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Vzácný sklen ný pohár na snímku pochází z arche-
ologických nález  v areálu Pražského hradu (n k-
teré výrobky byly sestaveny ze st ep , jako tento 
a vystaveny v roce 2005) a má se za prokázané, 
že z n j zcela jist  popíjel císa  Rudolf II. Jestli je
tento pohár výrobkem sklárny v Kun icích, to neví-
me zcela p esn . Je to možné a spíše pravd podob-
né, protože biskup Stanislav II. Pavlovský císa e
Rudolfa II. hojn  zásoboval výrobky z kun ické 
sklárny. Co však víme zcela jist , je to, že výrobek 
pochází ze sklá ské dílny saských sklá  Schürer ,
nikdo jiný to takhle totiž neum l. A práv jeden 
z nich, Dominik Schürer, p evzal v roce 1581 kun-
ickou sklárnu. O tom v dalším pokra ování o histo-

rii Kun ic uvnit  listu.

Na kus e i se správcem kun ické a eladenské farnosti P. ThLic. Václavem Tomiczkem 

SVÉ POSLÁNÍ CHÁPU 
JAKO SLUŽBU PRO VŠECHNY OB ANY

íká v rozhovoru uvnit  listu p tat icetiletý kn z, Václav Tomiczek. Rodák z eského 
T šína, který si svá „u ednická léta“ prožil nejd íve v civilní služb , kterou konal v hos-
picu, a poté nastoupil jako kaplan farnosti v Ostrav -Záb ehu. Když mu p ed p ti léty
Otec biskup Lobkowicz nabídl, zda nechce samostatnou faru pro eladnou a Kun ice, 
nezaváhal ani na chvilku. I hory ho lákaly odjakživa.

PRAHA A KUN ICE

Kun i tí školáci na lyža ském soust ed ní v Malenovicích



Byla zahájena stavba jednotli-
vých kanaliza ních stok, v etn
vyfrézování koridor  stok v míst-
ních komunikacích. Nejd íve jsou
budovány samotné kanaliza ní
stoky, následn  budou vysazová-
ny jednotlivé odbo ky pro napo-
jení kanaliza ních p ípojek od 
objekt . Tento postup je standard-
ní. P i stavb  hlavní trasy není
možné se zdržovat vysazováním
jednotlivých odbo ek (odbo ky
v tšinou k ižují inženýrské sít –
plyn, telefon, vodovod, deš ovou
kanalizaci), a tím by byly neú-
m rn  dlouhou dobu nepr jezd-
né jednotlivé trasy stavby. Stavba
bude probíhat zhruba na patnácti
pracovištích sou asn . Jelikož
je stavba naplno zahájena a pro-
vád cí firma je smluvn  vázána
termínem dokon ení stavby, není
již možné trasy kanalizace m nit.
Zm ny jsou p ípustné pouze
z nep edvídaných d vod  (nap .

ne ekané p ekážky v trase, atd.)
V sou asné dob  obec postupn
vy izuje vydání územního sou-
hlasu pro kanaliza ní p ípojky
k jednotlivým objekt m. P ípojky
projektuje spole nost KONEKO,
Ostrava. V p ípad  nutné pot eby
konzultace k projekt m p ípojek
m žete kontaktovat projektanta
p ípojek pana Davida Zmieju na
e-mail:david.zmieja@koneko.cz,
v krajním p ípad  na tel.:
596633836 (telefonické domluvy
mohou být zpochybnitelné). Na
webu obce (www.kuncice.cz) jsou
uvedeny „Bezpe nostní informa-
ce pro provád ní kanaliza ních
p ípojek vlastními silami“. Tyto
informace jsou také vyv šeny na
ú ední desce u obecního ú adu.
Doporu ujeme ve vlastním zájmu
se s t mito informacemi sezná-
mit. V Obecních novinách nebu-
dou uvedeny pro neúm rn  velký
rozsah. Budování vlastních kana-

liza ních p ípojek k objekt m
je možné provád t až po vydání
územního souhlasu stavebním 
ú adem. Schválený projekt obsa-
huje pokyny, jak má být p ípoj-
ka provedena, v etn  uvedení 
vhodného materiálu. Se stavbou
p ípojek není nutné sp chat,
v p íštích Obecních novinách
popíšeme stavbu domovních p í-
pojek podrobn ji. Jsme si v domi 
toho, že po dobu stavby nasta-
nou v obci pro ob any ztížené 
podmínky. Po ur itou dobu bude
na jednotlivých trasách, hlavn
v centru obce, omezena, pop ípa-
d  úpln  zastavena doprava. Tato
záležitost byla ešena s doprav-
ní policií R. Byl vypracován 
a schválen projekt uzavírek 
jednotlivých tras a to tak, aby
základní dopravní obslužnost 
byla zajišt na objízdnými tra-
sami. P íjezd k základní škole 
bude zajišt n pro osobní dopravu 

hlavn  v ranních a odpoledních 
hodinách. V centru obce bude 
po dobu stavby prakticky vylou-
ena možnost pr jezdu náklad-

ních automobil . Na p iložených
snímcích jsou vyzna eny p ed-
pokládané termíny prací na jed-
notlivých trasách v centru obce. 
Stavba bude probíhat (pokud 
dovolí po así) velmi rychle, bude 
„rozkopána“ pouze p ibližn p l
roku, horší situace by byla, kdyby
stavba probíhala rok nebo ješt
déle. Nejv tší omezení a ztížené 
podmínky pohybu po obci budou 
postupn  trvat zhruba do konce 
ervna 2011. Jist  si všichni uv -

domujeme, že splašková kanali-
zace je pro obec velmi d ležitá. 
Prosím proto ob any a návšt v-
níky obce o trp livost a pochope-
ní po dobu stavby. Dnešní íslo
našich novin proto vydáváme 
rozší ené. Na stranách 6 -7 otis-
kujeme situa ní mapky s daty.

24/2011

OBECNÍ NOVINY ro ník XXI, íslo 4/2011 • Vydává Obecní ú ad v Kun icích pod Ond ejníkem.  
Eviden ní íslo MK CR E 12357 • Vychází vždy v prvním týdnu v m síci • Uzáv rka každého ísla 
je 25. dne p edcházejícího m síce • Redakce: Obecní ú ad, 739 13 Kun ice pod Ond ejníkem 569 
• tel.: 556 850 154, fax 556 850 171, e-mail: noviny@kuncicepo.cz • Odpov dná redaktorka: Michaela 
Šebelová • Technická redakce: Petr Andrle, nakladatelství a vydavatelství MORAVSKÁ EXPEDICE®

Tisk: René Daubner - APRO Bruntál • Výtisk zdarma

 A tak p išlo v po adí již t etí „folkování“.
Vše bylo tak, jak m lo být. Hosté hráli,
zpívali, ob as n co prohodili a zase hrá-
li. A d kovali, protože atmosféra byla více
než výte ná. Diváci pískali, volali UMÍ!!!,
tleskali a výborn  se bavili. P epln ným
sálem „Hu a ství“ proplétali se po ada-
telé, ast ji však dv  svižné dív iny, které 
nenechaly nikoho dlouho ekat na cokoli
k pití i k jídlu. A do toho ješt  házely se
kuli ky, jako hlasy pro jeden ze šesti sou-
t žících soubor  - už to víte, vyhráli brn n-
ští 3 muži a 2 ženy, nesoucí spole ný název
POCITY (na snímku Jakuba T eštíka, který
byl se svým fotoaparátem všude). Druzí byli
Sova-Slamák a t etí skupina Marod. Ale -
vyhráli to všichni. Poté p išla GALERIE.
Ta má již profesionální úrove  a náb h na
sen o hudb . Nakonec POUTNÍCI, a to byl 
již sen o hudb . Pro všechny, kte í okolo
III. ro níku „Folkování pod Ond ejníkem“
b hali, v etn  vedení obce, platí také toli-
krát se ozývající, UMÍ!!!  (le)

Stavba kanalizace v obci se rozjela naplno
PROSÍM O TRP LIVOST A POCHOPENÍ

Tomáš Hrubiš, starosta obce
V týdnu od 21. b ezna 2011 se po zim  naplno rozjela stavba kanalizace v obci. Je postavena hrubá stavba istírny odpadních 

vod v dolní ásti obce, jsou provád ny shybky (pr chody stok) p es vodní toky, protlaky p es krajské a místní komunikace.
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Jak se cestovalo p ed
100 lety do Kun ic 

a do eladné

ZAJÍMAVOSTI Z JEDNÁNÍ RADY OBCE  
A NÁSLEDN  ZASTUPITELSTVA OBCE

Michaela Šebelová 
V pond lí 28. b ezna se konalo v po adí již tvrté zasedání Zastupitelstva obce 
Kun ice pod Ond ejníkem. Bylo zajímavé, rušné a trvalo od 17.00 do 22.00 hodin. 
Jednání se zájmem sledovalo více než osm desítek ob an , kte í se také zapojovali 
do diskuse. Jednání, které ídil Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce, se ú astnilo všech 
patnáct zastupitel .

