv tna 2011 v 10.00 by se 
m ly z eladné, Kun ic pod 
Ond ejníkem, Kozlovic,
Frýdlantu nad Ostravicí
a Pstruží vydat skupiny ob an
z t chto míst, na pochod sm rem 
na vrchol Skalka. P íchod je na 

vrcholu o ekáván okolo poledne, 
ob erstvení je zajišt no,
ob erstvovací místa na trase 
pochodu budou v as oznámena 
na plakátech. Naším p áním je, 
aby v ele jednotlivých pochod
šli starostové obcí. Budou o to 
požádáni, ostatní je již jejich 
svobodným rozhodnutím.
Naho e by m la hrát hudba, 
fotografovat fotografové, 

e nit zájemci o slyšení 
a natá et fi lma i. Nebo
p jde ješt  také o to, že zde 
položíme

ZÁKLADNÍ KÁMEN BUDOUCÍ 
ROZHLEDNY SKALKA

Bude uložen v zemi na viditelném 
míst , ale tak, aby ho nezni ily
základy budoucí rozhledny
a základní kámen by tak z stal
nav ky d kazem a sv dectvím
našich aktivit a zám r .
Na kameni bude uvedeno, že 
je symbolickým základním
kamenem rozhledny, uloženým
dne 1. kv tna 2011 p i Jarním 
májovém pochodu ob an
z úpatí Ond ejníka.
A také tam bude napsáno, kdo
kámen v noval. Dárcem m že
být jednotlivec odkudkoli, který 

tento základní kámen vlastn
vydraží. Ve vyvolávací ástce je
obsažena cena výroby kamene 
v etn  nápisu a jeho doprava 
na místo v etn  uložení. Proto 
je základní vyvolávací cena 
20 000, 00 K . Dražitel m
sta í, aby napsali na e-mail 
ondrejnikrozhledna@seznam.
cz svoje jméno, kontakt a ástku. 
Dražba kon í v pátek 1. dubna 
2011 ve 12.00 hod. Po ítá se 

as zaznamenaný na p íjmu e-
mailové pošty.

Kdo tedy má zájem, aby jeho jméno, jako dárce, p etrvalo staletí 
na vrcholu Ond ejníku, m že se zú astnit dražby. Pochopiteln , že 
vydražená ástka bude v nována na ušlechtilé ú ely naší spolkové 
innosti. Ostatní podrobnosti budou na letácích a plakátech. Další 

informace na telefonu 724 100 646.

Na základ  vznesených požadav-
k  od ob an  prob hla v m sí-
cích lednu a únoru jednání
s p epravcem, fi rmou VEOLIA
TRANSPORT o možných úpra-
vách jízdního ádu autobus . Byly
požadovány celkem t i úpravy,
a díky vst ícnosti a ochot  odpo-
v dných pracovník  dopravní
fi rmy pana D. Petra a paní G.
Jursové bylo ve dvou p ípadech
nalezeno ešení a od nejbližšího
termínu možné zm ny jízdní-
ho ádu, tj. 6. 3. 2011, bude tato
zm na realizována takto:
Linka 880651 14 (sm r
Frenštát p. R.) bude vyjížd t
ze zastávky Kun ice p. O.
to na ve 21.12 hod. a nebu-
de zajížd t na zastávku
Kun ice p. O. železni ní sta-
nice, ale bude zastavovat na roz-
cestí k železni ní stanici ve 21.14
hod. Tento as odjezdu z to ny
je kompromis, který dle mého
osobního jednání bude vyhovo-

vat jak zam stnanc m, kte í pra-
cují v BRC eladná i t m, kte í
dojížd jí za prací do Frenštátu p.
R., Kop ivnice apod. Také návaz-
nost na vlakový spoj je zajišt na.
Vlak od Frýdlantu n. O. p ijíždí
ve 20.55 hod., od Frenštátu p. R.
ve 20.56 hod.
Linka 880651 24 (sm r
Frenštát p. R.) bude zajížd t
na zastávku Kun ice p. O.
železni ní stanice s asem
odjezdu ve 14.34 hod. Tím
bude p ímo navazovat na vla-
kové spoje. Vlak od Frýdlantu
n. O. p ijíždí ve 14.25 hod., od
Frenštátu p. R. ve 14.26 hod.
T etí požadavek, a to obnovení
zavedení autobusového spoje
k 1. rannímu vlaku sm r Frýdek-
Místek, Ostrava (odjezd ve 4.21
hod. z Kun ic p. O.), není možno
v sou asné dob  zajistit, nebo
fi nan ní náklady na tuto úpravu
jsou pro obec neakceptovatelné.        

Lumír Poledník

V íjnu zorganizoval
Okrašlovací spolek
Rozhledna 1. ro -
ník ON EJNICKÉ
PATNÁCTKY (b h
na Skalku) ve spolu-
práci s podnikatelem
Petrem Mikeskou.
Toho vidíte na sním-
ku na vrcholu Skalka
v rozhovoru s televizí
Polar n kolik minut
p edtím, než se uká-
zali první závodníci.
Nu a na tomto mís-
t  bude také uložen
základní kámen roz-
hledny. 
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A  znovu rozezní se folkem! Kun ice pod Ond ejníkem!
PAVLÍNA MOŽNÁ ZAZPÍVÁ, JESTLI JI HONZÍK PUSTÍ

Hrubišem v kostelním sboru. A navíc
jsem také lenem kulturní komise v obci.  

Inu dob e. Tak jste p ed p ti lety vznikli,
hrát na hudební nástroje jste um li z ej-
m  dob e všichni. Ale co písni ky?

