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MINISTR V KUN ICÍCH
Petr Andrle

P iznám se, že mi také, z ejm  jako i jiným lidem, vrtalo hlavou, 
pro  v posledním b eznovém dnu p i své návšt v  v Moravskoslez-
ském kraji, navštívil ministr zem d lství Ivan Fuksa (*1963) bio 
Farmu Menšík v Kun icích pod Ond ejníkem. Jenom kv li horám 
a p írod  to jist  nebylo, protože pan ministr je mimo jiné také 
maratonec, milovník námo ního jachtingu a svého asu vystoupal 
i na vrchol Mont Blancu. A i když dostal v nov  zrekonstruovaném 
apartmánu farmy k ochutnání tvaroh a mléko, ani to nemohlo být 
hlavním d vodem. Takže jak to ve skute nosti bylo? O tajemství 
ministerské návšt vy jsem si na Velký pátek dopoledne povídal 
s Markétou Menšíkovou. Co jsem vypátral, o tom na stran  11. 

Mistr sv ta z Kun ic žije v chaloupce,
ve které se p ed šedesáti lety narodil

Pan Jiljí Krkoška si nyní rekonstruuje chalupu, ve které se v roce 
1951 narodil. Od té doby sta il vystudovat vysokou školu, vycho-
vat dva syny a stát se n kolikanásobným mistrem sv ta v závodech 
psích sp ežení. Jeho první závodní pes Ailuk je již sice v psím 
nebi, ale jist  se zájmem pozoruje, jak podivuhodné výkony podá-
vají pes Ben a fenka Holy. Všichni dohromady i se svým pánem 
p ivezli do Kun ic pod Ond ejníkem p es osmdesát pohár  z nej-
r zn jších závod . (Pokra ování na stran  2.)

KUN ICKÝ KAPELNÍK VÁLEK 
SI VYD LAL V PRAZE I NA KRÁVU

Všechno to v podstat  zavinil hudební skladatel Leoš Janá ek, kte-
rý doporu il, aby se v roce 1895 zú astnilo 16 tane ník  a tane nic
z Kozlovic Národopisné výstavy eskoslovanské v Praze. A dopro-
vázet je logicky nemohl nikdo jiný, než Válkova cimbálová kapela 
z Kun ic pod Ond ejníkem. Však také Janá ek hodn  skladeb od 
Josefa Válka „opsal“. Jenže Pražáci necht li kun ické opustit. Ti 
si tedy prodloužili pobyt v Praze o dva týdny a denn  do noci 
vyhrávali v hospod  „Na posledním groši“. A proslavili Kun ice
a ješt  vyd lali. Josef Válek si koupil za vyd laných dvaa ty icet
zlatých rýnských dokonce i krávu. Na poslední stran  fotografi e 
Válkovy kapely z roku 1895 s dalšími podrobnostmi.   



25/2011

OBECNÍ NOVINY ro ník XXI, íslo 5/2011 • 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

Pro  se jmenuji Jiljí? Bylo to zrovna 
v kalendá i, to je jednoduché, íká pan 
Jiljí Krkoška, když ho zpovídám na dvo e
domku . p. 83 v Kun icích pod Ond ejní-
kem. V tomto domku se pan Krkoška 21. 
srpna 1951 narodil. Odtud denn  vyjíždí 
do zam stnání. Pracuje jako informatik ve 
frýdlantském podniku STROJFERR a dle 
vlastních slov, je rád, že tam d lá. Mají
pochopení pro mé zájmy a ješt  mé usilo-
vání fi nan n  podporují, potvrzuje muž, 
který je n kolikanásobným mistrem sv ta
závod  psích sp ežení.

Jak jste k tomu pon kud netradi nímu
sportu p išel, pane Krkoško?

Od mládí jsem sportoval, jako v tšina lidí 
z hor. Lyže, procházky, horské kolo, b h,
a najednou jsem zjistil, že je mi p i tom 
smutno. Tak jsem si p ed šestnácti lety 
po ídil prvního psa Ailuka a za al jsem
jezdit. B hat se psem je veselejší. Závo-
dy psích sp ežení mají n kolik kategorií 
a jednou z nich jsou b žky s jedním psem. 
Musíme do toho um t dát všechno – já
i pes. S Ailukem jsme byli sehraná dvoj-

ka, po n m p išel Ben. Už je mu deset let, 
podle zvyklostí by m l mít výkonnostní
limit za sebou, ale je vynikající. Mám ješ-
t  fenku Holy, ale ta v poslední dob  sem 
tam nechce tahat (oba psi na snímku).

A kde trénujete? Necítíte se ve svém 
usilování n jak osam lý?

Ale kde. Ono t ch mistr  Krkošk  je více. 
Trénuji hodn  na Smrku, tam p ipravuje
tréninkovou tra  pro sebe a pro svého 
syna m j o rok starší bratr Št pán. Brácha 
Št pán Krkoška jezdí se dv ma psy a je
také mistr sv ta, jedenat icetiletý syno-
vec Št pán z Frýdlantu jezdí se šesti psy 
a jinak má ve své stáji celkem 19 ps  a je
také trojnásobný mistr sv ta.

Kde se odehrávají závody psích 
sp ežení?

Hodn jezdíme na Slovensko, oblíbeným
místem jsou Donovaly. Jinak pochopitel-
n  N mecko, severské státy, ale také Itá-
lie. Kdysi se závodilo i tady u nás. První 
závod jsem vid l asi p ed dvaceti lety 
pod Stolovou, závodilo se i na Ond ejní-
ku, v Bílé, ale n jak nejsou organizáto i.
Já, bratr a synovec jsme leny Slezského 

Musher´s Club Hlu ín, který se zabý-
vá provozováním sportu psích sp ežení.
Tento sport je v esku organizován jako 
samostatné sportovní odv tví v rámci 

STV. Jsme první zemí na sv t , kde je
organizace sportu psích sp ežení lenem
celostátní všesportovní organizace.

Tento krásný sport je jist  náro ný
nejen fyzicky, ale z ejm  i fi nan n .

 Jako každý sport se bez lásky d lat nedá. 
Naší odm nou jsou v tšinou jen poháry 
a n kdy n jaký ten pytel krmiva pro psy.
Cesty na závody jsou asov  i fi nan n
velice náro né. Ale i ti psi dovedou vyjá-
d it radost z vít zství.

A co rodina, pane Krkoško? 

Všichni m  podporují. Manželka m
zkusila párkrát doprovázet, ale je to moc 
náro né. A kluci? Jeden se v nuje hudb ,
hraje v kapele. Druhý syn cestuje, ty i
roky žil na Novém Zélandu, piluje angli -
tinu – mají jiné zájmy, ale to je v po ádku.
Já jsem spokojen a vím, že p išel as, aby-
ch si po ídil dalšího psa.

