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„Jsem nadšen a také dojat. Bylo to nádherné a d ti
byly skv lé. Dlouhé roky jsem pracoval s malými 
d tmi, ovšem s o n co staršími, a tak vím, co je to za 
d inu je to nau it. A to navíc jsou ješt  p edškoláci.
Klobouk dol . Paním u itelkám, které to s d tmi
nacvi ily, vyjad uji svou velkou poklonu a uznání. 
Báje né!!!!!”
To prohlásil Zden k Chlop ík, tane ní mistr a porotce 
oblíbené tane ní show Star Dance poté, co shlédl 
folklorní vystoupení Ove ky v provedení kun ických
d tí. Bylo to na 16. ro níku finále celostátního festivalu 
pódiových vystoupení mate ských škol „Mate inka“
v Nymburce ve dnech 6. – 7. kv tna 2011.
A známý moderátor eské televize Jan Kova ík po k
vystoupení našich krojovaných zp vá k  p išel na 
jevišt  s tím, že bohužel nemá klobouk, aby ho smekl. 
Tak si sundal alespo  sako. Více uvnit  listu. 

Pokud jde o uhlí,
nikdy jsme neuhli 

(bohužel!)
VELKOD L FRENŠTÁT?

ZÁVOD 1 
KUN ICE

POD OND EJNÍKEM?
ZÁVOD 2 

ELADNÁ - KRÁSNÁ?
t te na stranách 10 -11 tohoto vydání 

5. kv tna 2011 uspo ádaly TJ Sokol a ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského u p íležitosti 66. výro í osvobození 
obce 5. ro ník Kun ického oválu. Letos se sout že
zú astnilo 37 dvojic. První odstartovali všichni 
p edškoláci se svým doprovodem a dále závod 
pokra oval štafetovými b hy dvojic školní mládeže 
s dosp lými. Ub hnout 400 metr  není jen tak, 
zvlášt  pro malé závodníky v kategorii p edškolák
i pro rekrea ní sportovce. P esto byli všichni skv lí
a za povzbuzování divák  dob hli do cíle.

(Podrobn ji na stran  9) 
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„Poté, co jsme zhlédli vystoupení Ove ek, byli jsme mile
p ekvapeni. Tan it a zpívat sou asn , to je velmi náro -
né i pro profesionální  muzikálové zp váky. Možná nám 
to n kte í z kun ických zp vá k  v budoucnu potvrdí. 
Vystoupení malých d tí je vždy vnímáno velmi srde n .
V  tomto v ku nemají v tšinou trému a dokáží se vžít do 
role. Je vid t, že tito tane níci nejen slyší rytmus, což
dokazují údery ba ovskými holemi, ale také jsou schop-
ni zvládnout dlouhou sedmiminutovou choreografi i bez
nápov dy u itelek. Pot šující je, že zde tancuje více chlap-
c  než dívek, což je v sou asném tancování vid t jen velmi 
z ídka. P ejeme jim hodn  spokojených divák  a tane ní-
k m ladné kr ky i kuráž pro další a další vystoupení.“ 

Ta ána a Zde ek Syrkovi -  u itelé tance, jejichž 
tane ními kurzy ve Frenštát  a v Kop ivnici jist
prošel nejeden Kun i an

Již šestnáctý ro ník fi nále celostát-
ního festivalu pódiových vystoupení 
mate ských škol Mate inka prob hl 
v pátek a sobotu 6. a 7. kv tna ve Spor-
tovním centru v Nymburce. Na oba fes-
tivalové dny zaplavily sportovní cent-
rum stovky d tí z mate ských škol celé 
republiky. Jednotlivá vystoupení byla 
vybrána ze t inácti oblastních kol. 
Po adem povázel moderátor eské 
televize i eského ozhlasu Jan Kova ík 
(nyní uvádí Auto Moto Revue).

V pátek 6. kv tna vystoupilo v odpoledním 
komponovaném programu t ináct školek: 
naše kun ické d ti, dále d ti z Nymburka, 
Toužimi, eské Lípy, Boskovic, Sokolo-
va, Karlových Var , Liberce, Kolína, Loun, 
Turnova a Žatce. Každé vystoupení m lo
v sob  n co mimo ádného. Nymburské d ti
z MŠ Adélka p ekvapovaly náro nými gym-
nastickými prvky. D ti ze Sokolova p ivezly
vystoupení s „reklamním“ nám tem na pro-
dej automobil  zna ky Skoba Auto. P íb h

o tom, jak klokani doskákali pro auto až do 
ech, pobavil malé i velké. Fascinující byl 

program s kruhy Hula Hop z MŠ Boskovice, 
kdy všechny vystpující d tí tém  bez p e-
stávky to ily kruhy kolem pasu a zvládaly  
p itom i choreografi i. Naše d ti z Kun ic na 
festival postoupily z oblastního kola v Prost -
jov  a folklórním pásmem Ove ky. Po jejich 
vystoupení p išel moderátor Jan Kova ík
na pódium svle en ze saka s komentá em,