No pochopiteln , nejd íve p išly na adu
vzory. Zpívali jsme chvíli jako Nezma i,
Žalman & spol., p ebírali jsme písn
Pavlíny Jíšové a jiných. A od první chvíle
jsme v d li, že máme na víc. A tak spat i-
ly sv tlo sv ta originální písni ky Moniky
Michnové a Miroslava Magnuska. Nejd íve
byly spíše o lásce, o citech (snad také prá-
v  proto se Monika Michnová mezitím sta-
la Monikou Magnuskovou – pozn. red.),
posléze jsme za ali umis ovat d j našich
písní do p írody, mezi trampy a do všech
t ch oblastí, k nimž má folk blízko.  

Pokud se lov k seznámí s vý tem vašich 
aktivit za posledních p t let, je t eba íci, 
že jste nasadili setsakra po ádné tempo.  
Možná více než folkové.

Ano. Pravdou je, že hned p i prvním 
ve ejném vystoupení ve Frýdlant  nad 
Ostravicí jsme byli ocen ni jako objev 
roku. Druhým rokem na ja e jsme zví-
t zili v oblastním kole Trampské porty 
v Ostrav  a postoupili do národního finá-
le do Jihlavy. Ze sout že Jesenické klí-
ení jsme postoupili ve stejném roce na 

Bruntálské indiánské léto, když v Jesenic-
kém klí ení byla naše zp va ka Monika 
Michnová ocen na jako nejlepší zp va -
ka sout že. No a na ja e roku 2008 jsme
vydali první CD nazvané Poselství. Je na 
n m 16 našich vlastních skladeb a jsme 
rádi, že nám ho pok til Karel Loprais, 
který nám fandí. Narodil se v Ostrav ,
bydlí ve Frenštát  a nejen jeho podpo-
ra nás pot šila. Konec konc  chodil do 
školy v Kun icích pod Ond ejníkem, tak
je vlastn  v p eneseném smyslu jedním 
z nás.

Než se dostaneme k „Folkování pod 
Ond ejníkem“, tak ekn te, jak se vám 
povedlo dostat se na velice prestižní fes-
tival Mohelnický dostavník?

Je to docela jednoduché. Musíte po roce 
od vydání onoho CD, usp t na festivalu 
Orlovská struna. Naše zp va ky Monika 
a  Sisi zde získaly cenu za ženský dvoj-
hlas. A hned v lét  2009 jsme vyhráli
Old ichovický žejdlík v Old ichovicích k
u Zlína. A na podzim jsme zabodovali 
na jednom z našich nestarších festival

Možná, že by se našla n jaká velice p ís-
ná osoba, která by prohlásila, že lenové 
kun ické kapely Galerie mají ve zkušeb-
n  pom rn  zna ný nepo ádek. Ovšem 
zdání klame. Všechny nástroje, stojany, 
mikrofony, kabely i písemnosti jsou na 
svém míst . A kdyby náhodou všech-
no tohle ožilo, i ta nejp ísn jší puritán-
ka by s pochopením mávla rukou. Oni 
Monika, Michaela, Pavlína, Miroslav,
Daniel a Libor skute n  UMÍ!!  Kapela 
vznikla práv  p ed p ti lety, nikoli ovšem 
na zelené louce. Nejprve tu byl cimbál 
a písn  spíše lidové. A tohle všechno 
mnozí tla ili z pozice folklor do pozice 
folk. A poda ilo se to. Skupina si necha-
la název Galerie a od po átku roku 2006 
vystupuje jako folková skupina z Kun ic 
pod On ejníkem. Mají také dost št stí - 
zkušebna, ve které si povídáme s Miro-
slavem Magnuskem a Liborem Bauerem, 
se nachází v objektu frenštátské firmy
LOGIS. Galerie zde má výbornou a doko-
nalou základnu.

Jak jste vlastn  p išli k tomu názvu 
Galerie?

Je to jednoduché. Dlouho jsme zkouše-
li v prostorách známé galerie Základní 
školy Karla Svolinského v Kun icích 
pod On ejníkem. Odtud máme nejen 
název, pat íme tam. Já sám, íká kapelník
Magnusek, mám v obci stále ješt  trvalé 
bydlišt , které jsem si také v nadnese-
ném smyslu slova vysloužil tím, že již 
dvacet let zpívám se starostou Tomášem 



ve Svojšicích. T etí místo na Svojšickém 
podzimu, to byl úsp ch. A na konci roku 
jsme již po t etí vyhráli na folkování 
ve Frýdlant  nad Ostravicí cenu divá-
ka. A loni jsme si tedy troufli zajet do 
Mohelnice na Moravského vrabce. Odtud 
jsme postoupili do finále v Karviné. 
A díky tomu všemu jsme se dostali i na 
jeden z nejv tších festival  v republi-
ce, na Mohelnický dostavník. Ani odtud 
jsme neodešli s prázdnou. P ivezli jsme si 
ocen ní „Moravský chechták“ za nejvtip-
n jší písni ku. Je to ta šestnáctá, poslední 
z našeho CD a jmenuje se POU OVÁ. Nu, 
a aby se to nepletlo, odsko ili jsme si i do 
zahrani í. V Turzovce jsme si na meziná-
rodním festivalu Drotaria zahráli s nejlep-
šími slovenskými a eskými kapelami.

Není tedy divu, že jste si troufli i na 
vlastní festival. V sobotu 11. dubna 2009 
jste to rozto ili na Hu a ství p i prvním 
ro níku „Folkování pod Ond ejníkem“. 
Kdo p ijel? 

Ú ast byla velice slušná. Pta aroko, René 
Sou ek, Nena Darmo, Bebechy a I. C. 
Q. Ostravsko. První ro ník jsme vyhrá-
li, máme zde p ece jen hodn  p íznivc ,
takže od té doby vystupujeme mimo sou-
t ž.