Rozhovor vedl, fotografoval 
a pod koval Petr Andrle

Mistr sv ta z Kun ic žije v chaloupce, ve které se p ed šedesáti lety narodil

P IŠEL AS, ABYCH SI PO ÍDIL DALŠÍHO PSA
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Old ich Šruba ..................... 95 let
Anna Kalabusová ..................... 88 let
Zdenka Kadlecová ..................... 88 let
Karel Jurek .....................k 87 let
Emil Cochlar .....................r 81 let
Zde ka Miturová ..................... 75 let
Jaroslav tvrtní ek .....................k 70 let
Hana Heczková ..................... 65 let
Ji í Uhlá ..................... 65 let
Jind ich Havrlant .....................t 65 let
Pavel Tichavský ..................... 65 let
Ludmila Procházková ..................... 65 let
Božena Klímková ..................... 60 let

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

Jubilanti kv ten 2011

O S O B N Í

V m síci b eznu a dubnu jsme se naposledy rozlou ili s paní 
Vlastislavou Krkoškovou a paní Miladou Ondrušákovou.

Rozlou ení

26. b ezna jsme v ob adní síni obecního ú adu p ivítali tyto 
nové ob ánky: Sofi i elustkovu, Terezu ajánkovou a Vítka 
Zajace. D tem i rodi m p ejeme hodn  zdraví, št stí a spoko-
jenosti.

Vítání ob ánk

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

Hledám spolujezdce (spolujezdkyni)
pro rekrea ní jízdu na koni.

Klisna Vinta je klidné povahy,
vhodná i pro za áte níky nebo d ti. 

Je ustájena u pana Vereny Holly,
k dispozici je jízdárna i krytá hala.
Krásné vyjíž ky do okolní p írody,

relaxace pro duši i t lo. 
V p ípadném zájmu volejte 775 218 844.

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

K V  T E N 1941

 1. První máj se sv tí a je již druhý rok placen. Také velikono ní pon-
d lí bylo placeno.

 3. Šablaturová vzala 110 kg sena a 25 kg slámy za 150 K.
13. Dnes jsme zasadili brambory - 11 ádk . Vysazeny žlutomasé

a smíšené - vaštrok, vani ka, džberek, hrotek - asi 60 kg.
14. Z ostravské vysíla ky zachycovali v díln  zvuk p i práci a p ená-

šeli telefonem do Ostravy. Podruhé se okotila erná samice.
17. Prodána sivá samice se šesti mladými Kašpárkovi za 60 K.
24. Lída po t ídenním pobytu v nemocnici op t doma.
25. Splatil jsem Martinovi dluh 1000 K, zbývá 2000.
31. Jaruša p ijela o p l šesté z Brna na svátky.
 N mecká armáda dobyla Krétu.
 Po así první tvrtinu mizerné jako v dubnu, potom až do konce

úpln  uspokojivé.

Jak se žilo v Kun icích pod Ond ejníkem p ed sedmdesáti lety (4)
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Dne 20. 4. 2011 jsme za ali
p ipravovat r zné nást nky
a hry pro d ti, aby si užily, ale
i n co málo se p iu ily. Uvnit
školy v chodb  byly stánky,
u kterých byli ochránci p í-
rody, rybá i, v ela i a mysliv-
ci. N kte í p ipravili pro d ti
a rodi e poznávání rostlin,

a také jsme si mohli vyslech-
nout povídání o v elách, i
rybách, nebo jiných zví atech.
Venku na školním h išti byly
pro d ti p ipraveny hry, mohly
si vyzkoušet zdobení krabi ek
pomocí starých novin, nebo
zkusit náhrdelník, také vytvo-
ený z papíru. Nechyb lo tam

také t íd ní plast , papír
a skla, vybarvování obrázk
a orientace s buzolou. Ovšem 
nejlepší hrou bylo poznávání 
po slepu, d ti m ly za úkol
uhodnout v ci nap . parohy,
vlnu, zrní, šišku, o íšky apod.
Za jejich snahu byly odm n ny
formou sladkého bonbónku,

nebo perní ku. Celý program 
završila p ednáška v Galerii 
školy, na téma „Šelmy v Bes-
kydech“. Na záv r bychom 
cht li pod kovat všem, kte í
pomáhali s organizací této 
velice náro né akce. T šíme
se na další Den Zem , snad se 
sejdeme ve v tším po tu.

S prvním sluní kem zahajuje svou cyk-
listickou innost klub MTB Ond ejník.
Jelikož zima byla dlouhá, nabírali lenové
oddílu kondici každý v takovém sportu, 
který jim nejlépe vyhovuje. Holky Myná-
ovy se v novaly závod ní na b žkách.

Natálie se dokonce stala p ebornicí Morav-
skoslezského kraje ve své kategorii, když
ze trnácti závod  t ináctkrát stála na prv-
ním míst . Ji í Myná  se b žkám nev no-
val, zato nab hal mnoho stovek kilometr
po vlastních nohách a zú astnil se n koli-
ka závod  v  1/2 maratonu. Pokra ujeme-

li dále podle v ku, rodina Zavadilova se 
každý týden pere s nejv tší horou Morav-
skoslezských Beskyd, a to ve sn hu, dešti, 
v tru i mrazu, a neustále zlepšují sv j as
pot ebný k dosažení vrcholu. A na záv r
tady máme našeho úsp šného mushera Jil-
ju Krkošku, který se svými psy absolvoval 
adu závod  v echách, na Slovensku,

v Polsku i Rakousku. V Donovalech na 
Slovensku se konalo X. mistrovství sv ta
FISTC psích sp ežení. Jiljí Krkoška star-
toval v kategorii skijöring 1 (bruslení na 
b žkách s jedním psem, Benem). P esto,

že oba budou mít letos dohromady 70 let 
(Jiljí 60 a Ben 10),  po t ídenním klání 
vybojovali titul mistra sv ta (na snímku 
Jiljí Krkoška na stupních vít z  v Dono-
valech).
Takto se všichni vypo ádali se zimou 
a op t se ídili svá kola a za ínají trénovat. 
Na cestách se ast ji objevují naše oranžo-
vé oddílové dresy a lenové poctiv  trénují
na první závody. Jedním z nich je i závod, 
který po ádá náš oddíl. Bude to již 5. ro -
ník ur ený pro d ti, rodi e a další závodní-
ky. Srde n  Vás na tento závod zveme.