Rada vyhodnotila nabídky
na vytvo ení webu obce. 
Zvít zila fi rma TriN Design
z Frýdku – Místku, v tuto 
chvíli se usilovn pracuje
na uvedení nového webu
obce s redak ním systé-
mem do provozu. Doufám, 
že již brzy bude web pln
fungovat ku prosp chu 
a zlepšení informovanosti 
ob an  o aktuálním d ní 
v obci
Dále projednala s panem 
Vítem Majerkem další 
spolupráci mezi obcí a TJ
SOKOL a dohodla se na 
zp sobu dorovnání fi nan -
ních závazk  obce v i
TJ za rok 2010. Zárove
na zasedání zastupitel-
stva obce byla schválena 
dotace TJ SOKOL Kun ice 
pod Ond ejníkem ve výši 
200 000 korun na innost 
TJ v roce 2011. Tato ást-
ka již d íve byla schválena 
v rozpo tu obce.
Rada obce zrušila ve ejnou
zakázku na zateplení ZŠ
Karla Svolinského, záro-
ve  schválila vypsání nové 
ve ejné zakázky na zatep-
lení ZŠ. Celkové zajišt ní 
ve ejné zakázky bude eše-
no dodavatelským zp so-
bem.

Zastupitelé jednali také 
o zastavení projektu Ven-
kovní úpravy v areálu ZŠ
a MŠ konkrétn  zahrady Š
a h išt  pro MŠ. Celkové 

náklady projektu m ly
být okolo 11 000 000  K .
V tšina z  EU fond . Spolu-
ú ast obce p es milion
korun. Zastupitelstvo shle-
dalo, že u tohoto projektu
p evažují minusy nad plu-
sy. Realizací projektu by
došlo k rozbití stávajících
zpevn ných ploch v areálu
školy, byly by složit  vytvá-
eny zpevn né plochy nové,

místo p irozeného svahu,
na kterém d ti v zim  sá -
kují, by byla vytvo ena 3m
vysoká ze  atd. T mito
úpravami by se výrazn
zm nilo celkové využití
areálu v neprosp ch školy 
i ob an . Celkové náklady 
a spoluú ast obce jsou navíc
neúm rn  vysoké danému
ú elu. Navíc podstatnou
ást rozpo tu (cca 9 mili-

on ) p edstavovaly pouze
terénní úpravy a p esuny 
zeminy. Rada obce již d í-
ve schválila žádost o dotaci
z Ministerstva pro místní
rozvoj Podpora d tí a mlá-
deže do komunitního živo-
ta v obci na vybavení h išti
pro MŠ. Celkové náklady 
570 000 korun, spoluú ast
obce cca 120 000 korun.
Doufáme, že h išt , tak 
pot ebné pro mate skou
školu a ve ejnost, se poda í
v obci vybudovat.

Na jednání zastupitelstva
odstoupil z funkce dosa-
vadní p edseda fi nan ního

výboru Ivan Blažek z d vo-
d  zdravotních. Starosta 
obce panu Blažkovi ve ej-
n pod koval za jeho práci 
a navrhl do této zodpov d-
né funkce lena zastupitel-
stva Ing. Pavla ezní ka. 
Zastupitelé tuto zm nu 
schválili. Nový p edseda 
fi nan ního výboru je zku-
šený odborník, který praco-
val jako len rady v minu-
lém volebním období. Sám 
je editelem st ední školy, 
která má 1 000 student
a 150 zam stnanc , takže je 
mu tato práce velice blízká. 

Zastupitelstvo uložilo 
rad  obce svolat pracovní 
sch zku zastupitel  a le-
n  komise pro rozvoj obce, 
na které by se projedna-
ly návrhy na programový
plán rozvoje obce na delší 
období. Jde hlavn  o to, aby
byl vytvo en takový plán, 
který získá v tšinovou pod-
poru a byl nosným progra-
mem i v dalším volebním 
období.  

Jak z uvedeného vyplývá, 
nemají radní a zastupitelé 
na starosti pouze kana-
lizaci, úkol  je více. Naší 
snahou je, aby se do jejich 
ešení zapojilo co nejvíce 

ob an , p edevším pro-
st ednictvím práce v komi-
sích a ve spolupráci s nezis-
kovými organizacemi obce. 
A to je úkol trvalý.

VÁ Š  O B C H O D N Í  Ú S P C H
M ŽE P EDCHÁZET INZERCE V NAŠICH NOVINÁCH

Opavský týdeník
ervenec 1907
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O kování ps
V úterý 3. kv tna 2011 prob hne pravidelné o kování ps  pro-
ti vzteklin . P ineste s sebou o kovací pr kaz. Pes má mít náhu-
bek a p ivést ho musí osoba starší 15 let.  Cena vakcinace 100 K .
Pro psy, kte í byli nao kování vakcínou proti vzteklin  v lo ském
roce, bude další p eo kování vakcínou až p íští rok.  Vakcína má 
ú innost 2 roky.  Pro psy, kte í budou nao kování kombinovanou 
vakcínou – bude o kování dle o kovacího pr kazu. O kování bude 
provedeno pouze na jednom míst  a v jednom termínu.

Autobusová zastávka „Hu a ství“
14.30 hod - 15.00 hodin 

Ivana ezní ková, Obecní ú ad v Kun icích pod Ond ejníkem, 
mobil: 725 506 901 MVDr. Zden k Konvi ka, veterinární léka , tel: 
556 836 676, mobil: 603 540 986

LARA WELLNESS
DENN od 9.00 do 21.00
LÁZN ELADNÁ, 739 12 eladná 42

 recepce: 552 533 111
BAZÉN, PÁRA A TEPIDÁRIUM
AQUA AEROBIC (jen ve st edu 15.15 - 16.15)
SOLNÁ JESKYN
SAUNA
MASÁŽE

LÁVOVÝMI KAMENY
THAJSKÉ
KLASICKÉ
REFLEXNÍ
MEDOVÉ

FITNESS
MANIKÚRA
PEDIKÚRA
KADE NICTVÍ
KAVÁRNA S CUKRÁRNOU
OB ERSTVENÍ U BAZÉNU

NOVINKA:
CVI ENÍ NA VIBROPLOŠIN  CHARLES

K FORMOVÁNÍ POSTAVY: 2 - 3x týdn  20 minut
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DEN ZEM
POD OND EJNÍKEM

St eda 20. dubna od 14 do 17 hodin v prostorách 
Základní školy Karla Svolinského 

P edstavení vybraných kun ických spolk
Sout že pro d ti
P ednáška: Velké šelmy v Beskydech (od 
16 hodin v Galerii Karla Svolinského)
Všechny ob any srde n  zve 

Komise pro životní prost edí

ZÁPIS D TÍ DO 
MATE SKÉ ŠKOLY

editelství Základní školy a mate ské školy Karla 
Svolinského v Kun icích pod Ond ejníkem vyhlašuje 
zápis do mate ské školy pro školní rok 2010 – 2011 ve 

tvrtek 28. dubna 2011 od 14 do 16 hodin ve starším 
odd lení mate ské školy (vstup vedle vchodu do ZŠ).

Do mate ské školy m že být podle §50 Zák. 258/2000 Sb. p i-
jato pouze jen to dít , které se podrobilo stanoveným pravidel-
ným o kováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se 
nem že o kování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

D ti budou p ijímány podle t chto kritérií:
1) Trvalý pobyt dít te v obci Kun ice pod Ond ejníkem
2) Dít  v posledním roce p ed zahájením povinné školní 

docházky
3) Délka docházky do mate ské školy
4) V mate ské škole se již vzd lává starší sourozenec

P i rozhodování o p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lává-
ní v mate ské škole bude editel mate ské školy brát v úvahu
d ležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném po adí 1) až 4).  
P i shodnosti všech kritérií budou d ti p ijímány do podle v ku, 
kdy p ednost budou mít starší d ti. Pokud nebude kapacita MŠ 
napln na, mohou být p ijaty d ti i s jiným trvalým bydlišt m
než Kun ice pod Ond ejníkem. U zápisu je nutno doložit: Rodný
list dít te, potvrzení o o kování, potvrzení o zam stnání.

Mgr. Tomáš Kolesa, editel školy

Vzpomínková slavnost
Obecní ú ad v Kun icích pod Ond ejníkem a Sbor pro ob anské
záležitosti Vás srde n  zvou ve tvrtek 5. kv tna 2010 v 16.00 hod na
vzpomínkovou slavnost konanou u p íležitosti 66. výro í osvobození
naší obce a vít zství nad nacismem. Koná se v prostorách p ed
obecním ú adem.

TJ Sokol Kun ice pod Ond ejníkem
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Karla Svolinského
po ádá u p íležitosti osvobození
naší obce 5. ro ník štafetového b hu
„Kun ický ovál.“   Tato akce se
uskute ní ve tvrtek 5. kv tna 2011
v 1700 hod. u ZŠ a MŠ K. Svolinského.
Srde n  zvou po adatelé.
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Jste správcem bohaté farnos-
ti. Máte jeden kostel v elad-
né, dva kostely v Kun icích
pod Ond ejníkem, v eladné
novou moderní faru, v Kun i-
cích je fara ješt  o n jaký ten
rok mladší.

Máte pravdu. Fara v e-
ladné byla dostav na v roce
1992 a kun i tí se rozhodli,
že musí mít také novou faru.
Sv tili ji o t i roky pozd -
ji. Ale to není moje zásluha.
Jeden z mých p edch dc  P.

enda proslul mimo jiné také 
tím, že cht l stále n co stav t.
Nakonec mu v dobrém p e-
zdívali enda stavitel. Ob
fary jsou jeho dílem. Mám
to št stí, že jsme v Kun icích
na fa e poskytli domov mému
sedmdesátiletému kolegovi P.
Jaroslavu Markovi, který m
v r zných p ípadech m že
zastoupit, když jsem v e-
ladné, kde mám jakési hlavní 

sídlo. Ale snažím se na obou
místech stejn , nikde nechci
nic ošidit.   