A poté p išel ten památný druhý ro ník, 
kdy Pavlína Jíšová požádala vaši Moniku 
Magnuskovou, aby si s ní v záv ru festi-
valu zazpívala. 

Druhý ro ník byl v pátek 16. dubna 2010 
a na ú asti bylo poznat, že se pokoušíme 
s úsp chem nastartovat budoucí možná 
velmi zajímavou tradici. P ijeli F-band 
Pohled z Havlí kova Brodu, Kv toš Hu a
z Podlesí (Budišov nad Budišovkou),
Fukanec z Nového M sta nad Metují,

Hrnek z Ostravy (vít z fes-
tivalu), Careta z K enovic, 
Špunt z P erova a jako host 
I. C. Q. Ostrava. Hlavním 
a velice milý hostem byla
Pavlína Jíšová s p áteli. Bylo 
to neopakovatelné. A my jsme 
vystoupili také samostatn .
Nu a Pavlína s Monikou, to 
byl koncert. 

Na co se budeme t šit letos?

Pochopiteln  brn nští 
POUTNÍCI budou tahákem 
ve era. To je bez debaty. Ti 
hrají již ty icet let a ma-
jí i n kolik generací p íz-
nivc . Jsme rádi, že budou 
mezi námi. P ijde také Dekl 

z Ostravy, Pocity z Brna, Raindrops 
z Frýdku-Místku, Sova-Slamák z Ostra-
vy, Viejos z Ostravy, A. M. Úlet z Mora-
vi an a Fukanec z Nového M sta nad
Metují. Bude to paráda.

Jak se vlastn  hlasuje? A jak jste na tom 
ekonomicky? Co 
obec?

Hlasují návšt v-
níci koncert . Do
prostor v Hu a -
ství je jich ve-
jde 150, možná
by se jich vešlo
i 200. Všechny
koncerty jsou
plné. Obec nám 
pomáhá, vždy
je spolupo adatel.
Zvládneme s tou-
to pomocí s tržba-
mi ze vstupného
uhradit nezbyt-

nou režii. I pro naše hosty a ú astníky. 
Díky tomu m žeme držet vstupné pod 
stovku a to je velmi dobré.

Jaká jste parta?   

Dobrá. Daniel Ptašek jezdí z Haví ova, 
Pavlína je te  sice víc maminka, je to 
pot eba. Možná jí to na to folkování vyjde. 
Ale dohromady jsme dobrá parta. Kapelník
na ni sta í a navíc p ispívá do repertoá-
ru asi polovinou skladeb. Druhou p ináší 
Monika. A Libor Bauer mimo své basy 
zpívá a pe uje i o tuto zkušebnu, ve které 
sedíme. Máme to rozd lené a klape to.

A tak jsem se doma v klidu pustil do p epi-
sování tohoto rozhovoru a pustil jsem si také 
ono CD Poselství. Když hráli tu šestnáctou, 
pou ovou, bylo mi líto, že nemám po ruce 
žádnou slivovici. Je totiž ta písni ka o pouti 
a také, jak jinak, o slivovici. Žertovná a „
po našimu“. Není divu, že dostala v Mohel-
nici toho chechtáka. A tak vás všichni zvou
na poslední b eznovou sobotu.

Za rozhovor pod koval: Petr Andrle
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„Tak letošní Šib inky byly op t
super“, zaznívalo z úst odchá-
zejících a unavených host ,
tak jako loni i p edloni a op t
díky skv lé hudb  Kiwi z Kop-
ivnice, která nám letos hrá-

la do tvrté hodiny ranní p i
zapln ném parketu tance chti-
vých a neutahatelných host ,
kte í se postarali o velice p í-
jemnou, veselou a p átelskou
atmosféru. Velký dík pat í
také nájemc m Hu a ství
panu Vlastimilu Víchovi
a panu Martinu Kotríkovi, bez
kterých by ples vlastn  nemo-
hl být a všem sponzor m z ad
ob an , podnikatel  a v nepo-
slední ad len  a cvi enc
ASPV, kte í nejen finan n
p isp li, ale také se hlavn
po adatelsky podíleli na této
organiza n  náro né akci.
Hlavním sponzorem Šib inek 
byla Generali pojiš ovna a.s.,
jejíž zástupci se plesu také
zú astnili a p i této p íležitos-
ti vylosovali š astného výher-
ce zájezdu do Pa íže.

D v ata ze Základní um lec-
ké školy ve Frýdlant  n. O. se
postarala o pestrý program ve
dvou tane ních vystoupeních
v rytmu špan lského paso dob-
le a p sobivého dynamického
tance t icátých let. Vystoupení
pot šila nejedno oko p ítom-
ných pán  a také byla velkou
inspirací p ítomných dam.
Ples se opravdu poda il, po a-
datelé mohou být spokojeni
a doufáme, že i p ítomní hos-
té, kte í se rozcházeli až kolem
páté hodiny ranní.  Jen nás
mrzí, že jsme nemohli uspoko-
jit všechny zájemce o vstupen-
ky na tento ples, protože bylo
vyprodáno daleko dop edu
zájemc m z ad cvi enc  a cvi-
itel  TJ Sokola. Tento ples

není ur en jen len m t lo-
výchovné jednoty, jak letos
zaznívalo „po d din “. Ale je to
pro n  taková malá odm na za
to, že se zú ast ují akcí po á-
dané TJ Sokolem, pomáhají
p i závodech, starají se o naše
nejmladší cvi ence. A také ve

svém volném ase zvelebu-
jí areál t locvi ny a její okolí. 
V neposlední ad  pak jednotu 
sponzorují dle svých možnos-
tí. Také mají své p átele, zná-
mé a rodiny, s nimiž se cht jí 
jednou za rok pobavit na spor-
tovním plese, avšak Hu a ství 
není bohužel nafukovací.
P ed rekonstrukcí restaurace 
Hu a ství se do sálu vešlo 164
platících návšt vník , když
pochyb la místa, tak se sed -
lo ješt  v hosp dce. Dalších 