Den Zem v kun ické škole

ŠKOLU PROSTOUPILA P ÍRODA V MNOHA PODOBÁCH

LENOVÉ MTB OND EJNÍK
P ÍPRAVU ROZHODN  NEZANEDBALI

Závod horských kol pro d ti
a mládež 2011

Po ádá MTB Ond ejník Kun ice pod Ond ejníkem v  ned li 
29. 5. 2011 v areálu Základní školy. P ihlášky do 28. 5. 2011  
+ na míst  p i prezentaci. Prezentace 29. 5. 2011 od 9:00 hod. 
Start v 11:00 hod. KATEGORIE A TRAT :  P edškolní mlá-
dež: 2005 a mladší, 1 km.  Mladší žáci 2004 – 2002:1,5 km;
Starší žáci  2001 – 1999: 4,7 km.  Dorost 1998 – 1996: 8,5
km.  Juniorky 1995 – 1993: 8,5 km.  Junio i 1995 – 1993: 
16,7 km. Dosp lí 1992 a výše: 16,7 km (NOVÉ) Zvláš  kate-
gorie pro holky a kluky. INFORMACE: www.mtbondrejnik.
cz; telefon 606278188  nebo  724077497. P IHLÁŠKY na 
e-mail: mtbondrejnik@centrum.cz; fax 556 836 714; nebo 
osobn  Pavla Myná ová – ZŠ Kun ice pod Ond ejníkem.
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VELETRH VE FRÝDKU - MÍSTKU
Ve dnech 20. až 22. kv tna 2011 se ve frýdeckomístecké Víceú elové sportov-
ní hale sejdou zájemci o bydlení, automobily, zahrady, stavby a jiné podobné 
innosti. Sou asné možnosti trhu jim nabídnou renomovaní prodejci. Pátek,

sobota, ned le – každý den od 9 do 18 hodin. 

Oznámení o p erušení dodávky 
elektrické energie

Z d vodu prací na vedení VN 22kV, NN 1kV  bude v ástech obce p erušena
dodávka elektrické energie.
1. Ve dnech 17. 18. 20. kv tna 2011 v lokalit  nad Penziónem Václav Krkoška
2. Ve dnech 23. 24. 26. kv tna 2011 v lokalit  poblíž Penziónu Karolína
P erušení elektrické energie bude v ase 7,45 – 14,15 hodin.  Letáky budou 
vylepeny zástupci spole nosti EZ na obvyklých místech. Podrobné mapky 
uzavírek jsou umíst ny na webu obce a také na ú ední desce OÚ. Upozorn ní: 
Po celou dobu ohlášeného p erušení dodávky elekt iny se kdykoli na kterékoli 
ásti rozvodného za ízení m že objevit životu nebezpe né nap tí, pop ípad

ohlášená doba p erušení m že skon it d íve. Proto je nutné z d vodu bezpe -
nosti považovat všechna rozvodná za ízení za za ízení pod nap tím i po celou 
dobu p erušení dodávky. Lumír Poledník, místostarosta obce

1. ERVNA SE OTEVÍRÁ KNIHOVNA 
NA OBECNÍM Ú AD
P j ovní dny: pond lí: 

14.00 - 17.00; st eda: 9.30 - 12.30
Knihovna nabízí pestrou paletu knih. Beletrii, knihy nau né, d tské knihy,
povinnou etbu. tená ský poplatek iní 40 K . tená i, kte í již za letošní rok 
poplatek zaplatili v Horní nebo Dolní knihovn , budou pokra ovat v p j ování 
bez dalšího placení. Knihovna bude otev ena i o prázdninách.

Radmila Zemanová a Marie Starnovská

Pozvání pro seniory
Na kv tnovou vycházku se vydáváme od to ny k úpatí Stolové a na Maralák.
Kdo bude mít zájem, as a náladu, p ij te v úterý 24. kv tna 2011 v 9.20 hod
na to nu. Za zvláš  nep íznivého po así ji uskute níme o dva dny pozd ji, tj.
ve tvrtek 26. kv tna. T ší se na vás Z. K.

I p es ob asnou nep íze po así pokra uje stavba kanalizace podle schváleného
asového harmonogramu. Rozpracovanost objektu vlastní istírny odpadních

vod ( OV) a ostatních stavebních i provozních soubor  je s ohledem na blížící se
termín ukon ení stavby zna ná. Hrubá stavba OV je již hotova.  V sou asné dob
se provád jí práce, které nejsou z venku p íliš viditelné – p íprava pro technolo-
gii, vnit ní rozvody v OV, vnit ní i vn jší omítky a obklady. Venkovní práce jsou
stejn  pestré – základy pro vybudování trafostanice, propojení kanalizace s OV 
p es vtokovou a výtokovou komoru, Parschal v žlab pro m ení pr toku vody,
potrubí výústního objektu a jeho obklad kamenným zdivem, pokládka potru-
bí a betonování el propustku pod p íjezdovou komunikací, pokládka potrubí
a šachet vnitroareálové kanalizace, pokládka kabel  ve ejného osv tlení, sypání 
a hutn ní konstruk ních vrstev vnit ních komunikací a ploch.
Komora OV byla v zájmu bezpe ného pohybu po staveništi obsypána zeminou.
Ve st n  jímky z staly po demontáží bedn ní a „šrubty í“ technologické prostupy.
Ut sn ní a injektáž t chto prostup  bylo plánováno provést ve stejném kroku, 
jako bylo provedení jádrového vývrtu do st ny jímky k propojení komory OV 
s potrubím vtokové komory.  Proto bylo možné, že spodní nebo podpovrchová 
voda vtékala t mito otvory do komory, stejn  tak, jako deš ová voda ze st echy. 
Tato, ekn me - technologická voda – není technický problém. Dnes je již propo-
jení potrubí dokon eno a otvory jsou ut sn ny. Shromážd ná voda bude vy er-
pána, komora vizuáln  zkontrolována a v souladu Kontroln  zkušebním plánem
bude p ipravena k provedení zkoušky vodot snosti. Staveništ OV je áste n
oploceno.  Je nutno zd raznit, že vstup jakýchkoliv osob bez p ímého vztahu ke 
stavb je nezákonný a nebezpe ný. Žádáme proto ob any, aby nevstupovali do
areálu stavby OV, pop . do t sné blízkosti stavebních inností na stavb  kanali-
zace, vystavují tak sebe i zhotovitele nep im eným rizik m.     
Ke dni 22. 4. 2011 bylo položeno 4277,60 m kanaliza ního potrubí (58% z celkové
délky) a 265,2 m odbo ek. Zahájení napojování ob an  na kanalizaci, s ohledem
na skute n  o ekávané fyzické dokon ení prací na obou ástech stavby – kanali-
zaci i OV, se p edpokládá v ervenci 2011. Tento termín bude dále up es ován 
v závislosti na vývoji po así. Do doby oznámení budoucího provozovate-
le kanalizace – Kun ická s.r.o., nesmí být do kanalizace vypoušt ny
žádné splašky.
V pozvánce na informativní sch zku, která prob hla 11. 1. 2011 v restauraci na
Hu a ství byl uveden návod jak postupovat p i výstavb  domovní p ípojky splaš-
kové kanalizace, p esto n které hlavní zásahy zopakujeme znovu. Vlastník objek-
tu, který má být napojen na kanalizaci m že zahájit práce na stavb  kanaliza ní 
p ípojky až po obdržení územního souhlasu s umíst ním stavby kanaliza ní p í-
pojky, vydaného Stavebním ú adem ve Frýdlantu nad Ostravicí. Sou ástí územ-
ního souhlasu je projekt p ípojky v etn  dalších pokyn  (nap . materiál p ípojky,
k ížení jiných podzemních vedení, atd). Ve vlastním zájmu stavebníka je ádn  si 
p ed zahájením stavby p ípojky prostudovat uvedené dokumenty.
N kolik d ležitých technických zásad pro budování kanaliza ní p í-
pojky:
• kanaliza ní p ípojka musí být vybudována podle projektu schváleného staveb-