Pozná se to, že sloužíte
v obcích, které byly po staletí
lénem olomouckých biskup
a u nichž ve slovnících byla
vždy poznámka - farní ves?
Myslíte jako, že by zde m lo
být více v ících? Tak jed-
noduché to není. Venkov byl 
u nás vždy konzervativn jší,
to je dáno i bližším sep tím
zdejších lidí s p írodou. Ale
pravdou je, že je v obou obcích
hodn  ob an , kte í si nemys-
lí, že jejich jedinou povinností 
je chodit do kostela. Chápou
práci v církvi daleko ší eji
a rozmanit ji.  
To m  zajímá. Jaké plány si
dává mladý, t icetiletý kn z,
když za íná? A jak je s jejich
pln ním spokojen, když je
o p t let starší a o n jakou tu
zkušenost bohatší?

P edevším bych cht l íci, že
své poslání zde chápu jako 
službu pro všechny ob any. 
Pochopiteln , pro všechny ty,
kte í ji budou pot ebovat nebo
vyžadovat. Když jsem nastou-
pil do tohoto líbezného kraje
pod horami, cht l jsem jediné.
Abych se sžil s lidmi, abychom 
si vzájemn  vycházeli vst íc 
a m li radost z toho, že se nám 
mnohé povede. A hlavn , aby 
byl, abych tak ekl, ten náš 
náboženský život rozmanit jší 
a pest ejší. A tak m žete vid t
p i ned lních mších jakousi
katechezi pro d ti. Maminky
a tatínkové berou své d ti
s sebou. Ale ty tráví spole n
as mše v jiných prostorách

s t emi našimi spolupracov-
nicemi, které d tem velice 
citliv  a nenásiln  vysv tlují 
zásady víry, pochopiteln  že 
formami odpovídajícími jejich
v ku. Takže by se dalo íci, že 
jde o takovou ned lní církevní 
školku. A když organizujeme
n jaké akce, jako jsou nap í-
klad výlety, nebo pou , již 
p esn  vím, na koho se mohu
obrátit, na koho se mohou spo-
lehnout.

Takže je to p ibližn  v obou
obcích stejné? 

Je a není. Zajímavé je to, že
farní ples v Kun icích pod 
Ond ejníkem je vyprodaný
a všichni jsou spokojeni, na
rozdíl od eladné, kde se nám 
farní ples nepoda il. Od té 
doby se v eladné podílíme na
organizaci plesu obce, kdežto 
v Kun icích je náš ples hojn
navštíven. Ale jinak se pocho-
piteln  život v obou obcích
zásadn neliší.

O církvi se bohužel ob as 
nemluví nejlépe, i díky tomu,
že r zní špatn  vzd laní poli-
tici nerozumí p íliš termínu
„navrácení církevního majet-
ku“ a v bec se celá ta záležitost
spíše vulgarizuje a vysv tluje
p íliš jednostrann . Poh íchu 

bohužel asto i ze stran n k-
terých církevních initel .
Jaká je podle Vás úloha kn -
ze v dnešní moderní a trochu
usp chan  složité dob ?

Ne ekl bych, že stojíme p ed
t žšími úkoly, než byly ty, které 
museli ešit naši p edch dci, 
ale pochopiteln  doba se hod-
n  m ní a my v jakémsi shonu 
zapomínáme na mnohé. Tento 
víkend jsem se zú astnil zají-
mavého praktického seminá e,
organizovaného novou vznika-
jící léka skou fakultou v Ostra-
v . Hovo ilo se zde o celostním
p ístupu k pacient m, m  to 
velice osobn  zajímá, mnohé 
jsem pochopil i p i své služb
v hospicu. A tam jsme muse-
li konstatovat, že se v našich 
životech objevuje asto jakési 
prázdno. Je-li lov k fyzic-
ky nemocný, vyhledá léka e.
Je-li lov k duševn  nemoc-
ný, vyhledá psychiatra. Jenže 
mezitím je obrovský prostor
jakéhosi stavu duše každého 
z nás a tam n kde je i místo pro 
kn ze. Ani my tu již dávno nejs-
me pro to, abychom odsloužili 
n jakou mši a vykonávali b ž-
né úkony spojené s existencí 
církevní služby. Oslovujeme 
i ty, kte í nechodí do kostela. 

To je ur it  docela složité. Jak
oslovit ty, kte í za vámi nep i-
jdou? Našel jste ve své práci 
n jaké vhodné formy pro jed-
nání s lidmi, pro získání jejich 
zájmu? A jak je to s mláde-
ží, nap íklad v adolescentním 
v ku?

Snažíme se diferencovat. Pra-
cujeme nap íklad se st edo-
školáky. Zajímavé je, že v Kun-
icích st edoškoláci tém

nejsou, zatím co v eladné jich 
je dost. Zas na druhou stranu 
mám radost, že v Kun icích p i-
bylo v poslední dob  více d tí, 
což se projevilo i novými minis-
tranty p i ned lních mších.  
D láme r zné akce a výle-
ty manželských pár  s d t-

Na kus e i se správcem kun ické a eladen

SVÉ POSLÁNÍ CHÁPU JAKO SL

P ijdete li k eladenskému kostelu sv. Jana Nepomuckého, ved-
le cesti ky mezi kostelem a farou, uvidíte hrob, v n mž jsou
pochováni dlouholetí eladenští fará i. Nezapomíná se na n .
P. Václav Tomiczek vyhov l našemu p ání a dovolil, abychom
ho na tomto míst  vyfotografovali. Sám si na oficiality moc
nepotrpí. Kdybyste ho potkali na ulici (a neznali) nenapadlo by
Vás, že jde o muže, který se správn  domnívá, že vedle léka
a psycholog  mají ješt  i fará i své nezastupitelné místo.
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ské farnosti P. ThLic. Václavem Tomiczkem

LUŽBU PRO VŠECHNY OB ANY
mi. V sobotu odpoledne se
zpravidla potkáváme s mla-
dými lidmi práv  v tom ado-
lescentním v ku. Debatujeme,

hrajeme spole enské hry, cho-
díme na výlety. Na p íští jaro
p ipravuji pro ob  farnosti
i Svátost bi mování.

To je tedy náro ný program.
Jak to vypadá s vyu ová-
ním náboženství na školách?
A kolik sloužíte mší?

S vedením obou škol vychází-
me výte n . U íme na prvním
i na druhém stupni, v Kun i-
cích vyu uje paní katechetka
Dana Malková ze Pstruží,
v eladné vyu uji já. Mše 
svaté sloužíme vždy v pátek 
ve er a v ned li. V Kun icích 
sloužím ned lní mši dvakrát,
nejprve ve farním kostele 
a posléze v d ev ném kostelí-
ku zasv ceném Sv. Prokopovi
a Sv. Barbo e.

Má fará  také n jaké záliby? 
Sportujete? Co zrovna tete?

Záliby mám, i když na n  není 
vždy dost asu. Ale turisti-
ka a s ní spojené lyže a kolo,
to mi opravdu není cizí.
Momentáln  postgraduáln
studuji pastorální teologii na
Kated e pastorální teologie
Cyrilometod jské teologické 
fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. tu rád zajíma-
vé rozhovory s opravdovými
osobnostmi a jinak si dost

kupuji knihy z nakladatelství 
CDK. 

Tak to jsme se shodli, CDK 
vydává velice zajímavé knihy,
sám jich odtud dost odebírám 
(poznámka: CDK je brn nské 
vydavatelství celým názvem 
Centrum pro studium demo-
kracie a kultury a vydalo již 
p es t i sta opravdu skv lých
a zajímavých publikací), takže 
bychom mohli klidn  pokra-
ovat již mimo tento rozhovor. 

Ale ješt  jsem se musel zeptat 
na jednu v c. A totiž na to, 
zda byly vždy farnosti obou 
obcí spojené.

Nebyly. Poslední kun ic-
ký fará  P. Hugo Schneider
(jinak z Frenštátu) sloužil až 
do roku 1981 a zem el v roce
1983. A od roku 1981 jsou ob
farnosti spojené. Ale znovu 
musím zd raznit, že se cítím 
dob e nejen v obou obcích, 
ale i v tomto kraji. A ta slova 
o tom, že se snažím zde být
pro všechny, kdož to mohou 
pot ebovat, to musím íci ješt
jednou.  