15 – 20 míst pro nenáro né 
bylo„na stojáka“ v „pekle“. Te
máme naši oblíbenou hosp d-
ku v novém hávu, posezení je 
p íjemné, kultivované, žád-
ný zaprášený parket a bri-
kety u kamen, ale bohužel je 
zde o n jakých 40 židlí mén .
S tím asi už nic nenad láme 
a jen doufáme, že i p es tyto 
drobné nedostatky nám zacho-
váte svoji p íze  a p íští rok se 
znova na Šib inkách potkáme.  
SPORTU ZDAR! (odbor ASPV)((

Naše komise pro životní 
prost edí navázala úzkou 
spolupráci se ZŠ Karla 
Svolinského. V této škole 
totiž vznikla d tská komi-
se pro životní prost edí. 
Stalo se tak díky  inicia-
tiv  paní u itelky Dany 
Heryánové.
Na základ  diskuse mezi d tmi
a následné ankety v jednotli-
vých t ídách školy vyplynulo,
že d tem není životní prost edí
v Kun icích lhostejné, všímají si
okolí a cht ly by adu v cí zlep-
šit. D tem nejvíce vadí výkaly
od ps  u chodník , nepo ádek 
na zastávkách, kolem popelnic,
odpadky ve k oví, ale nap .
i neodvezené pokácené d íví,
i to, že lidé pálí mokré listí

a trávu.  V rámci ankety odpo-
vídaly d ti na otázku, Jak by sek
dalo zlepšit životní prost edí
v Kun icích? (P ipomínám,?
že na tuto otázku rádi uvítá-
me odpov di od všech ob a-
n  Kun ic, a to na adrese
komisezp@kuncicepo.cz, i
na obecním diskusním fóru
http://forum.ondrejnik.com
nebo papírovou formou v poš-
tovní schránce obecního ú a-
du).  U d tí se objevily odpov -
di jako: více odpadkových koš

v obci, nap . na zastávkách,
u „ruského“ kostelíka, p ed
obecní ú ad; nepálit plasty,
ne márat po zdech, neni it
zastávky atd. Nejzásadn jší
a nej ast jší odpov di byly
d tsky prosté a pro každého
z nás proveditelné - aby kaž-
dý lov k po sob  uklízel. A to
nejen po sob  (tzn. neházet
odpadky na zem), ale i po svém
psovi - nenechávat psí výkaly
ležet na trávníku i dokonce na
chodnících. Žáci n kterých t íd
pak v rámci výtvarné výchovy
vyrobili cedule s upozorn ním,
aby majitelé ps  sbírali výkaly
po svých mazlí cích, p ípadn
chodili ven it psy na jiná mís-
ta. Tyto cedule by se m ly brzy
objevit u školy, u obecního ú a-
du a u obchodu.  Z dalších akti-
vit d tské komise pro životní
prost edí je t eba zmínit vysílá-
ní o životním prost edí v rámci
žákovského školního rozhlasu
i plánovanou nást nku v no-

vanou životnímu prost edí na
chodb  školy. lenové d tské
KŽP již m li také možnost vyjet
se svými dosp lými kolegy na
„zkušenou“ do Trojanovic, aby
zjistili, jak tam funguje naklá-
dání s odpady. O tom však zase
p íšt .                                              

83/2011

D TI NÁM NASTAVUJÍ ZRCADLO
Kate ina Niklová, lenka komise pro životní prost edí

SOKOLSKÉ ŠIB INKY SE VYDA ILY
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Denn  se z médií dovídáme
o p í inách klimatických zm n
a jejich následcích (p írodních
katastrofách), které má na sv -
domí celosv tové bezohledné
drancování p írody. Když se
pozorn  s trochou optimismu
rozhlédneme kolem sebe, zjis-
tíme, že máme poslední šan-

ci bojovat proti chamtivosti
a sobectví. Snad se postupn
rozlou íme s kun ickou riva-
litou a boj za lepší životní pro-
st edí nás sjednotí.  Využijme
ankety vyhlášené v posledních
obecních novinách komisí
životního prost edí. V ím, že
bude úsp šná a p i odpov dích

se zamyslíme nad tím:
• Pro p írod  tolik ubližuje-

me?
• Pro  nem žeme pravideln

v trat?
• Pro  jsou n které pot ky

plné odpadk ?
• Pro  máme v kontejnerech 

net íd ný odpad, ale i kamení 
a kusy betonu?

• Pro  máme v obci erné
skládky?

Ale dost otázek. T šme se 
na rady a odpov di z ankety.
P íchod jara – Den Zem  a sb r
velkoobjemového odpadu nám 
jist  zlepší životní prost edí
a umožní nám v novat se i našim 
památkám a všem hodnotám, 
které nám tu zanechaly minulé
generace. Naše obec je skute -
n bohatá na církevní, p írodní 
a kulturní památky. V minulých 
letech se nám poda ilo:
• Ošet it a vyhlásit významné 

a památné stromy.
• Vy istit studánky, mok ady

a vodní nádrže.

• Vy istit desítky lokalit od 
invazních rostlin.

• Opravit církevní k íže, kap-
li ky a další kulturní památ-
ky.