že kdyby m l klobouk, tak by jej smeknul, 
ale že  jej nemá, tak si alespo  sundal sako. 
Opravdu je pot eba ocenit, že vystoupení 
kun ických bylo velmi rytmicky p esné, d ti
jako jediné z ú inkujících celou dobu tan ily
a zpívaly. Pod kování pat í nejen autorkám 
choreografi e paní u itelce Na e Svobodové 
a paní V e Kahánkové, ale p edevším všem 
d tem. Na t ch totiž bylo vid t, jak jim zpí-
vání d lá radost a jak jej mají rády. Divá-
ci, ale i odborníci – pedagogové se op t po 
skon ení festivalu shodli, že Mate inka je 
natolik výjime ná a prosp šná – strhující 
v rámci celé republiky tisíce p edškolních
d tí k zájmové kulturní a sportovní innosti,
že by si zasloužila mnohem v tší pozornost 
a podporu kompetentních státních a samo-
správných orgán . P itom každoro n  bojuje 
o p ežití a da í se ji udržet p edevším díky 
sponzor m ze soukromé sféry. Myslím, že 
m žeme být pyšní na to, že práv  folklórní 
soubor z naší obce má na festivalu již mnoho 
let velmi dobré jméno a krojovaní zp vá ci
z Kun ic jsou tém  každoro ními ú astníky
tohoto festivalu (www.nf-materinka.cz).
Ješt  jste Ove ky nevid li? P ij te se 
na n  podívat na den obce 18. ervna 
2011.

VELKÉ UZNÁNÍ D TEM Z KUN ICKÉ MATE INKY
Michaela Šebelová
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DEN OBCE
V PROGRAMU SI KAŽDÝ N CO NAJDE

V sobotu 18. ervna od 16.00
v areálu TJ Sokol

TO NEJLEPŠÍ, CO DOMA MÁME:
Vystupují: D tská cimbálová muzika Ond ejní ek, dále
pak folklórní soubor Dol ánek (MŠ) s pásmem Ove ky 

a také žáci základní školy Karla Svolinského

ÚRODA HUDBY Z DOMOVA A Z OKOLÍ:
Skupina Galerie. Domácí folková kapela,
kterou znáte z Folkování pod Ond ejníkem. 

Dona Said Yes. Rocková kapela z Frýdlantu
nad Ostravicí slibuje neopakovatelnou show!

NEP ETRŽITÁ SHOW
DJ Martin DAVID – bude hrát odpoledne pro d ti a ve er
k zábav  dosp lák m. Doufejme, že bude hezky, ale akce

se bude konat za každého po así.

SPORTOVNÍ KLÁNÍ MEZI 
HORNÍM A DOLNÍM KONCEM

Amatérské exhibi ní utkání ve fotbale
    – p ihlaste se do svého týmu

Turnaj v ringu 
P etahování lanem a možná n co navíc?

Pochopiteln další atrakce, zábava a sout že pro d ti,
ob erstvení všeho druhu a hlavn  v domí, že jde o DEN
OBCE. Obec jsme my, takže jde o NÁŠ DEN.

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

 E R V E N 1941

2. Lá a vzal bílou samici za 40 K.
3. Jaruša jede odpoledne op t do Brna.

N mecká armáda je hotova s Krétou.
9. Za al jsem okopávat kobzale, v sobotu 16. jsem dokopal.
15. Za al jsem sec  na sušení.
22. N mecko za alo válku proti sov tskému Rusku.

N mecko jde do války proti Rusku zárove  s Rumunskem.
Slovensko vypovídá válku Rusku po boku N mecka.
Ma arsko se p idává do války po boku N mecka, Itálie, Finska, 
Rumunska a Slovenska.

26. Vynesl jsem posledni seno na huru. Trávy urostlo hodn  a byla 
p kná. Seno nezmoklo.

28. Splatil jsem splátku 250 K a úrok 34, celkem 284, zbývá 750 K.
30. Po así v ervnu dobré. Úroda dosud slibná. Všechno p kn  roste.