ním ú adem (sou ást územního souhlasu), musí být vodot sná,
• do domovní p ípojky splaškové kanalizace smí být odvád ny pouze splaškové

vody z domácností (z kuchyn , koupelny, WC, apod.).y
• sklon domovní p ípojky z PVC DN 150 mm, by m l být minimáln  2 %. Menší 

sklon m že zp sobit ucpání potrubí usazeninami.
• do p ípojky se nesmí vypoušt t odpadní vody ze žumpy nebo septiku. (zákon

. 274/2001 Sb., paragraf 18 odst. 4) a jeho novela . 76/2006 Sb., potrubí musí 
žumpu obejít nebo žumpou projít, žumpa se vy erpá a zasype se nezávadným
materiálem (pískem, št rkem apod.),
• stavbu p ípojky je možné zadat bu  odborné stavební fi rm , nebo si ji m že

postavit svépomocí, ale pod odborným dozorem, který  vydá následn potvrzení,

Stavba kanalizace v obci

Zapište si do kalendá e
DEN OBCE 18. ervna 2011
Podrobnosti na webu a v p íštím vydání Obecních novin

• po položení celého potrubí kanaliza ní p ípojky a p ed jeho zasy-p j y
páním je vždy nutnop j y pozvat ke kontrole provozovatele kanalizace 
– spole nost Kun ickou provozní nebo pov eného pracovníka 
obce, který zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povo-
lí zasypání - bez této kontroly nebude p ípojka zprovozn na a vydán 
doklad k napojení.

tel.: Kun ická s.r.o. 725 506 902; tel.: OÚ Kun ice pod Ond ejníkem 556 850 154
Je zakázáno do splaškové kanalizace vypoušt t deš ovou vodu!
Pro ob any, kte í zvažují, zda zadat zhotovení kanaliza ní p ípojky odborné fi r-
m , uvádíme n kolik fi rem, které projevily zájem o budování kanaliza ních p ípo-
jek (je uvedeno i na webu obce):

Tomáš Nev iva, Kun ice p. O. 603 429 313
Josef Petr, Kun ice p. O. 602 733 758
Bohdan Petr, Kun ice p. O. 602 544 046
Tomáš Petr, Kun ice p. O. 602 544 047
Sdružení Závodný Lubomír a Tomáš, Kun ice p. O. 731 414 243, 737 511 741
Ji í Hala, Kun ice p. O. 737 125 470
Jaroslav Bražina, eladná 602 514 093
fi rma Megas, Frenštát p. R. 777 799 950

Na zhotovení kanaliza ních p ípojek mohou byt využity i další fi rmy, které mají 
pro tuto innost oprávn ní. Budoucí provozovatel kanalizace Kun ická s.r.o v sou-

asné dob  prov uje možnosti nákupu materiálu na kanaliza ní p ípojky pro 
ob any za výhodn jší ceny. V pr b hu m síce kv tna bude vhodným zp sobem 
budoucím uživatel m kanalizace oznámena konkrétní možnost nákupu materiá-
lu na kanaliza ní p ípojky p ímo u Kun ické s.r.o. Zájemci si na základ  objednáv-
ky objednají pot ebný materiál, který pak odeberou a zaplatí.
Dále uvádíme telefonické kontakty na stavbyvedoucí jednotlivých ásti kanali-
zace (3 ásti):

• ást kanalizace od istírny odpadních vod po bývalou Mate skou školu Dolní 
(v Situaci POV zakreslena erven ) – vedoucí pan Šerý – tel.: 777 279 512
• ást kanalizace od bývalé Mate ské školy Dolní na Humbarek a dále až pod 

Holubjanku (u ernoch  – v Situaci POV zakreslena zelen ) - vedoucí pan 
Machander – tel.: 737 283 624
• ást kanalizace okolo obecního ú adu vlevo od silnice ve sm ru na Frýdlant n. O. 

(v Situaci POV zakreslena šedou barvou) – vedoucí pan Nikl – tel.: 737 249 103

V p ípad  vzniklých problém  na uvedených ástech kanalizace se m žete telefo-
nicky spojit p ímo s t mito vedoucími jednotlivých ástí stavby. Od m síce erv-
na 2011 bude Kun ická s.r.o. s budoucími uživateli kanalizace sepisovat smlouvy 
o p ipojení na kanalizaci. Prosím ob any, aby po dobu výstavby kanalizace v obci 
dbali na zvýšenou opatrnost p i pohybu v obci, aby rodi e upozornili své d ti na 
možné nebezpe í úrazu v okolí stavby kanalizace. Také prosím ú astníky silni -
ního provozu, aby v obci jezdili opatrn , dbali dopravního zna ení a byli ohle-
duplní k obyvatel m v okolí stavby (zvýšená prašnost, atd.). Dále žádám ob any
o pochopení v p ípad  nep edvídaného p erušení dodávky obecní vody (narušení 
vodovodu stavbou). Taková situace je operativn ešena, samoz ejm  ji nelze p e-
dem oznámit. Také je nutné v pr b hu stavby ešit p eložky ástí vodovod , tako-
vé práce jsou vždy p edem oznámeny ob an m, kterých se p ípadné p erušení 
dodávky vody týká. D kuji za pochopení. Tomáš Hrubiš, starosta obce



7

Vynášení Smrtky
Zimo, zimo, táhni pry  nebo na t  vezmu bi .
Zatahám t  za pa esy, za ty hory, za ty lesy.

Až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek.