Letos snad budeme pokra ovat 
s opravou k íže p ed hlavním 
kostelem. Co naším p edk m
dlužíme, je zp ístupn ní štol 
speleologickým pr zkumem 
a dokumentace starých d l-
ních d l k t žb  železné rudy. 
S prvním pokusem jsme za ali
v obecním lese Papradná a snad 
bude úsp šný. Nezapomínejme, 
jak je úžasné obklopovat se 
a být sou ástí kousku sv ží p í-
rody pod Ond ejníkem, nasávat 
éterický vzduch jedlobukových 
les  a smá et rty v pr zra ných
vodách beskydských studánek. 
Nau me se hodnotit práci vlast-
ní, ale i našeho zastupitelstva, 
komisí a spolk podle dosaho-
vaných výsledk  p i zlepšování 
podmínek k životu v obci.

Miloslav Šruba ,
jednatel PS Podbeskydí

Snad si ješt  p íroda v Kun icích pod Ond ejníkem dovede poradit

erná skládka v mok adu Papradná  Foto: M. Šruba

Vážení spoluob ané,
omlouvám se p edem za níže uvedené 
ádky, okolnosti mne však nutí zaujat

k celé záležitosti stanovisko. Vyjád ím
se pouze obecn , krátce a srozumiteln ,
snad naposled, abych vás takovými 
v cmi dále neobt žoval. P vodn  jsem 
necht l na otev ené dopisy starostovi 
pana Pavlity v bec reagovat. V dopisech 
a jiných podobných písemnostech jsou
informace vytržené z kontextu, bez

vysv tlení, n které zcela nepravdivé,
s jednozna ným zám rem znevážit mou 
osobu a n které další slušné ob any v o ích
ve ejnosti.  Zám rn  nebudu nic rozvád t,
nebo jsem p esv d en, že nemá význam
obt žovat ob any takovými záležitostmi. 
Také nechci poškozovat jméno obce na 
ve ejnosti. Všichni jist  pot ebujeme klid 
k práci a v bec k životu v obci.   Musím 
konstatovat, že za celý sv j život jsem v obci 
nezažil takové poštvávání skupin ob an

v i sob  navzájem. Žádám pana Pavlitu, 
aby se svými výpady skon il, neobt žoval
tím ob any, dále nepoškozoval obec a aby
respektoval výsledky komunálních voleb 
a ustanovení zákona o obcích v § 83, který
uvádí, že len zastupitelstva obce je mimo 
jiné povinen hájit zájmy ob an  obce 
a jednat a vystupovat tak, aby nebyla 
ohrožena vážnost jeho funkce.

Tomáš Hrubiš,
starosta obce

Vyjád ení k otev eným dopis m starostovi obce

Nástup digitálního tele-
vizního vysílání v naší 
oblasti za al v dubnu 
2010 spušt ním multiple-
xu 1 ( T1, T2, T24 a T4 
sport) z Lysé Hory a v pro-
sinci z Radhošt . Multiplex 
2 (Nova, Nova Cinema, 
Prima, Prima Cool a Bar-
randov) z Lysé Hory 
bude spušt n už v dubnu 
a ukon ení analogového 
vysílání se plánuje na lis-
topad letošního roku.

Po tomto datu už nebude mož-
no na stávajících televizo-
rech, videorekordérech, DVD
rekordérech (pokud nejsou
vybaveny digitálními tunery)
vysílání p ijímat ani nahrávat.
Každému z uvedených p ístroj
bude nutno p ed adit p evod-
ník digitálního signálu na ana-

logový, tzv. set-top-box (STB):
DVB-T pro pozemní (terestric-
ký), DVB-C pro kabelový nebo
DVB-S pro satelitní p íjem. To
je zásadní rozdíl oproti sou as-
nému stavu!
Pro individuální digitální
pozemní p íjem v rodinných
domech bude mnohdy sta-
it stávající anténu pro UHF

pásmo nasm rovat k vysíla i
a odzkoušet zda použité kom-
ponenty (zesilova e, rozbo o-
va e, zásuvky, kabely apod.)
digitální signál neznehodnocu-
jí. K individuálnímu digitální-
mu satelitnímu p íjmu je nutno
instalovat venkovní jednot-
ku (parabola s konvertorem)
a propojit s digitálním sate-
litním p ijíma em (u každého
televizoru). Prost ednictvím
p ístupové karty vložené do
satelitního p ijíma e lze bez-

platn  p ijímat v sou asnosti 
více než dvacet eských a slo-
venských program  a p es ty-
icet voliteln  placených v SD 

i HD kvalit . Mimo to i stovky
neplacených cizojazy ných 
zahrani ních program .
Jiná situace je v inžovních
domech se spole ným p íjmem, 
kde stávající rozvody STA nevy-
hovují p ímému rozvodu DVB-
T signálu a další možná ešení 
(konverze na analog, a p evod 
do pásma VHF) jsou nákladná
a obvykle neumož ují p enos
doprovodných datových služeb
nap íklad teletextu, EPG (elek-
tronický programový pr vod-
ce), rozhlasových program ,
více zvukových doprovod
apod.
Z t chto d vod  je vhod-
né vytvo it nový rozvod pro
DVB-S dopln ný o DVB-T, 

dimenzovaný pro dv  p ípojky 
v každém byt . Uživatel bytu 
má tak možnost si sám zvo-
lit jaké vysílání chce p ijímat 
a v p ípad  že již satelitní p i-
jíma  užívá, m že ho k rozvo-
du p ipojit a vn jší jednotku
zrušit. Toto perspektivní eše-
ní má adu výhod, mimo jiné 
dává možnost satelitního p í-
jmu i t m, kterým poloha jejich 
bytu satelitní p íjem neumož-

uje. A v neposlední ad  je 
zde perspektiva, že z balkón
a fasád zmizí všechny paraboly. 
V tšina nových STB má i funk-
ci PVR (osobní videorekordér) 
která umož uje záznam digi-
tálních televizních program
v SD i HD kvalit  na pevný disk 
(HDD), nebo USB fl ash disk 
a pln  nahradí, za n kolikaná-
sobn  nižší cenu, videorekor-
dér nebo DVD rekordér.