Jak se žilo v Kun icích pod Ond ejníkem p ed sedmdesáti lety (5)

Zita Kovalská .......................................................................... 94 let
Jarmila Blažková .................................................................... 89 let
Libuše Tobolíková .................................................................. 87 let
Marie Šruba ová .................................................................... 86 let
Eugen Pustka .......................................................................... 85 let
Irma Janá ová ....................................................................... 85 let
Eliška B áková ..................................................................... 84 let
Zde ka Ká ová ....................................................................... 82 let
Ludmila Valášková .................................................................. 80 let
V ra Štefková .......................................................................... 75 let
Miluše Lap íková .................................................................... 75 let
Eduard Krhut .......................................................................... 75 let
Ji í Langer .............................................................................. 75 let
Miluše Škucová ...................................................................... 70 let
Jan Michna ............................................................................. 70 let
Jaromíra Kucha ová .............................................................. 65 let
Jaroslav Fajkus ....................................................................... 65 let
Jan K enek ............................................................................. 65 let

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

Jubilanti erven 2011

O S O B N Í

V m síci kv tnu jsme se naposledy rozlou ili
s panem Jaroslavem Mi ulkem, panem MUDr. Leo Überallem 

a panem Janem Drongem.

Rozlou ení

ervnová vycházka pro seniory
Tentokrát se vydáme poznávat dolní konec obce. Autobusem pojede-
me na zastávku do Rakovce (od rozcestí u nádraží odjíždí v 8.23 
sm r Frenštát p. R.) Z Rakovce p jdeme p es Humbarek až na 
za átek Tiché, pak kousek trasy po asfaltové cest , dále odbo íme 
k Ond ejníku na Valašskou cestu, kolem kapli ky Ma í Magdalény 
a od ní ke kostelu a restauraci Ond ejník. Trasa je dlouhá asi 6 km. 
Termín: úterý 21. ervna 2011 (za nep íznivého po así zkusíme 
ve tvrtek 23. ervna).

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

V programu DEN OBCE se potkáme nejen s výbornou folkovou skupinou
GALERIE (na snímku p i vystoupení na Skalce v pr b hu letošního Jarního
májového pochodu) ale také s našimi nejmenšími, kte í svým pásmem
OVE KY nadchli a výrazn  zabodovali na celostátním festivalu mate ských
škol v Nymburce. 



Za p ipravené ob erstvení pat í pod -
kování hlavnímu výboru ASPV, panu
Mrázovi a paní Myná ové. Dobrý pocit

z celé akce umocnily dobré výsledky
našich cvi enc .

Pokra ování na stran 5

46/2011

Již po n kolikáté (letos v sobotu 30.
dubna) se konala okresní sout ž cvi ení
a pobytu v p írod  Medv dí stezka. Start
a cíl této sout že dvou lenných hlídek byl
v areálu TJ Sokol. ASPV reprezentovalo
12 dvoj lenných hlídek. P i b hu v teré-
nu a pln ní r zných úkol  se jim da ilo
velice dob e a dosáhly tohoto umíst ní: 1.
místa: Natálie-Laura Myná ová a Eliška
Majerková, Karolína Vyroubalová a Kris-
týna Vyroubalová, Jakub Svítil a Vojt ch
Mráz, Tomáš Jurek a Jan Majer, Michael
Jurek a Marek Šigut.
2. místa: Denisa Šigutová a Barbo-
ra Slívová, Robert Polách a Kryštof
St álka.
3. místa: Julie Poláchová a Markéta
Vyroubalová, Gabriela Myná ová a Bar-
bora Tomí ková, David Sladký a Jan
David, Lukáš Daní ek a Michal Štulc.
Na stupn  vít z  nedosáhly Anna-
Marie Holušová a Lucie ezní ková.
Celou akci organiza n  zajistili lenové
odboru ASPV TJ Sokol Kun ice p. O.
Sout ž prob hla za krásného po así.

Atletika a Medv dí stezka

Z innosti  TJ Sokol Kun ice pod Ond ejníkem, odboru ASPV

Velikono ní vají ko
V úterý 19. dubna 2011 prob hla ukázka cvi ení a sout že pro d ti o velikono ní vají ko. Cvi ení se zú astnili 
jak malé d ti s rodi i tak žáci a ža ky odboru ASPV. Na celou akci se p išli podívat rodi e i prarodi e. O dobré 
ob erstvení se postarala Ji ina Nev ivová.