Smrtná (Smrtelná nebo erná) ned le dva týdny p ed Velikonocemi je
tím pravým asem na vyhnání studené zimy a p ivítání jara. Velmi as-
tým zvykem, který sahá až k pohanským ko en m, je vynášení Smrtky. 
Vynášení zimy p edcházely ve škole nezbytné p ípravy. Žáci páté t ídy
vytvo ili ze slámy postavu ,,Smr áka“. Postavu oblékli do šat  a na krk jí 
zav sili korále z vyfouknutých vají ek jako symbol nového života. V úte-
rý 12. 4. 2011 se vydali žáci páté a t etí t ídy Smrtku - Smr áka utopit. 
A jelikož v Kun icích není takový proud vody, aby symboly zimy odnesl, 
museli jsme nejd íve Smr áka spálit a jeho popel jsme vhodili do potoka 
za doprovodu písní a íkanek. Pak už se všichni t šili na to, že to pravé 
jaro už ur it  brzy p ijde.  Pavla Myná ová, t ídní u itelka

POCHOD „PO STOPÁCH PARTYZÁN “
Klub eských turist  Kun ice pod Ond ejníkem zve všechny p íznivce 
turistiky dne 28. 5. 2011 na pochod „Po stopách partyzán “. Trasy 7, 15, 
30 km. Start: nádraží D Kun ice pod Ond ejníkem, 7:00 až 9:00 hod. 
Cíl: chatka K T u Žabáka do 18:00 hod.
Bližší informace: manželé Marti ákovi, Kun ice pod Ond ejníkem 405, 
tel: 556850274, mobil: 737881120; manželé Hurníkovi, Kun ice pod 
Ond ejníkem 583,
Tel: 556850424, mobil: 608444789; webové stránky obce Kun ice pod 
Ond ejníkem.

ERVENCOVÝ ZÁJEZD DO TATER
Odbor Klubu eských turist  Kun ice pod Ond ejníkem po ádá ve 
dnech 2. - 5. ervence 2011 autobusový zájezd do Západních Tater 
(Rohá ). Zajišt no stravování formou polopenze. V programu zájez-
du p ipraveny trasy pro zdatné i mén  zdatné turisty. P edpokládaná 
cena zájezdu je 2.100,- K , v cen  zájezdu zajišt na doprava, ubytování, 
polopenze a ob erstvení u táboráku. Bližší informace podají manželé 
Marti ákovi, Kun ice pod Ond ejníkem 405, tel: 556 850 274, mobil 
737 881 120, manželé Hurníkovi, Kun ice pod Ond ejníkem 583, 
tel: 556 850 424, 608 444 789.

tení je základem veškerého u ení
V m síci b eznu prob hla na 1. stupni naší školy op t TENÁ SKÁ
SOUT Ž. D ti si vybíraly z velkého množství druh asopis  a písem-
nou i výtvarnou formou je zpracovávaly. A výsledky? 1. kategorie 
(1. t .) 1. Monika Maroszová; 2. Viktorie Dorotíková; 3. Jan Knapek.
2. kategorie (2. a 3. t .) 1. Anna Zádrapová; 2. Barbora Menšíková; 
3. Natálie Chrobáková. 3. kategorie (4. a 5. t .) 1. Edita N mcová; 
2. Vojt ch Mráz; 3. Jirka Myslikovjan. Gratulujeme!  Eva Halatová

Zveme Vás na sváte ní podve er nazvaný
D ti maminkám

Ve tvrtek 12. 5. 2011 v 17.30 hodin v Galerii Karla Svolinského.
S programem vystoupí školní p vecký sbor. Zárove  budou

vystavovány d tské výtvarné práce v nované jaru a maminkám.
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Postupn  nám v naší p írod  ubývá míst 
s ideálními klimatickými podmínkami. 
P íkladem jsou lesní komplexy, kde rostou 
více jak stoleté jedle, buky, kde ješt  vlád-
ne „lesní policie“ mravenci rodu Formica, 
o p ežití bojují obojživelníci, mok adní 
rostliny, houby, bor vky a další dary p í-
rody. To je z ejm  d vod p ekvapivé náv-
št vnosti a hodnocení naší nau né stezky
všemi, kte í ji navštívili a znovu se k nám 
vracejí.  To nás povzbuzuje p i pokra ování 
druhé etapy, která je zam ena na pohled 
do dávné minulosti „VELKÝCH KUN IC“. 
Podle vypráv ní továrníka Dr. Glaznera 
byly kdysi v tší než v té dob  Ostrava. 
Tehdy t žba železné rudy byla na svém 

vrcholu a dnes stopy po 65 šachtách p ipo-
mínají jen zanikající výsypy spliže a pro-
padající se štoly. Další sv dectví m žeme 
erpat jen z literatury: „Ze starých pam -

tí Kun ic pod Ond ejníkem od Pantáty
Pustky“, z publikace „Založení a po át-
ky vítkovických železáren“ od Milana 
Myšky nebo ze studijních materiál  Doc. 
Ing. Jana Folprechta, Ph.D. Kun ice také 
proslavila sklárna nyn jšího Hu a ství, 
která je zazna ena na Komenského map
Moravy z roku 1627 (viz. Obecní noviny
.3/2011 Petr Andrle). V sou asnosti se 

nám poda ilo otev ít štolu na Papradné 
a dva speleologové pod vedením Radka 
Nogola uskute nili její úvodní pr zkum. 

Pokra ujeme na jejím odvodn ní a zp í-
stupn ní. K dalšímu dopln ní stezky nám 
lesní správce Ing. Svoboda navrhnul d e-
v nou krytou pozorovatelnu v etn jejího 
umíst ní. Ing. Vladislav ajánek zpracoval 
mapu druhé etapy nau né stezky. Další t i
tabule, na kterých budou uvedeny pohle-
dy do naší minulosti, zpracovává dendro-
ložka Ing. Zina Kle ková, která vytvo ila 
popisy již na osmi tabulích z první eta-
py Chodní k  v Podbeskydí. Nejen pro
hyperaktivní d ti by m la rovn ž sloužit 
p ipravovaná „Balanc dráha“ u pozoro-
vatelny v horní ásti lesa Papradná. Jsou 
tady také další ob taví odborníci, kte í
se podílejí na dokon ování stezky. Zda se 
nám poda í realizovat všechny zám ry,
v etn  t etí etapy vedoucí p es Pekliska, 
Maral v kopec, kolem ruského kostelíka 
až do Beskydského rehabilita ního cent-
ra, závisí na sponzorech, fi nan ní podpo e
obecního ú adu, dobrovolnících a aktivit
len  PS Podbeskydí ZO SOP Kun ice 

pod Ond ejníkem. Neustále se zvyšující 
turismus v naší obci se mimo jiné proje-
vuje také nedostatkem parkovacích ploch. 
Komise životního prost edí si zajisté tento 
problém uv domuje a doufáme, že ho bude 
ešit. V íme, že se nám spole n poda í

udržet rozvoj turismu, umožnit aktivním 
lidem pobyt ve zdravém prost edí a ší it 
do jejich podv domí bohatou historii naší 
obce. Miloslav Šruba