Za rozhovor pod koval:
Petr Andrle

V p edchozím rozhovoru se P. Tomiczek
zmínil o P. Hugo Schneiderovi, který byl
posledním fará em spravujícím pouze 
kun ickou farnost. Zeptali jsme se sta-
rosty Ing. Tomáše Hrubiše, co o n m ví. 
A obrátili jsme se na správnou adresu. 
Tomáš Hrubiš (s využitím podklad  od 
svého bratra Pavla) nám poskytl násle-
dující informaci:

Hugo Schneider se narodil 14. srpna 1904 
ve Vsetín . Vysv cen na kn ze byl v roce 
1929. Nejprve sloužil jako kaplan v Horní 
Be v , pak v Hov zí a dev t let, do íjna 
1940 ve Frenštát pod Radhošt m. V té 
dob  zem el na fa e v Kun icích pod 

Ond ejníkem P. Ignác Chytil. Proslýchalo 
se, že ho n jaký kun ický ob an udal 
gestapu. P išli si pro n j krátce po jeho
smrti, ješt  ležel v rakvi.
P. Hugo Schneider nastoupil do své funk-
ce v Kun icích ke dni 27. íjna 1940 
a setrval v ní plných ty icet let. Pravdou 
je, že se již v roce 1978 odst hoval na 
odpo inek do Frenštátu pod Radhošt m
a kun ickou farnost od té doby prakticky 
spravoval eladenský fará  P. doc. ThDr. 
Vladimír Polá ek, eckokatolický kn z. 
P. Hugo Schneider zem el v roce 1984 
a je pochován na kun ickém h bitov ,
vedle sakristie.
Byl to velice vzácný muž. V roce 1945 

jsme ho v pr vodu mohli vid t i jako kapi-
tána eskoslovenské armády v uniform .
Jinak zasv til sv j život Kun icím. Hned 
po válce se vydal do Hamburku, kde byly 
shromážd ny obcím zrekvírované zvony, 
které nesta ili p etavit pro vále né ú ely.
Kun ické zvony tam již bohužel nena-
šel, ale p ivezl zvony jiné, ješt  staro-
bylejší (zvony z roku 1556, 1712 a 1783). 
M l bohatou knihovnu, stále se vzd lá-
val, nejen v teologii, ale také ve filozo-
fii a v um ní. Dob e hrán na harmoniu,
ovládal latinu a n m inu. Na fa e v Kun-
icích bydlel se svojí maminkou Cecilií 

a sestrou Marií (na snímku naho e). Byly
to velice vst ícné a pohostinné ženy.

FARÁ , KTERÝ P IVEZL DO KUN IC 
ZVONY AŽ Z HAMBURKU

Pro jeho p edch dce si p išlo gestapo pár hodin poté, co zem el
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V sobotu 16. dubna 2011 prob hne v naší obci sb r nebezpe ných
a velkoobjemových odpad  a železného šrotu

SB R NEBEZPE NÝCH ODPAD provede fi rma A.S. A., spol. s r.
o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 Vratimov, na následujících
stanovištích:
- u zastávky SAD „U lávky“ (dolní ást obce)  8.30 - 9.00 hodin
- u kostela (dolní ást obce) 9.15 - 9.45 hodin
- u Hu a ství (aut. Zastávka) 10.00 - 10.45 hodin
- u erpací stanice vody (poblíž autobusové to ny-transformátoru)

11.15 - 12.00 hodin
V uvedené dob  bude moci každý ob an nebo vlastník nemovitosti obce Kun ice p.
O. odevzdat na tomto míst k likvidaci následující odpady: olejové automobilové
fi ltry, plechovky se zbytky barev, mono lánky, autobaterie i s elektrolytem,
zá ivky, zne išt né láhve a sklo od chemikálií, zbytky p ípravk  na hubení
šk dc  a post iky, staré kosmetické p ípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje,
mo idla a rozpoušt dla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry zne išt né
barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprej , opot ebené pneumatiky (bez disku!).
P i odvozu nebezpe ného odpadu bude odvezen i elektroodpad, který bude
odvezen do místa zp tného odb ru. Jedná se o chladni ky, mrazni ky, pra ky,
suši ky, my ky nádobí, sporáky, trouby, mikrovlnné trouby, vysava e, žehli ky,
topinkova e, fritovací hrnce, elektrické nože, kávovary, holící strojky, budíky,
ventilátory, vysouše e vlas , televizory, videa, DVD, reproduktory, po íta e,
kopírky, rádiomagnetofony, discmany, fotoaparáty, zesilova e, elektrické hudební
nástroje, skenery, telefonní úst edny, mobilní telefony, vysíla ky, svítidla, zá ivky,
výbojky, vrta ky, pily, šicí stroje, svá e ky, elektrické seka ky, elektronické
hra ky, videohry, léka ské p ístroje, apod.  Všechny elektrospot ebi e musí být
úplné, aby mohly být odebrány zdarma jako elektroodpad. Využijte možnosti
odevzdat elektroodpad bezplatn  do místa zp tného odb ru, které je fi nancováno
z  p ísp vku, který p i koupi nového elektrospot ebi e platí od 1. zá í 2005 každý
z nás a nedávejme ani drobný elektroodpad do popelnic a kontejner !

Nebezpe ný odpad vozte prosím na stanovišt
pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli

pracovníci odborné fi rmy od Vás p ímo odebrat!

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY,YY  které nelze uložit do b žných popelnic
na domovní odpad, budou sbírány rovn ž v sobotu dne 16. dubna 2011. Do
p istavených kontejner  je možno bezplatn  uložit nap . matrace, hadry, které
nejsou zne išt né ropnými produkty, ásti nábytku, WC mísy, umyvadla,
koberce, linolea, ko árky apod. Do kontejner  nesmí být ukládán stavební
a demoli ní odpad, tráva, v tve strom , uhynulá zví ata, jiný organický odpad
a b žný domovní odpad. U každého sb rného místa bude pov ený pracovník,
který v p ípad pot eby up esní skladbu ukládaného odpadu. Respektujte prosím
jeho pokyny. Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v sobotu 16. dubna 2011
rozmíst ny na následujících stanovištích pouze v níže uvedených asech:
1. u zastávky SAD „U lávky“ 
    na dolním konci             8 - 10 hod.
2. parkovišt  u kostela                  8 - 10 hod.
3. u Hu a ství (autobusová zastávka)           8 - 11 hod.
4. erpací stanice vody u to ny (u transformátoru)          8 - 12 hod.
5. u železni ního p ejezdu pod ruským kostelíkem          8 - 11 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách            8 - 11 hod.
7. sm rem pod Stolovou, nad p. 99           8 - 11 hod.
8. Bystré u p. Vlastimila Píchy           8 - 10 hod.
9. Koliba Tichý pod Stolovou            8 - 10 hod.

Na daná stanovišt  p ivážejte prosím velkoobjemový odpad až od 
vyzna ené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené u jednotlivých

stanoviš . Po uvedené dob  již odpad na stanovišt  nevozte, nebude 
možné jej pak odvézt!

SB R ŽELEZNÉHO ŠROTU prob hne soub žn  se sb rem nebezpe ných
a velkoobjemových odpad  v sobotu 16. dubna 2011. Sb r provedou lenové
TJ Sokol Kun ice pod Ond ejníkem.  Železný šrot nebude vykupován, odvoz
bude proveden zdarma. Veškerý nepot ebný železný šrot mohou ob ané uložit
k místním komunikacím, odkud bude naložen a odvezen. Sb rné vozidlo bude
projížd t po t chto trasách:
- Od k ižovatky u nemocnice, kolem d ev ného kostelíku k prodejn pod Stolovou
a   zp t kolem p. V. B áka p. 100, p. M. B ákové p. 570, p. Opršt ného p. 500
k penzionu Karolína, dále kolem transformátoru až pod les k p. Syrovátkovi. 
- Od Penziónu Karolína p es Koliby k hosp dce na Maralovém kopci, zp t
k železni nímu p ejezdu kolem Št ral p. 499. Odtud p es autobusovou to nu
k nádraží D, dále pak okolo hosp dky Na kope ku po Valašské cest  k penziónu
Václava Krkošky, k obecnímu ú adu a jeho okolí. 
- Sb rné vozidlo bude dále projížd t po silnici II/483 od nemocnice po Tichou, od
autobusové zastávky „U lávky“, zp t po pravé stran  potoka Tichávka, p es Rakovec
na Frenštát p. R. po p. Slaninu a zp t p es Humbarek okolo mate ské školy ke
kostelu.

Na sb rná místa pro sb r železného šrotu ukládejte prosím
pouze železný šrot. Pro nebezpe ný a velkoobjemový odpad

použijte výše uvedená stanovišt .
Železný šrot dávejte pokud možno k silnici až v sobotu ráno.

Vážení ob ané a vlastníci rekrea ních chat,
využijte, prosím, hromadného sb ru nebezpe ných a velkoobjemových

odpad  k jarnímu úklidu a ud lejme si každý po ádek ve svém okolí. P edejdeme
tím  nep kným pohled m na odložené velkoobjemové a nebezpe né odpady 
u kontejner  ur ených pouze na komunální odpad. P edem d kuji všem, kte í
takto p isp jí k zlepšení a ochran  životního prost edí v naší obci.