5

Rada obce schválila na základ  podaných žádos-
tí finan ní p ísp vky neziskovým organizacím.
Již p edtím schválilo zastupitelstvo 200 000 K
pro TJ Sokol, nebo  p ísp vky nad 50 000 K jsou
výhradn  v kompetenci zastupitelstva. Další podpo-
ry byly kun ickým spolk m schváleny takto: Sbor
dobrovolných hasi  30 000 K ; SOP ZO 68/01
Pozemkový spolek Podbeskydí 25 000 K ; SOP
Skalka ZO 68/15 19 000 K ; V ela i 15 000 K ;
Rybá ské sdružení   10 000 K ; SRPdŠ p i ZŠ a MŠ
Karla Svolinského 9 000 K ; Klub eských turist
5 000 K . Ostatním spolk m: Záchranná stanice
a centrum ekologické výchovy v Bartošovicích na

provoz centra ekologické výchovy v roce 2011 1
000 K ; Valašské folklorní sdružení na po ádání
Folklorního festivalu Frenštátské slavnosti 1 000
K ; Sdružení hasi ech, Moravy a Slezska – po á-
dání krajského kola hry Plamen v T inci - 1 000 K .

Také pracujeme na tom, aby od nového školního
roku byla p ipravena zahrada pro mate skou školu,
jež by v odpoledních hodinách sloužila i ve ejnosti
– rodinám s malými d tmi a maminkám i tatín-
k m na rodi ovské dovolené. Rada obce pov ila
editele školy Mgr. Tomáše Kolesu a vedoucí u i-

telku MŠ Renatu Klimešovou, aby p edložili ales-

po  3 varianty vybavení zahrady školky herními 
prvky. V p íštím vydání Obecních novin Vás bude-
me informovat podrobn ji. Do b žné innosti rady 
spadá nap íklad projednávání smluv o v cných
b emenech, jichž se také schválilo n kolik. Dále 
byla nap íklad schválena smlouva o komunálním 
odpadu s firmou Hochtief nebo se schválily prodeje
i sm ny pozemk  obce. Pro ty z Vás, kte í se zají-

máte o d ní v obci, zve ej ujeme zápisy z jednání 
rady na webu obce www.kuncicepo.cz (v pravé 
lišt , v sekci Aktuality, ást Usnesení ze zasedá-
ní). Dále jsou zápisy z jednání rady k nahlédnutí na 
obecním ú ad . (mš)

P íroda d kuje odm nou
Za každou kv tinu, kterou vyp stujeme a necháme kvést.  Za každý
ke  a strom, který ošet íme a necháme r st. Za každého obojživelní-
ka, ptá ka, motýla, brouka, ješt rku a drobnou zv , které necháme žít. 
Pod kování si zaslouží každý z nás, kdo umí ubránit sebe a pro p írodu
dokáže n co pot ebného a šlechetného ud lat.  V dnešní dob  pomalu 
p estává platit hodnocení dobrých skutk , spíše se propagují ty špatné, 
které získávají v tší popularitu a následování. Proto se nebojme ve ejn
pod kovat t m skromným, ale i odvážným.                        
S radostí d kujeme Ing. Arch. Zde ku Strnadlovi za spolupráci p i
zpracování projekt  p ti sad  starých ovocných strom . Vedoucímu
Zahradních Služeb v Paskov  Petru Vykrutovi za darování sazenic 
a finan ní podporu pro vysazení ovocných stromk  v sad  na Žabáku.
Majitelce jízdárny paní Verena Holy za finan ní p ísp vek a lesnímu 
správci Ing. Tomáši Svobodovi za spoluú ast na projektech Chodní k
v Podbeskydí. Nesmím zapomenout na u itele a rodi e, kte í vedou 
budoucí generaci ke správnému vztahu k p írod . Odm ny obdržíme
také absolvováním Chodní ku v Podbeskydí, zlepšeným dýcháním 
ionizovaného vzduchu bez alergen  a prachu. Snížíme krevní tlak
a zmírníme depresivní stavy, a to není všechno!!! Návšt va ob erstvení 
po trase NAU NÉ STEZKY nás také osv ží a zlepší duševní pohodu.  