Jste p ipraveni na analogovou tmu?
Hugo Kubiz ák
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V minulém vypráv ní jsme
si ekli, že vznik Kun ic
pod Ond ejníkem p ímo
souvisí s existencí hradu
Hukvaldy. Traduje se, že
byl hradní ú edník Alfréd
Kunz pov en, aby založil
novou osadu. Sehnal dosta-
te ný po et lidí, kte í m li
zájem o pozemky v budoucí
nové obci. Ti vyklu ili lesy
a tak se za ala rýsovat osa-
da nazvaná podle zakla-
datele. Kunzendorf, esky
Kun ice, pozd ji Hrubé
Kun ice. Roku 1848 nazvá-
ny ú edn  Velké Kun ice
a roku 1924 Kun ice pod
Ond ejníkem. Mezitím se
také nazývaly Velké Kun-
ice pod Frenštátem. Není

d vod  tomu nev it. Ve
13. a 14. století se to tak
stávalo. Bohužel nevíme
p esn , jak to tehdy bylo.

Aby si onu situaci zakládá-
ní dnešních Kun ic dovedl
laskavý tená  p estavit,
dovolte mi, abych si vypo-
mohl p íb hem, který se
stal, a máme ho písemn
doložený. Kouzlem necht -
ného se týká také obce
Kun ice, pouhých 40 km
vzdálené od našich Kun ic
pod Ond ejníkem.
P ed více než sedmi sty lety
neexistovala obec Dolejší
Kun ice. Dnes neexistuje
také, jde o místní ást m s-
ta Fulnek. Vznikla ale jako
samostatná n kdy v roce
1301. Jak to stalo? N kdy
na podzim roku 1301 se
D t ich z Fulštejna, v té
dob kanovník olomoucký,
rozhodl, že volné pozemky
(v místech dnešních Dolej-
ších Kun ic) daruje muži 
jménem Konrád. Ten stál

v ele rodiny, na kterou 
bylo spolehnutí. A tak mu 
D t ich smluvn  umožnil
vyklu it na ur eném míst
les, postavit tam ves zva-
nou Steinbach a odm nou 
za tu práci, že mu bude
svobodná držba dvora, 
tedy d di né fojtství. To 
pak že bude p edstavo-
vat svobodné jitro k zorá-
ní, sedmý lán pod inží, 
právo na postavení dvou 
mlýn  a kr my. Dále že 
bude mít svobodnou mas-
nou lávku a innost ševce 
a ková e. Ke kostelu, kte-
rý bude postaven, p id -
luje p l svobodného lánu, 
druhou polovinu dává 
fojtovi bez inže, rovn ž
tak že mu p id luje každý
t etí fenik z poplatk  za 
pokuty a soudy a navíc 
k tomu p l lánu pro pas-
tvu dobytka. V záv ru 
smlouvy se píše, že její
ú astníci mají používati
právo hlub ické a pokud
by nastala u soudu spor
o pochybnost, mají poslat 
rozsudek do Wichenau 
(Vítkova). A všichni, které 
fojt Konrád pozve k budo-
vání obce, jsou, pokud se 
daní tý e dvacet let svo-
bodni. Až se zabydlí, usadí
a budou mít p íjmy, tak po 
on ch dvacet letech budou 
všichni platit z každé-
ho lánu ro n  2 vierdiny 
st íbra. Jak jednoduché, 
že? Konrád dostal pou-
ze pozemek. A smlouvu, 
z níž bylo jasné co má dal-
ší desetiletí d lat a jak se 
má chovat. Pokud se mu to 
poda í, píše se ve smlouv ,
budou se mít dob e i jeho
potomkové, nebo  fojtství
je d di né. Navždy.  Takto 
rodina Konrádova p išla

k majetku, který si muse-
la ovšem teprve pracn
vydobýt. Neb v onom roce 
1301 byl na míst  Dolej-
ších Kun ic jen nepronik-
nutelný les. Dnes bychom 
ekli, že D t ich vymyslel

perfektní marketingový 
projekt, zaangažoval do
n j Konrádovu rodinu tak,
aby zbohatla ona i vlast-
ník pozemk . Jinak to totiž 
nešlo. P edstava, že vznik
obce Steinbach m že být
umožn n usnesením sch -
ze místního rolnictva, je 
jak sami rá íte jist  uznat, 
absurdní. Aby byla skrze-
vá D t ichovo rozhodnutí 
jakási ve ejná kontrola
(p eloženo do dnešního
jazyka – aby bylo jasno, 
že D t ich se tak neroz-
hodl proto, že by mu dal
Konrád n jaký úplatek,
ale že jednal v zájmu bis-
kupství), pozval kanovník
D t ich do nejbližšího m s-
ta s magistrátem všech-
ny, kte í m li stvrdit onu 
smlouvu. Koho pozval?
P edevším Konráda, který 
byl jinak obro ním v M s-
t  Libavé. Pochopiteln ,
D t ich Konráda znal. Byl
nájemcem léna (leníkem) 
v M st  Libavé, pat ící-
mu církvi a platil ádn
nájem (obro í). D t ich
pozval k podpisu smlou-
vy, jak se slušelo a pat ilo, 
i další místní podnikatele. 
Protože ti v d li, jak mají 
takové smlouvy vypadat. 
Poctiv . A tak se podpisu 
smlouvy zú astnil Jin-
d ich – kr má , Siegfried
– pivovarník, m š an 
Konrád zvaný Zieger
a dále m š ané z místa,
kde byla smlouva vyho-
tovena. Pertold na rohu,