Danuše Svobodová, pracovnice OÚ

Na plakát  zvoucím na vernisáž další výstavy v Galerii Karla Svolinského 
byl i podtitulek „ukázka tvorby mladých autor “. Miroslav Pavlásek, 
Martin Gvarda a Adam Bernard (ro níky 1984-6) jsou mladí nejen v kem, 
ale i elánem a neot elým pohledem na um leckou tvorbu. Všichni t i prošli 
r znými um leckými u ilišti, jsou zatím amatéry, jeden z nich je grafik
a další paradoxn  šofér. Nic proti, jsou mladí a inspirace se shání r zn ,
ješt  horší to bývá s volným asem pot ebným k tvorb . I proto t eba Mirek
Pavlásek, a  vysokoškolsky vzd lán, dokonce v oboru, jezdí v eladen-
ských lázních s autem, nebo , jak mi sám ekl „skon í a ví, že má as pro 
um ní“. Za tvrt století života každého z nich stalo se mnohé. Dv ma bylo 
p t a jednomu t i roky, když p išla svoboda i pro um ní, v emž oni vlast-
n  vyrostli, takže by se mohlo zdát, že budou tvo it jinak. A podívejme 
se na „nevd níky“. Za ínají stejn , jako jejich dávní (a namnoze n kdy 
slavní, p edch dci). Prý Mark Twain to byl, kdo prohlásil, že historie se 
neopakuje, ale že se rýmuje. T m mládenc m bych p ál, aby se jim to tak
stalo. (le)

S příchodem jara se rozezpívala celá kunčická škola. Žáci 1. stupně se 
pečlivě připravovali na školní kolo pěvecké soutěže nazvané Loutnička, 
které proběhlo 16. 3. v Galerii Karla Svolinského. Do tohoto kola postou-
pili zpěváci, kteří prošli třídními koly a byli vybráni, aby reprezentovali 
sebe i své třídní kolektivy. Celkem se zúčastnilo 21 dětí, které soutěžily 
ve třech kategoriích. Zvítězit nemohl každý, ale na všech soutěžících bylo 
vidět, že zpívají s nadšením. Radost ze zpěvu si odnesli všichni a diplom 
s malým dárkem navíc tyto děti:

I. kategorie - 1. třída: 1. Markéta Strnadlová; 2. Jan Cochlar; 
 3. Anna Janasová
II. kategorie - 2. a 3. třída 1. Martin Adamec; 2. Sabina Stempěnová; 
 3. Tereza Urbánková
III. kategorie - 4. a 5. třída1. Ondřej Cochlar; 2. Veronika Kašparová; 
 3. Eliška Majerková

Děti, které se umístily na prvních místech, zpívaly 23. března ve Frýdlantě 
nad Ostravicí, kde proběhlo okrskové kolo Loutničky. Tam si nejlépe ved-
la Markétka Strnadlová, která vyzpívala ve své kategorii 2. místo. Všem 
zpěvákům gratulujeme. Markéta Jurková

Koncem února proběhla v naší škole soutěž v anglickém jazyce pro žáky pátého 

ročníku. Na základě výsledků v písemné části postoupilo 6 žáků do dalšího 

kola v ústním projevu. Ve velmi vyrovnaném výkonu se umístili na prvních 

třech místech tito žáci. 1. Klára Tofl ová 33 bodů, 2. Jiří Myslikovjan 32 bodů, 

3. Lucie Blažková 30 bodů. Do okresního kola ve Frýdku-Místku mohl 

postoupit pouze 1 žák za školu. Miniolympiáda proběhla na 9. ZŠ ve 

Frýdku-Místku dne 15. 3. Celkem se zúčastnilo 29 žáků a naše Klárka 

obsadila v této konkurenci pěkné 9. místo. Congratulations. Go ahead, 

Claire.  Ludmila Krupová

Sb r odpad  a železného šrotu

P vecká sout ž Loutni ka

MARKÉTKA BYLA 
DRUHÁ VE FRÝDLANT

Naše žákyn  úsp šná v miniolympiád  anglického jazyka

Congratulations. Go ahead, Claire
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KUN ICKÉ D TI 
BUDOU VE SVÉM DNI

POZOROVAT SV T
ZE SEDEL KONÍ

Již nyní vás zveme na D TSKÝ DEN, 
který se bude konat 4. ervna v areálu 
Základní školy Karla Svolinského. 
Co vše výbor SRPdŠ ve spolupráci 
s vedením školy p ipravil?  

eká nás skákací hrad, malování d tí na 
obli ej, ukázky westernového ježd ní 
na koních, práce s bi em, lasem a pisto-
lí - vše pod vedením manžel  Rárových. 
Dále pak parní vlá ek, ukázka model
letadýlek a autí ek – a t eba ješt  n co 
vymyslíme. Podrobnosti v kv tnovém 
ísle našich novin.  (še)

1. KV TNA 
POCHODUJEME

NA SKALKU
Zú astní se ob ané 1. kv tna 2011 májo-
vého pochodu na Skalku tak, jak to navr-
huje Okrašlovací Spolek Rozhledna? 
Na první stran  na tuto otázku odpo-
vídá pan starosta. Zveme tedy všechny 
ob any, školní d ti, mládež, sportovce, 
turisty – sraz je na nádraží v 9.50, ale 
dá se jít i jinudy. Hlavní je se potkat 
na Skalce. T eba takto m že vznik-
nout nová tradice májových pochod
na Ond ejník. Chystá se také eladná 
a Pstruží, uvidíme, kdo se ješt  p idá.

Zveme všechny 
leny a p íznivce 

turistiky na tradi -
ní akci, zahájení 
100. jarních kilo-
metr , s opékáním 
v lomu u Solár-
ky. Akce se koná 
v sobotu 23. 4. 2011.
Odchod od zastáv-
ky AD Hu a ství 
v Kun icích pod 
Ond ejníkem v 9:00 
hod., sraz v lomu 
v 11:00 hod.

POZVÁNÍ
OD KOZI EK

Kamerunské kozi ky, p vodn  z Afri-
ky, nedojíme, protože mají dvakrát 
ro n  mlá ata. A ta svým mamin-
kám všechno mléko spot ebují. U nás 
v Beskydském rehabilita ním centru 
máme úpln  nová malinkatá k zlátka, 
která by možná byla ráda, kdybyste 
se na n  o Velikonocích p išli podí-
vat a p inesli jim n co k sn dku. Jsou 
nenáro ná – nejradši mají jablí ko, 
nebo kousek chleba. Bydlí kousek pod 
Apartmánovým domem Lara, nedaleko 
silnice. Tak p ijdete? 

100. jarních kilometr  Klubu eských turist  v Kun icích pod Ond ejníkem

V DEV T U HU A STVÍ, V JEDENÁCT V LOMU
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A  by se mohlo zdát, že jsme
na letošním d tském plese
spali (když byl v pyžamu
a v papu ích), opak byl
pravdou. Nespal v bec
nikdo, možná jedno p ítomné
miminko, ale ostatní velcí 
i malí ádili o sto šest. Letos
byla zm na a d tský ples se
po dlouhé dob  op t konal 
v t locvi n  školy. Rozhodli 
jsme se tak proto, že jsme
se na Hu a ství v minulých
dvou letech prost  nevešli.
A myslíme si, že to bylo ku
prosp chu. Provedli jsme
tak hromadnou zát žovou
zkoušku nové podlahy
v t locvi n  školy… vydržela.
Moc nás t šilo, že nejen
lenové po ádajícího SRPdŠ,

ale n kte í další rodi e p išli 
spolu se svým d tmi navle ení 
do nejr zn jších kreací pyžam
a papu í. N které kreace je
možné vid t na fotografi ích

níže,  ale ur it  stojí za to
podívat se i na webové
stránky školy www.zskuncice.
cz. Tam si m žete prohlédnout 
všechny fotografi e z akce,
a pokud se na nich nenajdete,
možná uvidíte, co jste ješt
nevid li. Za zda ilé fotografi e
moc d kujeme panu Jakubu
T eštíkovi, který fotoreportáž
zdarma nafotil. Program byl
nabitý od za átku do konce
– tanec, sout že (napadlo
Vás n kdy p enést lentilku
slánkou?), p ekážková dráha,
živá i dravá zv , padáky
a la ka. Na karaoke už nevyšel
as.  I tak jsme mocn p etáhli.

Tak zase za rok a ekáme
na Vaše tipy, v jakém stylu
by m l být karneval 2012.
To bude totiž za chvilku. Už
jenom D tský den, Drakiáda,
Lednové plesání...  

Za SRPdŠ
Michaela Šebelová

Na anketní otázku Jak by se
podle vás dalo zlepšit život-
ní prost edí v Kun icích, se 
ozvalo n kolik ob an , že by
v obci m li rádi kontejnery
na nápojové kartony. Dobrou
zprávou je, že tato možnost
již existuje – nápojové karto-
ny lze vhazovat do kontejner
na papír; špat-
nou zprávou je,
že o tom ví jen
velmi málo lidí.
Snad to tímto

lánkem napravíme. Nápojové
kartony známé jako krabice 
na mléko nebo víno p ípadn
džus se obecn  vhazují do kon-
tejner  r zných barev a tvar ,
ale vždy ozna ených oranžo-
vou nálepkou. Bohužel v Kun-
icích toto ozna ení chybí, fi r-

ma Eko-kom i p es n kolikeré 
vyžádání zatím tyto oranžové 
nálepky neposlala, p esto je
možné házet nápojové karto-
ny do modrých kontejner  na
papír, pracovníci t ídící linky
pak kartony vyt ídí. Na nápo-
jových kartonech jsou tyto
zna ky. Nápojové kartony je
možné recyklovat dv ma zp -
soby:  V papírnách - papír tvo-
í v tšinu tohoto obalu, takže

je možné ho zpracovávat stej-
n jako starý papír. Zbytky hli-
níku a polyethylenu lze využít 
p ímo v papírn p i výrob
páry nebo pro oh ev vody i
dále zpracovat na palety apod.
Na speciální lince - nápojové
kartony se rozdrtí a dr  se za 
tepla lisuje do desek, které je
možné použít nap . jako sta-
vební izolace. Taková linka

funguje také v R.  Ekologický
server Veronica upozor uje, že 
i p es své velmi p íznivé užitné 
vlastnosti není nápojový kar-
ton pro životní prost edí dob-
rá varianta. Materiál je složen 
ze t í vrstev – papíru, plastu 
a hliníku. Je náro ný na výro-
bu a jeho recyklací (na rozdíl 

od samotného
papíru, kte-
rý lze úsp šn
využít hned 
n k o l i k r á t )

vzniknou jen velmi málo hod-
notné výrobky. V tšina složit
a energeticky náro n  vyro-
bených tetrapackových krabic 
kon í podle Veronicy na sklád-
kách nebo ve spalovnách. Nej-
šetrn jší k životnímu prost e-
dí je primárn  vytvá et co 
nejmén  odpadu. V Kun icích 
máme výhodu, že m žeme 
chodit s bandaskou pro kvalit-
ní mléko k n kterému z míst-
ních farmá  (nap . Cochlaro-
vi, Menšíkovi, Macurovi, ez-
ní kovi; litr plnotu ného mlé-
ka stojí do 14 K ). Místo džus
m žeme stejn  dob e a chutn
zahnat žíze  š ávou namícha-
nou z kohoutkové vody a siru-
pu ze sklen né vratné láhve. 
O kvalitách rozlévaného vína 
místo krabicového není t eba
diskutovat. Tyto varianty jsou 
kvalitn jší pro náš žaludek, 
šetrn jší pro naši pen ženku, 
ale p edevším pro životní pro-
st edí.