Miloslav Šruba

NA VŠECHNY OPRAVY ZATÍM NEMÁME
Lumír Poledník, místostarosta

Z jednání rady obce

PODPORA NEZISKOVÉMU SEKTORU

Spolu s nastupujícím jarním po asím 
jsme za ali s opravami n kterých ástí 
místních komunikací. Požadavk  bylo 
podáno tolik, že kdybychom je m li 
všechny hned realizovat, spolklo by 
to pravd podobn  celý rozpo et obce. 
Proto se nejd íve realizují opravy t ch 
komunikací, na které je p íslib mož-
nosti uplatn ní dotace na povod ové 
škody z p elomu kv tna a ervna lo -
ského roku.
Byla tedy provedena áste ná opra-
va místní komunikace od viaduktu za 
erpací stanicí, kolem Bordovských, 

sm rem do Trojanovic, v etn  obno-
vy p íkopku pro odvodn ní. Dále byla 
provedena oprava mostku pro p ší v et-
n  p íjezdové komunikace v lokalit
Koliby. Postupn  bude ješt  provedena 

oprava místní komunikace za p ejez-
dem D, kolem Pokludových, za via-
duktem pod nádražím D vlevo u paní 
Stárové a p ímo odvodn ní komunikace 
u tohoto viaduktu. Následn  pak budou 
opravovány místní komunikace dle 
finan ních možností obce b hem léta 
a podzimu tohoto roku. Samoz ejm
bude také probíhat oprava místních 
komunikací po výstavb  kanalizace 
v obci. Je t eba však zd raznit, že obno-
va povrchu (doasfaltování) je v rámci 
výstavby kanalizace hrazena dotací 
jen na ší i výkopu kanálu + 15 cm na 
každou stranu. I zde je však t eba uvést, 
že je v zájmu vedení obce provést opra-
vu místních komunikací poškozených 
výstavbou kanalizace v co nejv tším 
možném rozsahu.

Pokra ování ze strany 4
O týden pozd ji, 7. kv tna se vyda-
lo 17 závodník  vlakem z Kun ic pod
Ond ejníkem do Frýdku-Místku na atle-
tický stadion, kde ve ty ech disciplínách
(ve sprintu, skoku, hodu a vytrvalostním
b hu) bojovali o medaile. Po velkém boji
a se tení všech výsledk  naši závodníci
dopadli takto:  
1. místa: Michal Majerek, David Sladký,
Tomáš Jurek, Michael Jurek a Tomáš
Daní ek.
2. místa: Natálie-Laura Myná ová,
Lucie ezní ková, Jan Knapek, Jan
David, Robert Polách.
3. místa: Eliška Majerková, Vojt ch
Mráz.

V sobotu 21. 5. 2011 se konalokrajskékolo
v atletickém ty boji ve Stonav . Našich
závodník  sout žilo 11. Nejlepšího umís-
t ní dosáhla Karolína Vyroubalová, kte-
rá v kategorii dorostenek zvít zila, dále
v kategorii starší žáci III. vybojoval 2.
místo Tomáš Jurek, v kategorii mladší
žákyn  II. obsadila 3. místo Natálie-
Laura Myná ová. Dále si postup do
oblastní sout že, která bude 18. ervna
2011 v Uherském Brod , zajistili: Eliška
Majerková a Jan Knapek. Další den
v ned li 22. 5. se 7 dvoj lenných hlídek

z Kun ic vydalo do Ostravy Hoš álkovic
na krajské kolo Medv dí stezky. N kte í
závodníci byli po sobotním závod  tro-
chu unavení, ale na podaném výkonu to
nebylo poznat, protože všichni kun i tí
závodníci si odvezli dom  medaile.
1. místa si vybojovali: Kristýna
a Karolína Vyroubalovy, Vojt ch Mráz
a Jakub Svítil, Kryštof St álka a Robert
Polách.
2. místa: Eliška Majerková a Natálie-
Laura Myná ová, Jan Majer a Tomáš
Jurek, Marek Šigut a Michael Jurek.
3. místo Barbora Slívová a Denisa
Šigutová.
Na p íprav  tohoto krajského kola jako

i v minulých letech se podíleli naši cvi-
itelé Zuzana a Vít Majerkovi a Martin 

Krkoška, kte í rovn ž byli rozhod ími 
závodu. Škoda, že z fi nan ních d vod
se letos nebude konat republikové fi nále 
Medv dí stezky, protože by nám mohlo 
postoupit 6 hlídek a t eba op t p ivézt 
n jaké tituly mistra republiky. Velký dík 
pat í všem závodník m za p edvedené 
výkony a umíst ní ve všech sout žích
a všem cvi itel m a organizátor m, 
kte í se tomuto v nují ve svém volném 
ase a hlavn  vše d lají zadarmo. Naše 

t lovýchovná jednota pat í mezi jedny
z nejlepších v okrese i kraji. Sportu zdar!