JAK SE STALO, ŽE VZNIKLY
KUN ICE POD OND EJNÍKEM ((2)

Historické i mén  historické úvahy píše pro OBECNÍ NOVINY Petr Andrle
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Vyganda z Hešic, Tiko
pivovarník a Hermann
švec.cc  Ti poslední ty i byli
místní ob ané – m š ané.
Protože v širokém okolí
bylo v té dob  pouze jedno
m sto, které m lo místní
správu – magistrát, byla
smlouva sepsána zde.
Tím m stem byl dnešní
Budišov nad Budišov-
kou. Ona smlouva byla
sepsána dne 25. listopadu
1301. Víme to proto, že je
uložena v opavském Zem-
ském archivu. Jak se tam
dostala? Inu dne 23. srpna
1938 ji p inesl do tehdejší-
ho opavského muzea pan
Teltschik, p ímý potomek
fojt  z Dolejších Kun ic.
Tušil z ejm , že s hrozící
nastupující totalitou do-
jde k devastaci posvátné-
ho práva tradice majetku.
A tak listinu sv il ú ední
instituci. Ale pochopte:
jeho rodina tém  sedm
set let uchovávala onu
listinu sepsanou 25. listo-
padového dne roku 1301
ve svém majetku.  Kolik
nebezpe enství museli
za ona staletí p ekonat,

kolik p ekážek? Kolik toho
museli u init, aby listina 
byla zachována v neporu-
šeném stavu? Jak hluboce 
si museli vážit vlastnické-
ho mandátu a d di ného
práva? Až když cítili, že by
mohlo dojít k deklasování
stavu, sv ili poklad listiny 
ú ední instituci. Kun i tí
fojtové to z ejm astokrát 
nem li v minu-
losti nijak lehké.
Ale n kde v jejich
domácnosti byla
asi truhla, v níž 
byla uložena lis-
tina podepsaná
k a n o v n í k e m
D t ichem z Ful-
štejna a obro níkem Kon-
rádem z M sta Libavé. 
Dne 25. 11. 1301. Bylo to 
sv dectví o poctiv  a t žce 
nabytém majetku. Bylo to 
sv dectví o privilegiu, kte-
rého se jejich rodu dostalo. 
Bylo to vysv d ení o sta-
te nosti, ob anské odpo-
v dnosti i o schopnosti 
rodu pe ovat o sv ený 
majetek.
Jestliže tedy napíšeme, že 
takhle n jak mohly vznik-

nout Kun ice pod Ond ej-
níkem, a že rodina zakla-
datele vlastnila fojtství dal-
ších dv  st let, nebudeme 
daleko od pravdy. Další 
rozvoj obce byl v podstat
spjat s výrobou skla, t žbou 
železné rudy a s p stová-
ním lnu. Za neme tedy se 
sklá skou výrobou. Sklárny 
vznikaly na panství Huk-

valdy tém  sou-
asn  s budování 

hradu. Základem 
jejich vzniku byly
rozsáhlé buko-
vé lesy. Postavit 
sklárnu, to nebyl
takový problém. 
Základem byla

pec, krytá provizorním 
p íst eškem, stoupa na 
drcení k emene, p ípadn
pila a mlýn (viz obrázek
st edov ké sklárny). Sklá -
ské hut  m ly totiž enorm-
ní spot ebu d eva. Avšak
nikoli pro vlastní tavení, 
ale pro výrobu potaše. 
Potaš (nebo také salajka i
draslo) se vyráb la z pope-
la. K tomu bylo t eba mno-
ho strom , takže sklárny 
výrazn  m nily tvá kra-

jiny a asto se st hovaly
– do míst, kde bylo více 
strom . K získání drasla 
se v lese vyhloubily m lké
jámy, vyložily se plochými 
kameny a zde se pálilo d e-
vo ( emeslo zvané popelá -
ství). Nejvýhodn jší bylo
jilmové (8x výnosn jší 
než smrkové), pak vrbové, 
dubové, bukové, nakonec 
i jehli naté d evo a d evní 
odpad. Spálením 100 kg
(necelý m3 suchého d eva) 
nejkvalitn jšího d eva se 
získal necelý p l kilogram 
popela.
Jedna z prvních skláren 
v naší oblasti byla z ejm
v obci Sklenov již v druhé
polovin  13 století. První 
kun ická sklárna vznikla
pravd podobn  za átkem 
16. století. Její existen-
ci máme však podrobn
zaznamenánu z doby, kdy
se výroby skla v naší obci 
ujal potomek rodu Schüre-
r , Dominik. Kun ická 
sklárna je dokonce zazna-
menána na Komenského
map  Moravy z roku 1627 
(viz vý ez). A tak si v p íš-
tím pokra ování budeme 
vypráv t o rodu, jehož 
„ eské d jiny“ za al psát 
Pavel Schürer n kdy v roce 
1530, kdy postavil svou 
první sklárnu ve Falknov .
P išel k nám ze Saska. M l
t i syny Martina, Valentina, 
Georga a dv dcery Regi-
nu a Evu. Jeho syn Georg 
založil v roce 1562 sklá -
skou pec v Mlýnici. Pod
nohama se mu pletl tehdy
již dvouletý syn Dominik.
A Dominika Schürera si 
o dvacet let pozd ji vybral
biskup Stanislav II. Pav-
lovský k tomu, aby mu 
v Kun icích pod Ond ejní-
kem vyráb l kvalitní skle-
n né výrobky. Pozd ji byli
Schürerové v etn  Domi-
nika Rudolfem II. dokonce 
povýšeni i do šlechtického
stavu (viz výše jejich erb). 
Ale o tom zase až v dubno-
vém ísle.
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Z HRN Í OVA DENÍKU
Zápisky kun ického ob ana (1910 - 1995),
zam stnance frenštátské firmy V. Myná