Za KŽP Kate ina Niklová
Zdroje: www.jaktridit.cz, 

www.ekokom.cz,
www.veronica.cz

Nové vybavení získala školka, škola i družina

MÍ E, KNIHY I STOLNÍ HRY
V lednovém ísle Obecních
novin jsem ob any a rodi e
informoval o výt žku z p ed-
váno ního koncertu. Zárove
jsem slíbil, že budu ve ejn
informovat o tom, co d tem
za získané peníze koupíme. 
Mate ská škola zakoupila
vybavení pro rozvoj pohybo-
vých dovedností d tí (mí e
OverBall 30 ks, Half Ball 4 ks, 
í ní kameny 1 sada, rovno-

vážný had 1 sada, Házecí hra 1 
kus, Team Walker – letní lyže

do t locvi ny  2 sady, Ch dy 
polokoule 2 sady). Škola po í-
dila certifikované branky
na fl orbal a knihy do školní 
knihovny, ze kterých d tem 
p ed ítal pan Aleš Juchelka
v rámci kampan  „Celé esko 

te d tem“. Školní družina má 
nové stolní hry – kule ník,
fotbal a Power Glide a boby. 
Ješt  jednou d kuji všem, 
kdož nás podpo ili, a t ším se 
na další spolupráci.

Tomáš Kolesa

Nápojové kartony 
do kontejner  na papír?

KLIDN

D tský pyžamový bál v papu ích

VELCÍ I MALÍ ÁDILI O STO ŠEST, 
NA KARAOKE JIŽ NEZBYL AS
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LÍBILA SE I P VABNÁ UKLÍZE KA MARCELKA

NAŠI NA LYŽÍCH 
A SNOWBOARDECH

I tento rok se mohli žáci 2. stupn  ZŠ Karla Svolinského zú astnit p tiden-
ního lyža ského a snowboardového výcviku v Malenovicích. V ned li

27. února vyrazilo celkem 29 žák  spolu s u iteli a instruktorkami 
autobusem do Malenovic na chatu P. O. M. A. na lyža ský kurz.

Vážení tená i,
na našem obecním ú ad  se v 1. podlaží nacházejí pro
ve ejnost voln  p ístupné knihy. Každý z vás m že p i-
jít, knihu si vyp j it a posléze vrátit anebo p inést svo-
ji knihu a odnést si tu naši. Bezplatn  a bez evidence.
Jedná se o knihy, které by se do nov  utvo ené knihov-
ny nevešly a jsou takto dány k dispozici ob an m.
Knihovna U kostela je od 1. dubna uzav ena. Knihovna
Pod Stolovou je v m síci dubnu otev ena od 15-17 hod,
a to jenom na vracení knih. Prosíme urychlen  vrátit 
všechny knihy, p edevším však ty s ozna ením REG.
O otev ení nov  vytvo ené knihovny na obecním ú ad
vás budeme v as informovat.

Za ob  knihovny
Marie Starnovská, Radmila Zemanová

Sbor dobrovolných hasi
v Kun icích pod Ond ejníkem

V. ro ník no ní sout že

O KUN ICKÝ POHÁR
V pátek 13. kv tna 2011 od 20.30

hod. v areálu ZŠ v Kun icích 
pod Ond ejníkem. Srde n

zveme všechny p íznivce hasi
a hasi ského sportu. Bude vás

ekat souboj vrcholných tým
nejen z Moravskoslezského kraje.

B hem sout že se bude o akustickou
podporu starat DJ! Ob erstvení…

epované pivo, grilovaná kýta, placky
a mnoho jiného.

Celý týden panovalo na svahu slune né
po así, p íjemné teploty a p ímo ideální 
sn hové podmínky pro výcvik jak za ínají-
cích lyža , tak i t ch pokro ilých a snow-
boardist . První ve er se žáci seznámili 
s týdenním programem, denním ádem
chaty, poslechli si úvodní ve erní p ed-
nášku o pravidlech chování na sjezdovce 
i na vleku, žáci rozdílných ro ník  se blíže 
poznali p i seznamovacích hrách. Druhý
den ráno pokra oval program kurzu už 
p ímo na sjezdovce. Žáci byli rozd leni do 
družstev a výcvik mohl za ít. Nejt žší práce
ekala v dolní ásti sjezdovky na za ínají-

cí lyža e, pozd ji všemi nazývané STOU-
NY, kte í d lali na lyžích své první kroky
a pokusy o sjetí, zastavení a zatá ení na 
t ch neposlušných prkýnkách. P estože
se to neobešlo bez spousty pád , všichni 
vydrželi, nevzdali to, postupn  se za azova-
li mezi ostatní a sjížd li celou sjezdovku po 
zvládnutí výjezdu na vleku. Nejv tší pokrok
ud lali Simona Rašková a Libor Van k, kte-
í právem obdrželi na konci kurzu diplom

Skokana týdne. T etí den odpoledne pat ilo
tradi n  procházce do okolí zakon ené na 
Rajské boud  a turnaji v bowlingu. Pro-
gram kurzu byl náro ný, krom  výcviku na 
svahu byly pro žáky nachystané na ve er
odborné p ednášky, r zné hry, uskute nila
se pudingová párty a poslední ve er oblí-
bená diskotéka. Nejlepšími tane níky byli 
vyhlášeni Nikola Hu íková a Tomáš Führer.

Výuku na svahu si žáci zpest ovali netradi -
ními sjezdovými styly, mezi nejzajímav jší
ur it  pat ily polské vají ko, eský záchod
a crazy jízda. Ve tvrtek odpoledne prob hl
na svahu karneval na lyžích a snowboardu.
Jako nejlepší maska byla ohodnocena TOP
modelka v podání Honzy Majera, nemén
p vabná byla i uklíze ka Marcelka (Mar-
cel Zajac) a Ozak (Emil Hu ík). Posled-
ní den byl zakon en závody ve slalomu.
Nejrychlejšími lyža i se stali - v kategorii
Stoun  Libor Van k, Ester Brišová a Iveta
Zp váková, v kategorii lyža  Jakub Šafá ,
Adam Nev iva a Martin Havlí ek, v kate-
gorii lyža ek Zuzana Kub nová, Michaela
Ke ová a Karolína Petrová, snowboardisté
Marcel Zajac, David Šenk a Emil Hu ík.
Diplom Trha asu získal za nejrychlejší
jízdu David Sladký. as strávený na lyža -
ském výcviku byl pro mnohé sebepoznáním
a také poznáním ostatních spolužák . Mezi
d tmi panovala uvoln ná a p átelská atmo-
sféra, objevila se ohleduplnost, solidarita,
vst ícnost a mnoho dalších vlastností, kte-
ré v každodenním život  mnohdy postrá-
dáme. Celý lyža ský a snowboardový kurz
byl žáky hodnocen kladn , všichni si ho
náramn  užili a o celé atmosfé e a pr b hu
vypovídala p ání, a  další kurz trvá alespo
dva týdny a rozhodnutí n kterých, že p íští
rok pojedou ur it  znova. 

Eva Sladká, vedoucí LVK
David Hutín, žák 6. t ídy

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2011
eladná - farní kostel Kun ice - farní kostel Kun ice - „ruský“ k.