Odbor ASPV
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Do redakce Obecních novin p išel následující p ísp vek lena zastupi-
telstva obce pana Stanislava Jurka:

Vážené vedení obce, vážená rado obce,
žádám, aby byla sjednána náprava redakce Obecních novin obce Kun ice 
p. O. jak po stránce obsahové, slohové, stylistické a gramatické, tak po
stránce grafi ky, designu, koncepce a uspo ádání spole ných témat, lán-
k  a fotografi í s d razem na preferenci obecních témat, obecních aktu-
alit, obecních aktuálních informací a sd lení o tom, co se d je v obci 
a pro ob any obce. Dále tam ur it  ob an m scházejí tyto  informace  
- usnesení  ze zasedání rady obce. Jako zastupitel obce a jako ob an 
obce žádám tímto ve ejn , aby byla v Obecních novinách obce Kun ice 
p.O. za obecní peníze zve ej ována všechna usnesení Rady a Zastupitel-
stva obce Kun ice p. O., v etn  všech zásadních informací a rozhodnutí 
vedení obce týkajících se zásadních problém  a témat obce.
V Kun icích p. O.  10. 5. 201 len ZO Ing. Stanislav Jurek v.r.

Vážený pane Jurku,
d kuji za Váš názor, na n jž máte plné právo. Domnívám se ale, že 
nap íklad grafi ka, design, i další záležitosti podléhající vkusu jed-
notlivce, nemohou být nikdy takové, aby vyhovovaly a líbily se všem. 
V posledním ísle lo ského roku jsme vyzvali ob any, aby navrhli nové 
logo obecních novin, protože jsme nem li povolení k používání designu 
z minulého období. Rada obce z došlých cca 17 návrh  vybrala nyní 
používanou variantu. Témata se snažíme samoz ejm adit tak, aby 
žánrov  pat ila k sob .
Pokud žádáte, cituji: „aby byla sjednána náprava redakce Obecních
novin obce Kun ice p. O., jak po stránce obsahové, slohové, stylistické 
a gramatické, tak po stránce grafi ky, designu,  koncepce a uspo á-
dání spole ných témat, lánk  a fotografi í s d razem na preferenci 
obecních témat, obecních aktualit, obecních aktuálních informací
a sd lení o tom, co se d je v obci a pro ob any obce“ nelze z Vašeho 
p ísp vku bohužel jednozna n  usoudit, co by vlastn  m lo být napra-
veno. Jestli všechno, m l byste konkrétn  napsat, v em by náprava 
m la spo ívat u jednotlivých vyjmenovaných kategorií. Jinak totiž 
nelze nápravu zajistit. 
Dále k Vašemu podn tu zve ej ování usnesení rady a zastupitelstva 
obce: V redakci i v rad  obce jsme se shodli na tom, že n které body jed-
nání rady obce jsou pro v tšinu ob an  nezajímavé i nezáživné – nap .: 
RO schvaluje Smlouvu o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného 
b emene – EZ Distribuce a.s., D ín k parc. . 2688, nebo RO schvaluje 
Smlouvu . 59/2011 – HOCHTIEF CZ a.s. - komunální a stavební odpad,
RO schvaluje Dodatek . 1 k nájemní smlouv . D70177/0ST/2011/19 - 
HOCHTIEF CZ a.s. Pro ty, kte í se zajímají o d ní v obci, detailn  zve ej-

ujeme zápisy z jednání rady na webu obce www.kuncicepo.cz (v pra-
vé lišt , v sekci Aktuality, ást Usnesení ze zasedání). Dále jsou zápisy 
z jednání rady k nahlédnutí na obecním ú ad . Do obecních novin tedy 
p ipravujeme souhrn innosti vedení obce, rady i zastupitelstva, aby byli
ob ané s t mito kroky seznámeni tivou formou, by  by bylo jednoduš-
ší prosté p ekopírování zápis  z jednání. Zbude tak více cenného místa 
pro innost složek, jiných organizací obce a na jiné kulturní i sportovní 
akce. V ím, že je na míst  psát spíše o tom, že mezi námi žije ú adující 
mistr sv ta, že jsou kun ické d ti úsp šné v r zných odv tvích (ASPV, 
hasi i, škola, školka), nebo že do našich kon in zavítal ministr.

Michaela Šebelová, odpov dná redaktorka Obecních novin
A co si myslíte o nových Obecních novinách Vy? Napište Váš názor na 
email: noviny@kunciepo.cz nebo p ineste na Obecní ú ad. P edem 
d kujeme!