Ve v ela ském roce 2010 jsme mohli pozo-
rovat, jak p írodní vlivy m ní práci v ela
v boj o p ežití v elstev. V dob , kdy jsme 
m li odebírat med, museli jsme v elstva 
p ikrmovat. Tak už to v p írod je, n kdy
jsou roky hojné, n které chudé. Rok 2010 
pat il k t m slabším. V ela ství je obecn
prosp šnou innosti pro spole nost a p í-
rodu, nebýt jí, m nila by se skladba fl ory,
louky by p echázely ve stepi. Dále by mize-
ly mnohé, na opylování závislé, d eviny
a rostliny. V ela ství kdysi a dnes je pozna-
menáno zhoršenými ekonomickými pod-
mínkami, které se promítly do sníženého 
po tu v elstev i v ela , a to o víc jak 40%. 
Cena medu za posledních 20 let stoupla 
o cca 70%, zatímco cena v ela ských pot eb 
cca o 300%. Tento stav si daleko více uv -
domuje komise v Evropské unii než naší 
p edstavitelé. Dotace na rozvoj v ela ství 
z EU jsou už vyšší než národní, ale p esto 
pokles produkce i spot eby medu se zvy-
šuje. Pr m rná spot eba medu v R je
0,5 kg /osobu, p itom v EU je dvojnásob-
ná. V tší propagace zdravotní užite nosti 
v elích produkt  a spole enského p ínosu 
v ela ství tento stav m že zm nit. V naší 
organizaci se snažíme p i každé p íležitos-
ti tuto problematiku propagovat a p sobit 

na ob anské okolí ve prosp ch v ela ení, 
a to hlavn  u mládeže, pro kterou je zdra-
vou alternativou trávení volného asu. Je
to prost  civiliza ní oáza, do které utíkáme 
ve volném ase p ed lidmi, po íta i a ostat-
ními starostmi b žného života. V každém 
oboru lidské innosti se vývoj technologií 
a poznatk  rychle rozvíjí, není tomu jinak 
i u nás. V Kun icích p. O. se snažíme tyto 
novodobé otázky ešit širokým dialogem, 
tak, aby všech 42 našich v ela  m lo pocit 
a možnost se v solidních výsledcích naší ZO 
vid t a ovliv ovat je. P ijali jsme usnesení, 
že veškerá naše jednání výboru a sch zí 
jsou p ístupná všem ob an m, kte í o tuto 

problematiku projeví zájem. Termíny
s programem jsou zve ejn né na internetu, 
v etn  dalších informací – (http://v ela i.
kun icepo.cz).
Na p íchod jara r. 2011 jsme se už p ipra-
vovali lo ským krmením a lé ením. Mno-
zí v ela i netrp liv ekali, jak se v elstva 
vypo ádala s letošní zimou. V lo ském 
roce jsme zaregistrovali pokles po tu 
v elstev o 47, porovnáno s rokem 2009. 
V  období 2010/2011 v obci ubylo dalších 
52 v elstev, a tak vstupujeme do letní sezó-
ny roku 2011 s  225 v elstvy a 42 v ela i. 
Není to dobrý vývoj, ale dobrá zpráva je, že 
po 5ti letech jsme mimo ochranné pásmo 
na „mor v elího plodu“. Letos za íná v e-
la it David Šruba  – p ejeme hodn  úsp -
ch . Na druhé stran  nás opustil dlouho-
letý, vysoce odborný v ela  a organizátor 
v ZO – Old ich Šmi ák. Po prvních jarních 
prohlídkách se zdá, že rok 2011 bude pro 
v ela e p ízniv jší než roky p edchozí, 
pot ebujeme to a držíme si palce. Na záv r
chci pod kovat v ela m, funkcioná m
ZO SV a pracovník m obecního ú adu 
za dobrou spolupráci a fi nan ní podporu. 
Ob an m dop át dostatek lé ivých v elích 
produkt  z naší p írody.

Ing. Antonín Žák - p edseda

V ely i v ela i v roce 2010 bojovali o p ežití

POHLEDY DO DÁVNÉ MINULOSTI 
„VELKÝCH KUN IC“
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ÚSP CHY HASI SKÉHO MLÁDÍ
V sobotu 16. dubna se mladí hasi i zú astnili branného
závodu Fry ovický bra ák. Hlídka mladších ve 
složení Martin Adamec, Ond ej Cochlar a Jakub Svítil 
získala 2. místo ze 14 družstev, v kategorii starších pak
družstvo Tomáše Fuhrera, Veroniky Fuhrerové a Nikoly 
Klimšové získalo 4. místo a tým HKV ve složení Emil 
Hu ík, Kate ina Ká ová a Pavel Van k zvít zil mezi 
17 družstvy. Za pochvalu stojí fakt, že v 8 stanovištích 
neud lali ani jednu chybu a získali plný po et bod , a to 
ve vynikajícím asu v b hu. V ra Kahánková

Dne 23. 4. 2011 se uskute nila akce ,,Zahájení 100 jarních
kilometr “ s opékáním u Solárky. Letos nám po así p álo. Sešlo“
se nás celkem 40. Doufáme, že všichni ú astníci byli spokojeni
a p íští rok se t šíme op t na hojnou ú ast.  Výbor K T

Jedenadvacet mladých hasi
se v pátek 8. dubna v podve-

er ocitlo v Dra ím doup -
ti v Kojkovicích, kam si je
pozval samotný Pán jeskyn .
B hem víkendového pobytu
museli p ekonat všechny úko-
ly jim kladené, p elstít zlého

arod je Drakovi e a získat
dra í vejce. Pomocníkem
jim byl dobrý kouzelník 
Merlin, celé úsilí naopak 
kazil zlý duch Šúdán, který
byl nevyzpytatelný a škodil
všude, kde mohl. Po p íjez-
du a ubytování se v Dra ím
doup ti se zachránci museli
rozd lit do t í tým  – mod í
Vardenové bojovali o vají ko
draka Safíra, zelení Urgalové
o vají ko draka Forestia
a ervení Razakové o vají ko
draka Eldesta. V družinách
si mezi sebou rozd lili rasy
- nap . Hobiti, Trpaslíci,
Elfové a povolání - Kouzelník,
Zlod j, Alchymista. Vedoucím

každé skupiny byl pak v er-
ném hábitu od ný Druid, což
je keltský duchovní, který má
mezi lidmi výsadní postavení.
V pátek dlouho do noci, celou
sobotu a ást ned le týmy sou-
t žily sice proti sob , ale cílem
bylo zachránit všechna 3 dra-
í vejce. Mezitím zlý duch p e-