21. dubna: Zelený tvrtek 18.00 16.15 ---
22. dubna: Velký pátek 18.00 16.15 ---

23. dubna:
Vigilie Slav. Zmrtvýchvstání Pán 20.00 18.00 ---

24. dubna:
Slavnost Zmrtvýchvstání Pán 8.00 9.30 10.45

25. dubna: Pond lí velikono ní 8.00 9.30 ---

možnost p ijetí svátosti smí ení:p j eladná – sobota 16. 4.  15.00 – 18.00
Kun ice – pátek 15. 4.  16.00 – 18.00

svátost pomazání nemocných:p ý eladná – sobota 16. 4. p i mši sv. v 18.00
Kun ice – pátek 15. 4. p i mši sv. v 18.00

Návšt va kn ze se svátostmi u nemocného doma je možná po tel. domluv  (736 647 693 – P. Václav Tomiczek).

i Církve eskoslovenské husitské
17. 4. 2011 8,30 
21. 4. 2011 17.30 
22. 4. 2011 15.00 
23. 4. 2011 15.00 
 17.00 
24. 4. 2011 7.45 
25. 4. 2011 8.30 
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V dnešním pokra ování, ješt  než 
budeme sledovat další osudy sklená -
ského rodu Schürer , se rozhlédneme 
trochu kolem v polovin  16. století již 
pom rn  slušn  fungující obce. Máme 
ten úkol pon kud ztížený. V roce 1726 
hrad Hukvaldy vyho el a plamen m
podlehl celý písemný archiv huk-
valdského panství. Takže informace 
museli historikové získávat z vedlej-
ších zdroj , což je vždy obtížn jší.
Víme ale bezpe n , že v polovin
13. století spolu se stavbou hradu, je 
vym eno místo m stu P íboru, poz-
d ji Místku a hned po té z ejm  i Fren-
štátu (po roce 1257, když byla ást 
panství odprodána biskupu Brunovi). 
A v roce 1581, kdy jsou poprvé zmín -
ny Kun ice, m l nedaleký Frenštát 96 
dom  a paseká ská kolonizace (klu e-
ní lesa a budování usedlostí na pase-
kách) byla v plném proudu. Valaši se 
objevili na hukvaldském panství kon-
cem 15. století dlužno p iznat, že byli 
vítanými hosty. Jejich ovce spásaly 
vysokohorské pastviny a louky, ke 
zpest ení trhu p idaly se sýr, brynza 
a další mlé né výrobky. T žko bylo 
v této oblasti v dob  t icetileté války, 
když byl v roce 1626 Frenštát vypálen. 
Ale o ty icet let pozd ji m l již 167 
usedlostí a byl co do rozsahu v tším 

m stem než tehdejší Ostrava. Mimo 
sklá ské výroby se rozvíjí textilní 
pr mysl. Na trzích v Krakow  bylo 
nejvíce žádáno frenštátské plátno. 
V roce 1598 vzniká i první tkalcovský 
cech. Objevují se také, v Beskydech 
v bec první, hamry (1556) na zpraco-
vání železné rudy. Je zajímavé, že olo-
moucký biskup je pronajímal odbor-
ník m z Jeseník , kde se zpracová-
vala železná ruda o n co d íve. A tak 
se p ijížd jí jako nájemci m š ané 
z Mnichova u Vrbna pod Prad dem, 
z Vratislavi, z Osoblahy a ze Zlatých 
Hor. M žeme bez nadsázky íci, že 
první frenštátské hamry (na soutoku 
Lubiny a Lomné) byly vlastn  jakýmsi 
p edvojem budoucí železá ské výroby 
ve Frýdlant  a v eladné. 
Život na hukvaldském panství nebyl 
ovšem tak idylický, jak by se mohlo 
na první pohled zdát. V druhé polo-
vin  16. století trp la oblast zejména 
etnými nep átelskými loupeživými 

nájezdy z Uher. Poddaní nem li lehké 
postavení. Jen pro zajímavost uvádím 
jeden z tehdejších pokyn  biskupa 
Jana Mezouna z Tel e, týkajícího se 
ochrany hradu Hukvaldy. „Poddaný 
všecky na zámek obeslati a jim poru-
iti pod ztracením hrdel i statk , kdy-

by se jim kolv k v d ti dalo, a pot e-
ba toho nastávala, aby všichni hned 
se zbrojí, totiž ru nicí dlúhú, krátkú, 
oštipem a s me em, též i desátníci 
z m st, m ste ek a vsí ze zbrojí dobrú 
a správnú jakž na n  uloženo jest na  
zámek najíti se dali...“
Hovo íme - li o zpracování železné 
rudy, jedná se p edevším o peloside-
rity, což je zna n  nekvalitní mate-
riál. Siderit  je žlutav  hn dý, klen-
cový uhli itan železnatý (FeCO3) 
a pelosiderit je navíc siln  zne išt ný 
jílovou p ím sí a dalšími složkami. 
Výskyt polosiderit  byl v té dob  veli-
ce etný v oblasti od Frýdlantu, p es 

eladnou, Kun ice pod Ond ejníkem 
a Tichou sm rem k Frenštátu. Výroba 
železa byla z této nekvalitní rudy vel-
mi složitá, avšak tehdy šlo také o ved-
lejší produkt vznikající p i zpracování 
rudy  - vitriol. Což byla kyselina síro-
vá a skalice zelená (modrá). Vitriol byl 
žádaným barvivem suken, vlny a plsti 
na erno a základem výroby dalších 

barviv. Sou asn  se pálil ledek, nazý-
vaný sanytr, což byla spolu s kyseli-
nou sírovou vhodná surovina k výro-
b  st elného prachu. Není tedy divu, 
že biskupství zpracování železné rudy 
podporovalo. Zajímavé je, že pro tuto 
innost platily p íslušné horní záko-

ny. T žba a výroba sanytru se rozší-
ila po t icetileté válce i na Vsetínsko, 

na panství Hukvaldy propukla v té 
dob  zlatá hore ka. Hledalo se zlato. 
Konec konc  st íbro se v té dob  t žilo 
v lokalit  „St íbrník“, která se nachá-
zí na katastru dnešní Ostravice. Šlo 
ovšem o velice chudé nalezišt . Ob as 
totiž propukla n jaká zlatá i st íbrná 
hore ka, inspirovaná zpravidla tex-
tem záv ti biskupa Bruna, který v ní 
nabádá k vyhledávání vzácných kov .
Avšak tento jeho apel se spíše týkal 
Jeseník . Pravdou je, že nejdéle se 
t žila železná ruda v obcích Janovice 
pod Lysou Horou, Malenovice, 
Ostravice, Ve ovice a Kun ice pod 
Ond ejníkem. Tehdy ješt  nikdo 
netušil (našt stí), kolik že leží jen 
pod Kun icemi koksovatelného uhlí. 
K t žb  železných rud a jejích zpraco-
vání se dostaneme v dalších pokra o-
váních tohoto vypráv ní. Vrátíme se 
tedy ješt  ke sklá ské výrob  (na prv-

JAK SE STALO, ŽE VZNIKLY
KUN ICE POD OND EJNÍKEM (3)

Historické i mén  historické úvahy píše pro OBECNÍ NOVINY Petr Andrle
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ní kresb  je dobový pohled na tzv. les-
ní hu  ve II. polovin  16. století).  Ta 
byla v 9. až 12. století doménou hos-
podá ské innosti klášter . Až díky 
k ižáckým výpravám dochází k obno-
vení kontakt  s Blízkým východem 
a výrob  skla již nesta í klášterní dvo-
ry. Vznikají lesní hut . Evropou se ší í
tzv. lesní sklo oblé poháry s plochými 
nálepy (krautsrun), nebo vysoké íše 
s hutními nálepy ( íše eského typu), 
nebo íše nízké s optickými dekory 
(zvané maigelein). V první polovin
16. století dochází ke zna nému roz-
voji t žby rud a vzácných kov  zejmé-
na na západní stran  Krušných hor. 
A cena d eva jde nahoru. Sklá i si 
nikdy nemohli výskat, protože odbyt 
jejich výrobk  velice asto závisel p e-
devším na jejich um leckých schop-
nostech, kdežto t žba rud byla p e-
ce jen pon kud jednodušší. A eské 
zem  nabízely všechno – p edevším 
d evo, k emen, vápenec a nakonec 
i potaš. A tak se saští sklá i st hují na 
druhou stranu Krušných hor a poz-
d ji i dále. Mezi významné rody té 
doby (i dob pozd jších) pat í p ede-
vším Schürerové, Preislerové a Rüc-
klové. A ti, kdož je podporují, žádají 
jediné„duté sklo nového stylu“. A to 
um li Schürerové dob e. Zajímavé je, 
že schürer v p ekladu znamená pohra-
bá , což m že mít s provozem sklá -
ské hut  cosi velice spole ného. A tak 
když d de ek Paul Schürer postavil 
sklárnu ve Falknov , jeho syn Georg 
založil n kolik hutí v Mlýnici (jedna 
z obcí dnešní ervené Vody v Par-
dubickém kraji), byl vnuk Dominik 
p ipraven již ve svých dvaceti letech 
k samostatné práci. A protože ho 
p edcházela pov st nadaného a tvo i-
vého sklá e, nebál se biskup Stanislav 
II. Pavlovský sv it v roce 1581 tomu-
to mladému muži sklá skou hu  ve 
Velké Kun ici. Tedy prodat mu ji za 
velmi výhodných podmínek. Sklá i
byli ve svém konání velice svobodní 
lidé.  Brzy si našly výrobky mladé-
ho mistra cestu na mnohá šlechtic-
ká sídla a také, jak jinak i ke dvoru 
císa skému. Dominikova sklárna byla 
pravd podobn , jak uvádí v jedné ze 
svých prací Václav Št pán, „v lokalit
Staré Hut , tj. v ráztoce mezi Velkou 
Stolovou a Norící horou, na pravém 
b ehu potoka Bystrá“ (dnes místní 
ást Šajtárka). Není tedy náhodou, že 

i císa  Rudolf II. projevil své uznání 
biskupu Pavlovskému, nebo  dodáv-
ky skla z Olomouce na císa ský dv r
p inášely vždy n co nového. V roce 