Z REDAK NÍ POŠTY

Knihovna zahájila 1. ervna 2011
V knihovn  umíst né v prostorách Obecního ú adu  na tená e eká
nejenom stálý knižní fond, ale i knihy zap j ené z okresní knihovny se
zna kou REG. P ij te si vybrat.T ší se na vás knihovnice Marie Star-
novská a Radmila Zemanová. Výp j ní dny jsou: pond lí 14.00 - 17.00
a st eda:  9.30 - 12.30

JAK BUDOU VYCHÁZET OBECNÍ NOVINY V LÉT ?
Po tomto ervnovém ísle 6/2011 vyjde ješt  v obvyklém termínu íslo er-
vencové (7/2011) a srpnové íslo vyjde sou asn  se zá íjovým jako dvoj ís-
lo 8-9/2011 po átkem zá í 2011. Jiná omezení se nep edpokládají. Prosíme
autory, p isp vatele a p edevším pak tená e, aby toto výhradn  technické
uspo ádání respektovali.
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www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová B lá, Mitrovice, 724 00

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00 , Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - p i celkovém nákupu nad 7.000 K .

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 K . Výklopná, dvouk ídlá, sek ní,
rolovací. Otevírání ru ní nebo s pohonem na dálkové ovládání. 
Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace d eva. K základnímu 
provedení je možno dodat na p ání r zné bezpe nostní i komfortní 
p íslušenství. Provádíme i montáže.

PLOTY - PLETIVO – zabýváme se prodejem i výstavbou oplocení. 
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, pr myslové,
mobilní. Stavby plotu ze sva ovaných pletiv, sva ovaných panel ,
pletivové branky a brány nebo sva ovaná výpl . P i objednávce montáže 
sleva 30% na sortiment ze zahradnictví.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 K /kus.
Další okrasné d eviny skladem. Množstevní slevy.

Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

v oblasti nemovitostí 
nabízí zpracování

znaleckých posudk pro:

d dická ízení
prodej a nákup nemovitostí
ocen ní v cných b emen

a zárove  zajistí zpracování

darovacích smluv
kupních smluv
smluv o z ízení v cného b emene

SOUDNÍ ZNALEC

Ta ána Kvapilová,
Kun ice pod Ond ejníkem 767
Tel: 724 045 915;  556 802 367

E-mail: kvapilova.tana @centrum.cz
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Pátý ro ník no ní sout že „O Kun ický 
pohár“ p ilákal celkem 41 požárních 
družstev muž  i žen z Moravy i ze 
Slovenska. Sérii požárních útok
zahájila v pátek 13. kv tna p esn  ve 
21 hodin d v ata z Oprechtic.

as na levém ter i (17,591 s) zna il velmi 
slušný výkon, ale prost ik na pravém prou-
du zastavil celkový as až na hodnot  19,077 
s, což v celkovém hodnocení sta ilo až na 4.
místo. Druzí se na startovní áru p ipravi-
li kluci z Metylovic. Jejich provedení útoku
však nebylo hodnoceno. Kluci z Malenovic 
cht li napravit lo ský neúsp ch, ale chybou 
strojníka, který nestihl spojit spojku pravé-
mu proudu, p etáhli as nad dvacet sekund. 

tvrtý se p ipravoval Prchalov. Trojnásobný
vít z této sout že pomýšlel další vít zství, 
avšak prost ik na pravém proudu jej posunul 
na celkové druhé místo. Tradi ním ú astní-
kem no ní sout že se stal i Mošnov, který 
svým asem 14,888 s získal 4. místo, když 
na 3. místo mu chyb la jedna tisícina sekun-
dy!!! Jako sedmí se na základn  p ipravova-
li domácí muži. Jejich útok s prost ikem na 
levém ter i a celkovým asem 16,631 s sta il 
na patnácté místo. Velkým p ekvapením 
ve era byl výkon borc  z obce Karviná-
Louky. Ti p edevším díky skv lým sest i-
k m a asem 14,887 s získali celkové 3. mís-
to. Osmý se na základn  p ipravoval obhájce 