kvapoval sout žící, sypal jim
do jídla a vody s l, schovával
v ci a trápil je na každém kro-
ku. Nejt žším úkolem se stalo
hlídání Dra í encyklopedie, to
se vždy nepovedlo a družiny
byly za nespln ní úkolu tvr-
d potrestány. Vždy  zkuste
b hat, sout žit a ani na chvíli,
a to ani v noci, nespustit kni-
hu z o í. P íjemným p ekva-
pením byla hra Velká burza,
kdy se dražily r zné p edm ty
s jinou hodnotou pro majitele
a s jinou pro družstvo. Ve er
prob hla tradi ní sout ž
„Hasi  hledá talent“ a ten se
v mnoha vystoupeních oprav-

du našel. V ned li ráno p ed
samotným ukon ením sou-
t že složilo 9 mladých hasi
zkoušky odbornosti za p í-
tomnosti starosty a místosta-
rosty sboru a velitele. Získání 
dra ích vajec nebylo jednodu-
ché. Týmy musely odemknout
zape et nou sk í ku, indicie
p eložit do souvislého textu 
– hádanky a tu pak vyluštit.
Všem tým m se úkol poda-
ilo splnit, n komu rychleji,

n komu to trvalo déle, dra í
vejce byla nalezena a osvo-
bozena. Jak byla hádanka
t žká, m žete posoudit: Je to 
studené, je to horké; Je to bílé

i tmavé; Je to kámen i vosk;
Ale jeho pravou podstatou je
maso. A barvu má ervenou. 

(Lidské srdce)

VŠECHNA DRA Í VEJCE MLADÍ HASI I OSVOBODILI
V ra Kahánková, vedoucí MH
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S malým p edstihem, již 20.
dubna, si d ti kun ické školy
p ipomenuly Den Zem . Celé
dopoledne strávily v duchu
netradi ního vyu ování o p í-
rod . A protože po así jim
opravdu p álo, mohla se tato
výuka odehrát z velké ásti
na erstvém jarním pov t í.
Jednotlivé ro níky I. stupn
navštívily místní farmy, kde
poznaly náro nou, ale krás-
nou práci zem d lc . Prv áci
a druháci zvolili farmu pana
Macury. Ochotné pr vodkyn

paní Petra a Markéta u jednot-
livých vzorn  p ipravených
stanoviš  pov d ly vše o cho-
vu skotu, v praxi p edvedly
získávání a uchovávání mlé-
ka. Nabídly také ukázku zdra-
vých produkt , které si hospo-
dá i na farm  mohou vyrobit.
D ti poznávaly i krmivo pro
domácí zví ata. Ze všeho nej-
více se jim líbila telátka. Žáci
druhého ro níku se okamžit
rozhodli pro adopci jednoho
z nich. Museli mu vybrat jmé-
no a z r zných návrh , které

padly, zvolili Zlatomilku.
Bude to telátko, o které budou
malí školáci spole n  pe ovat.
A ptáte se jak? Všichni budou
nosit do školy suché pe ivo,
nebo  pro mnohé žáky bylo
jist  p ekvapením, že kravi -
ka si krom  sena, siláže i
trávy také ráda pochutná na
rohlíku. D tem se celý statek 
moc líbil a p i odchodu byly
obdarovány zajímavým pra-
covním listem s omalovánkou
a sladkostmi. D kujeme za 
umožn ní prohlídky a velmi 

milé p ijetí. Naše pod kování 
pat í jist  i dalším zem d l-
c m z farmy pana Menšíka 
a farmy pana ezní ka, nebo
další ro níky se vydaly na 
návšt vu práv  tam. K dalším 
aktivitám, kterých se toho dne 
d ti zú astnily, pat il úklid 
školního pozemku, moni-
toring p írody v okolí školy
a jejího p ípadného zne išt -
ní a výtvarná tvorba s využi-
tím ví ek z PET lahví. Velmi 
zajímavá byla také beseda 
s rybá i, která prob hla p í-
mo u vodní nádrže. Vedl ji
pan Karel Sv telský, p tiná-
sobný mistr sv ta v rybolov-
né technice a ješt  víc titul
má z mistrovství Evropy. 
I jemu pat í za p ednášku 
a p edávání zkušeností náš 
dík. Tento den považujeme za 
velmi zda ilý. Jeho cílem bylo 
všt povat d tem, že z p írody
nelze jen brát, ale je t eba jí
také n co vracet a hlavn  pe -
liv se o ni starat.

Foto a text: M. Jurková

Den Zem  p inesl také telátko Zlatomilku
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S tou návšt vou pana ministra
zem d lství to bylo jednodušší,
než by si mohl n kdo myslet,
vysv tluje Markéta Menšíková.
V rámci ministrovy dvoudenní 
návšt vy v našem kraji byla
naplánována i prohlídka n k-
teré bio farmy. Zcela náhodn
nás oslovila po ádající agentu-
ra, zda je možné, aby se u nás
pan ministr zastavil, a my jsme
souhlasili. Protože p ece jen
není úpln  b žné, aby Kun ice
pod Ond ejníkem navštívil len
vlády, informovali jsme o jeho
návšt v  i starostu obce, kte-
rý se návšt vy také zú astnil.
Pan ministr si nejd íve pro-
hlédl a prošel samotnou far-
mu, poté jsme se p esunuli do
nov  vybudovaného penzionu,
který k farm  pat í.  Zde si pan
ministr a jeho doprovod prohlé-
dl budovanou mini-zpracovnu
mléka a chvíli posed l v samot-
ném penzionu. Hovor se celou
dobu to il kolem zem d lské
politiky, dotací, byrokracie,
evropských projekt , atd.

Ajak jste se na návšt vu pana
ministra p ipravovali?
Za prvé, na n jaké velké p í-
pravy moc asu nebylo, pro-
tože jsme se o návšt v  pana
ministra dozv d li jen n ko-
lik dní dop edu, a za druhé,
necht li jsme nic um le p i-
krašlovat. Cht li jsme prost
ukázat farmu takovou jaká
je, a zprost edkovat tak panu
ministrovi skute nou realitu.
Sami dob e víme o tom, že
je co zlepšovat, ale asové,
fi nan ní i fyzické zdroje jsou
omezené… Musíme tedy vždy
dob e zvažovat priority, všech-
no najednou bohužel nejde.

MINISTR V KUN ICÍCH

Fota: Jakub T eštík

Tak co se tedy ministr o far-
m dozv d l?
Farmu založili v roce 1992
manželovi rodi e Vojt ch 
a Irma Menšíkovi a dodnes
na ní pracují. V roce 2002
se do jejich podnikání napl-
no zapojil jejich syn a m j
manžel Old ich a postup-
n  i já sama. Od za átku se
farma v nuje chovu dojnic
a produkci mléka. V listopadu 
2010 jsme se stali certifi kova-
nými producenty bio mléka.
Dojíme p ibližn  70 krav, což 

znamená produkci cca 1100 l 
denn . Všechno mléko proza-
tím dodáváme do mlékárny,

ale v dohledné dob  bychom 
cht li jeho malou ást sami 
zpracovávat na tvaroh a sýr. 
K tomuto ú elu si budujeme 
takovou „mini-zpracovnu“. 
Pan ministr Fuksa pat í k t m, 
kte í tyto aktivity podporují
a snaží se v rámci svých mož-
ností p isp t ke zjednodušo-
vání podmínek pro provoz 
takovýchto výroben.