1588 polepšil císa  Pavlovskému bis-
kupský znak a potvrdil knížecí titul 
pro olomoucké biskupy. A to bylo vel-
ké privilegium. Proto se domnívám, 
že k tomuto textu p ipojené sním-
ky pohár  a íší, v etn  pohledu na 
výstavní vitrínu výstavy na Pražském 
Hrad  v roce 2005, p i nejmenším 
evokují to, jak se v kun ické sklárn  na 
sklonku 16. století vyráb lo. Dominik 
Schürer sice zazá il, ale p ece jenom 
se jako protestant v objetí katolic-
ké církve necítil nejlépe. Po t ech 
letech se rozhodl, že p jde za otcem 
do Mlýnice. Bylo snad jeho rozhod-
nutí motivováno tím, že oblast v okolí 

ervené vody zasáhla morová nákaza 
(v roce 1584 na ni zem elo jen v mlý-
nické sklá ské huti 33 lidí) a otec se 
proto rozhodl odtud odejít? T žko íci, 
ale Dominik m l k Mlýnici nejen silný 
citový vztah, ale hlavn  se zde cítil 
nábožensky svobodn jší. Paradoxn
se kruh náhod uzav el stejn  p es 
Kun ice. Po Dominikovi v Kun icích 
nastoupil hu mistr Andreas Fischer, 
kterého on sám biskupovi doporu il, 
protože d lat v Mlýnici u jeho otce. 
Avšak nebyla to dobrá volba. Mezitím 
Georg Schürer odešel z Mlýnice a již 
v roce 1590 založil n kolik skláren 
v Rokytnici v Orlických horách. Tam 
vychoval hu mistra Matyáše Kadena, 
který v roce 1594 vyst ídal ve vede-
ní kun ické sklárny práv  Andrease 
Fischera. N jak se jim ale neda ilo. 
Georg Schürer m l v Rokytnici dluhy 
a byl dokonce uv zn n. Kv li n jakým 
majetkovým machinacím byl i Maty-
áš Kaden n jakou dobu v zn n na 

Hukvaldech. B h ví, jak to tenkrát 
bylo. Víme jen, že Dominikova hv z-
da a sláva stoupala i v Mlýnici-stal se 
dokonce rychtá em celého panství. 
Císa  byl také spokojen. K 1. 7. 1592 
povýšil d de ka Paula, jeho syny 
Martina a Valentina a jejich synovce 
Dominika, do šlechtického stavu. 
V další kapitole si povíme, jak se muse-
la kun ická hu , po átkem 17. století 
pro nedostatek d eva p est hovat na 
katastr obce eladná, asi do míst blíz-
ko eladenky a Podolánek, k odbo ce 
lesní cesty sm ující k hotelu „Srdce 
Beskyd“.
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ÁDKOVÁ INZERCE
PRODEJ PALIVOVÉHO D ÍVÍ-BUK
Sklad Trojanovice – Bystré
D íví naštípané, na ezané na: prostorové metry (rovnané); špalky.
Možnost dovozu odb rateli. Telefon: 603 315 738

Jaroslav Gelnar ..................... 93 let
Vlastislava Krkošková ..................... 88 let
Marie Kelnarová ..................... 84 let
Rudolf Kokeš ..................... 84 let
Božena ezní ková ..................... 82 let
Jaroslav Konvi ka ..................... 82 let
Ji ina Fr ková ..................... 81 let
Vladimír Tká  ..................... 81 let
Jaroslav Tká  ..................... 75 let
Irena Vybíralíková ..................... 75 let
Ladislav K enek ..................... 70 let
Ji ina Žá ková ..................... 70 let
V ra tvrtní ková ..................... 65 let
Alena Krpcová ..................... 65 let
Petr Tobolík ..................... 60 let
Alena Krpcová ..................... 60 let
Stanislava Šruba ová ..................... 60 let
Kv tuše Kr ková ..................... 60 let

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

Jubilanti duben 2011

O S O B N Í

Jak se žilo v Kun icích pod Ond ejníkem p ed sedmdesáti lety (3)

Z HRN Í OVA DENÍKU
Zápisky kun ického ob ana (1910-1995), 
zam stnance frenštátské fi rmy V. Myná

D U B E N 1941
3. Okotila se sivá samica.
6. N mecká armáda dnes ráno za la válku proti ecku
 a Jugoslavii.
 Britská armáda dobyla hlavní m sto Habeše Addis Abebu.
 Mám zasetou cibuli a v era oves. Ovsa p ibližn  12 kg.
 9. N mecká armáda dobyla Solu . Také v severní Africe
 úsp chy, dobyto Bengazi a Derny.
 Vlakem v šest ve er zabit etník Malovaný, poblíž Pustkového
 p ejezdu.
12. Šéf nám zvýšil mzdy o 5% jako úhradu za p es as.
13. N meckými ú ady zabaven sokolský majetek a zastavena

innost Sokola.
19. Šruba m kráva vyhodila tele v 8. m síci. Kráva zatím
 zdravá.
 Naroubováno na boskopské ehta  soudkový - Kreizl.
20. Hitlerovy narozeniny, povinné v šení prapor .
26. Splatil jsem dluh 1.000 K , zbyvá 1.000 celkov .
 Po así: Do poloviny m síce vítr a mráz. Na Velikonoce sníh.
 Od poloviny stále deštivo. Celkem stále oškliv .

Dne 21. 4. 2011 vzpomínáme nedožitých 91 let paní Libuše 
Gelnarové a 28. 2. 2011 jsme vzpomn li 9. výro í jejího úmrtí. 
Vzpomíná manžel Jaroslav, dcera Dagmar s rodinou a Marti á-
kovi. Kdož jste ji znali, vzpome te s námi.

Sbor pro ob anské záležitosti p i Obecním ú adu v Kun icích p. O.
uskute ní  ve tvrtek 28. dubna 2011 ve 14.00 hod v Penzionu 
Václava Krkošky tradi ní  „Setkání d íve narozených.“ Toto 
pozvání se týká ob an , kte í letos dovrší 70 let (ro ník 1941), 
75 let (ro ník 1936) a pak již všech dalších ob an  starších 
ro ník  – tzn. r. 1935, 1934 atd. Tito ob ané se mohou p ihlásit 
formou návratek, tak jak to bylo v letech minulých nejpozd ji
do pátku 22. dubna 2011.  P ihlásit se m žete také telefonicky 
na telefonickém ísle 556 850 154 u paní Ta ány Holušové. Pro 
ob any, kte í budou mít zájem, bude zajišt n odvoz k penzionu 
od obecního ú adu od 13.30 hod - 13.45 hod. Srde n  zve SPOZ

Setkání d íve narozených
Návratka

Setkání d íve narozených ve tvrtek 28. dubna
2011 ve 14,00 hod v Penzionu Václava Krkošky
v Kun icích p. O. (bývalé VŽKG).

Jméno a p íjmení: ………..................………….............

………............................…….  Ro ník: ........................

Bydlišt : .......……………………………………………………

Co m žeme zjistit na matrice a v evidenci obyvatel

NEJ AST JŠÍ JSOU ELIŠKA A OND EJ
Z innosti Sboru pro ob anské záležitosti

JARO NÁS LÁKÁ NA PROCHÁZKY
Sbor pro ob anské záležitos-
ti bude i letos pokra ovat ve
vycházkách pro seniory. Ta
první se uskute ní v úterý 19. 
dubna 2011. Projdeme si trasu
s nau nými tabulemi a zajíma-
vostmi, kterou pro milovníky
p írody vybrali lenové eského
svazu ochránc  p írody naší
obce. Za neme od tabule . 1 
u nádraží D v 9.30 hodin. Kdo 
se bude chtít p ipojit cestou,
m že ekat „u Žabáka“ nebo 
u „Hosp dky na kope ku“.
Poslední tabule s . 8 je u OÚ, 
a to už je jen krok ob erstvení 

na Hu a ství. Op t platí domlu-
va, že bude-li velmi nep íznivé 
po así, zkusíme to ve tvrtek 
21. dubna.
Sbor pro ob anské záležitosti 
d lá mimo takových to akcí také
vítání ob ánk , svatební ob a-
dy, setkání s d chodci v dubnu, 
pietní shromážd ní (kv ten), 
p ivítání prv á k  (zá í), vsypy 
na lou ce u d ev ného kostelíku, 
autobusový zájezd v zá í (prav-
d podobn  na zámek Fryštát 
v Karviné a do okolí), návšt vy 
v Domov  pro seniory Frenštát 
p. R., Frýdlant n. O. (vánoce).

zem elo 32 ob an
odhlásilo se 47 ob an
st hování v obci – 10 ob a-
n
15-ti ob an m byl zrušen
trvalý pobyt ú ední cestou

bylo provedeno 501 ov e-
ní podpis  a listin
byly provedeny 2 zápisy
o uznání otcovství
14 ob an  požádalo o osv d-
ení o státním ob anství
eské republiky

Za období 2006 – 2010 se v Kun icích p. O. narodilo 131 d tí, z toho
68 chlapc  a 63 dívek. Z nep eberného množství jmen, které rodi e
svým drobe k m dávali, vede u dívek s velkým náskokem Eliška
a u chlapc Ond ej, další v po adí nej ast jší jména jsou: Tereza,
Kristýna, Anna, Valentýna, Veronika, chlapci: Matyáš, Tomáš,
Lukáš, Jan a Daniel. Ta ána Holušová, matriká ka

V roce 2010
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