B  E Z E N 1941
1. Bulharsko p istoupilo k paktu t í mocností. Zárove je obsazová-

no n meckým vojskem.
8. Žá ková vzala metrák sena za 120 K. Vyvezena mo vka, popel

ý j

a hn j.
 Jarošovi zem ela žena. Dal jsem mu 500K jako splátku.
11. Roosevelt podepsal zákon o pomoci Británii a žádá k tomu ú elu

7 miliard dolar .
20. Okotila se bílá „samica“.
26. Jugoslávská vláda podepsala smlouvu a p istoupila k paktu t í

mocností.
27. V Jugoslávii zm na vlády. Nekrvavá revoluce. V ele Petar II.

Smlouva neplatná.
31. Manželka odjela ranním vlakem do Brna.
      Po así v b eznu mizerné. Sníh, vítr, déš  a studeno. Slunných dn

skoro žádných.

Jak se žilo v Kun icích pod Ond ejníkem p ed sedmdesáti lety (2)

ÁDKOVÁ INZERCE
„Prodám zcela nové zimní boty vel. ís. 46. Kontakt: 608 408 169“

POZVÁNKA NA VÝRO NÍ LENSKOU SCH ZI
Koná se v sobotu  26. 3. 2011 v 15.00 v zasedací místnosti 

obecního ú adu Kun ice pod Ond ejníkem.
Za výbor vás srde n  zve David Šruba , p edseda

Ob anské sdružení Diakonie Broumov
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

Sbíráme: letní a zimní oble ení /dámské, pánské,d tské/; l žkoviny,
prost radla, ru níky, ut rky, záclony, látky; domácí pot eby-nádo-
bí bílé i erné, skleni ky- vše nepoškozené; vatované p ikrývky, 
polštá e a deky; obuv – veškerou nepoškozenou. Nem žeme brát 
ledni ky, televize, po íta e a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických d vod ; nábytek, jízdní kola a d tské ko árky - ty
se transportem znehodnotí; zne išt ný a vlhký textil.

Ve st edu 16. b ezna od 8.00 do 16.00 a ve tvrtek  17. b ezna
od 8.00 do 14.00; zasedací místnost  obecního ú adu; 0

d kujeme za Vaši pomoc;  tel.: 224 316 800, 224 317 203

Jind iška Ondrušáková .......................................................... 86 let
Ludmila Krkošková ................................................................. 82 let
Ji ina Pavlisková ..................................................................... 81 let
Ludvík Piska ............................................................................ 80 let
Josef Blažek ............................................................................. 80 let
Pavla Gvardová ........................................................................ 75 let
František Kokeš ....................................................................... 70 let

en k Švec ............................................................................... 70 let
Marie Vašendová ..................................................................... 65 let
Petr Šimon .............................................................................. 60 let
Tomáš Graf ............................................................................. 60 let

eho  Mazal ............................................................................ 60 let
Marie Jurková .......................................................................... 60 let

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

Jubilanti b ezen 2011

Doufáme, že paní Vlasta laskav  promine
V minulém ísle jsme ve „Spole enské rubrice“ p áli únorovým jubi-
lant m vše nejlepší. Jen paní Vlasta Kubulusová z toho nemohla mít 
radost, protože jsme její jméno pon kud zkomolili a napsali je jako
Kalabusová. Vážená paní Vlasto Kubulusová, velice se Vám omlou-
váme. Ješt jednou Vám tedy p ejeme k Vašim osmdesátinám hodn
zdraví a samou radost. Redakce ON

KUN ICE POD OND EJNÍKEM - SOBOTA 26. 3. 2011

V m síci únoru jsme se naposledy rozlou ili s paní Boženou 
ezní kovou, paní Miroslavou Maralíkovou a paní Irenou 

Mi ulkovou.

„ as ubíhá a nevrací, co vzal, jen vzpomínka v našich srdcích z stává 
dál“. Dne 25. b ezna 2011 uplyne 5 let od úmrtí pana Františka
Mylka. Vzpomínají manželka Ludmila, syn František s manželkou
Petrou a vnuk Dominik.

Dne 10. b ezna vzpomeneme 10. výro í úmrtí naší milované 
manželky, maminky, babi ky, paní Zdenky Mazcochové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel a syn s rodinou

Pod kování
Dne 18. února 2011 nás navždy opustila ve v ku nedožitých 75 let paní 
Libuše Vašková. Cht li bychom touto cestou pod kovat MUDr. 
Františce Chovan íkové a MUDr. Janu Chovan íkovi i zdravotním 
sestrám Lence Dobiášové, Silvii Stare kové a Jarmile Tofl ové za léta 
ob tavé pé e a pomoci p i stále úporn ji postupující chorob  naší 
maminky, babi ky, tchýn , švagrové, tety a sestry. Náš dík pat í také 
paní Ludmile ezní kové, paní Ev Šigutové -  Hažové a její dce i Nikol 
za vst ícnost, ochotu a pe livost p i zajiš ování sociálních služeb.

Za zarmoucenou rodinu Zde ka Žídková – Vašková

O S O B N Í
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