Ochutnal pan ministr n co
z vaší produkce?
Ano. V penzionu jsme p ichys-
tali malé pohošt ní. Pan Fuksa 
i celý jeho doprovod ochutnali 
mléko, tvaroh i sýr a vypada-
lo to, že jim chutnalo. To nás 
samoz ejm  pot šilo.

Vlastní farma je pouze pár set 
metr  od terasy apartmánu, na 
které jsme si s paní Markétou 
Menšíkovou o tomhle všem
vypráv li. P i pohledu na Kun-
ice je vid t pouze nejvyšší
ást kostelní v že kun ického

kostelíka, která jakoby vyr stá
z horizontu pole. Nad tím vším 
se vzpínají vrcholy Radhoš ,
Kn hyn , Smrk a Stolová, 
vlevo pak Ond ejník s vrcho-
ly Skalkou a Úbo ím a prav-
d podobn  si pochvalují, že 
v údolí pod nimi žijí lidé, kte í
mají vztah k p d  a k p írod .
Což ovšem neznamená, že se 
na webu www.farma-mensik.
cz nem žete o mnohém p e-
sv d it sami. I o tom, jak to 
vypadalo, když pan ministr
p ijel a odjel.

Za rozhovor pod koval:
Petr Andrle
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Kun i tí hráli na výstav  v Praze ve dnech 15-18. srpna 1895, kdy s nimi vystupoval také tane ní soubor z Kozlovic. Jenže ti odjeli
a organizáto i kun ickým navrhli, aby n jaký ten den ješt  z stali. Tak p ijeli do Kun ic pod Ond ejníkem až po átkem zá í. Každý
den hráli dlouho do noci. Na snímku zcela vlevo kapelník Josef Válek, klarient, František Válek, housle, Kašpar Válek, basa a Franti-
šek Klepa , cimbál. Pražan m se kun ická kapela slíbila. Jak by nebyla ve své dob  oblíbená ve všech obcích a m stech od Ond ejní-
ku až k Radhošti a k Lysé Ho e. Sedláci si je p iváželi na vozech, v zim  na saních. O kapele a Leoši Janá kovi ješt  v p íštím ísle.     

     P ed vánoci 2010 jsem zde uve ejnil 
lánek o pozoruhodné shod  podstavce 

k ížku na rozcestí pod BRC s podstavcem 
zmizelé sochy Panny Marie ve Frenštát
na rozcestí ulic Dolní a Záhuní. Vracím 
se k tomu tématu proto, že zmín ná socha 
ve Frenštát  nezmizela, jak jsem uvedl, ale 
byla restaurována a už tam op t stojí. P i
instalaci restaurované sochy s pozlacenou 
korunou a žezlem byla i obnovena itelnost 
nápis  na podstavci. M l jsem tehdy vloni 
na podzim sm lu, nebo  tam byla nain-
stalována jen n kolik dní poté, co jsem 
to místo fotografoval. Jak to tam vypadá 
dnes, ukazuje p iložený snímek.
     Záv ry, které jsem vyvodil z té shody, se 
však mezitím v podstat  potvrdily. Ohlásil 
se nám nejmladší len rodiny Vrlík , kte-
í dnes vlastní hotel Skalku s okolním 

pozemkem, na n mž také doty ný podsta-
vec s k ížkem stojí. Jenom zcela na okraj
poznamenávám, že shoda jména s rodi-
nou Werlick , která kdysi si zde postavila 
svou vilu je sice pozoruhodná, ale zcela 
náhodná. Mladý student Petr Vrlík se 
zajímá o minulost nejen jejich objektu, ale 
i okolí a tak s jeho pomocí a díky pam t-
nici ze sousedství, paní Kv toslavy Ma-
chové, se poda ilo osudy rodiny tehdejších 
majitel , tj. rodiny Glatteových, pon kud 
zp esnit a tím i odkrýt d vody, které ved-

ly k p emíst ní podstavce práv  sem.
     S odkazem na mou publikaci „Historie 
lázní Skalka“ konstatuji, že Werlickovu 
vilu ( p. 310) již roku 1909 koupil hostin-
ský František Glatte a podstatn ji p esta-
v l (rozší il o p ístavbu vý epu, kuchyn
a tane ního sálu s WC a chodbou) na jeho 
nový a tehdy v hlasný „Hotel Skalka“. 
Paní Kv ta Machová si vzpomíná, že m li
t i d ti: dceru Vlastu a syny Františka 
a Jaroslava. V roce 1934 došlo v rodin

k tragické události, kdy ten nejmladší syn 
si práv  v t ch místech, kde dnes je k ížek, 
vzal dne 11. prosince roku 1934 život. Byla 
to pochopiteln  pro rodinu nezacelitelná 
rána a tak, když ve Frenštát  rok a p l po té 
události vlastn  „zbyl“ ten p vodní histo-
rický podstavec z roku 1666 (viz m j p ed-
chozí lánek), lze dovodit, že jej hoteliér
František Glatte, majíc široko daleko dobré 
známosti, nechal p evézt sem do Kun ic, 
opat it k ížkem s Kristem a umístit na tom 
míst . Je tedy od t ch dob ten pomní ek
pietn  spjat s místem, kde stojí.
     Rodinu Glatteových postihla po válce 
ješt  další osudová rána, ale myslím, že 
není t eba tyto okolnosti rozpitvávat, ani to 
není mým úkolem. Vlasta Glatteová se po 
válce, po smrti rodi , ujala správy a provo-
zu Hotelu Skalka, vdala se za Josefa Šipulu 
(zvaného Žiga) a žila a pracovala zde i po 
zestátn ní hotelu. V sedmdesátých až osm-
desátých letech se o pomní ek a jeho okolí 
staral pan u itel Petr. V poslední dob  pak
Okrašlovací spolek. Rád bych pouze zd -
raznil, že: kamenný podstavec k íže, a
pro nyn jší úlohu p vodn  nebyl vyhoto-
ven, je tím, že pochází zcela nepochybn
z roku 1666, nejstarší autentickou historic-
kou památkou obou obcí, na jejichž pome-
zí stojí, tj. nejen Kun ic pod Ond ejníkem 
ale i eladné.   Jan Folprecht 

Ješt  jednou ke k ížku na rozcestí pod BRC
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