vít zství z minulého roku. Pet valdík m l
sv j pokus dob e rozb hnutý i p esto, že si 
levý prouda  nebyl 100% jistý na spojkách 
a zdržel se na základn . Lukáš Frýdl však
svou ztrátu dob hl a sest íkl ter  v ase 
14,140 s, pravý prouda  však prost íkal na 
hodnotu 16,144 s, což sta ilo až na 8. místo 
v celkovém po adí. Kluci ze Slovenska z Pod-
vysoké m li v p edchozích letech v Kun icích 
sm lu a nebývali se svými výsledky spoko-
jeni. Snad to bylo pátkem t ináctého nebo 
možná jejich t ináctou startovní pozicí, ale 
výsledkem po nezapojení spojky bé ka em
levému prouda i byl pouze neplatný pokus. 
Osmnáctí b želi kluci z Bartovic. Všechno 
kluk m sedlo tak jak m lo a s asem 14,569 
s obsadili v celkovém hodnocení 1. místo. 
Kozlovi tí startovali op t s podporou Pavla 
Krpce na rozd lova i, ale i p esto si zapsali
pouze neplatný pokus. Do konce sout že se 
již v mužské kategorii nekonaly žádné p e-
vratné zm ny. Snad jen chlapi z Plesné, kte í
byli na naší sout ži poprvé, lehce promíchali 
po adí asem 17,218 s. 
V kategorii žen se utkalo celkem 11 družs-
tev. D v ata z Oprechtic nasadila la ku na 
hodnotu 19,077 s, ale to jen kv li prost i-
ku na pravém proudu. Na levém ter i byl
nam en as 17,591 s. Ženy z Metylovic 
získaly asem 17,977 s v celkovém hodno-
cení 1. místo. Devatenácté na startu byly
k vid ní domácí „ženy“. Jejich pokus se 

vyda il a asem 18,632 s obsadily t etí 
místo. Dalším družstvem v této kategorii 
bylo družstvo Bartovic, které obhajovalo 
vít zství z minulého roku. asem 18,106 
s se za adilo na celkové 2. místo. Poté p i-
šel souboj ty  ženských družstev za sebou. 
Vid li jsme Lu inu, Bašku, Albrechtice a e-
ladnou. Vít zn  z tohoto minisouboje vyšla 
d v ata Albrechtic s asem 20,16 s. Tímto 

asem však obsadily až celkové páté místo.  
Posledním družstvem sout žícím v ženské 
kategorii a zárove posledním družstvem 
ve era byla d v ata z Plesné. Bohužel jejich
pokus byl neplatný z d vodu nenašroubová-
ní koše p ed pono ením do vody. Po ukon e-
ní sout že následovalo vyhlášení výsledk
a p edání cen. V kategorii muž  bylo odm -
n no 10 nejlepších družstev, v kategorii žen 
5 nejlepších.  Nejrychlejší sest ik mužské
kategorie p ipadl levému prouda i z Prcha-
lova, který získal zájezd do Rakouska, v žen-
ské kategorii Metylovická pravá prouda ka
získala poukázku do Polária v BRC. V pr -
b hu celého ve era se mohli diváci ob erst-
vit ve stáncích s masem na grilu i brambo-
rovými placky. O hudební podporu se staral 
Radek Kucha  a DJ P ema z Tiché, kterým
tímto chceme pod kovat. Pod kování si také
zaslouží všichni, kte í se jakoukoli m rou 
podíleli na organizaci sout že, p edevším 
pak sponzo i, bez nichž by nebylo možno 
takovou akci uspo ádat. Vojt ch Kahánek

5. ro ník sout že „O Kun ický pohár“

DO KUN IC SE SJELO 41 POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV

KANALIZA NÍ STOKY JSOU JIŽ TÉM  HOTOVY
Stavba kanalizace pokra uje podle
schváleného asového harmono-
gramu. V objektu OV byla vybu-
dována trafostanice v etn  vyso-
konap ového zemního kabelové-
ho p ívodu. Probíhá úprava terénu
v okolí OV, probíhají zkoušky
vodot snosti nádrží, byla zahájená
montáž technologie (vnit ní vyba-
vení) OV. Kanaliza ní stoky
jsou již hruba z 98 % postaveny,
probíhají terénní úpravy kanali-
za ních tras, jsou dobudovávány
kanaliza ní odbo ky pro napo-

jení p ípojek k objekt m. Dále
probíhá geodetické zam ení již
vybudovaných stok a odbo ek.
Zárove  probíhá monitoring míst-
ních komunikací, poškozených
stavbou kanalizace, který bude
podkadem k oprav jejich povr-
ch . Z dota ních pen z  je možné
opravit (zaasfaltovat) pouze rýhu
po výkopu s p esahem na každou
stranu o cca 15 cm. Další opravy
povrch  komunikací budou pro-
bíhat podle možnosti obecního
rozpo tu. Samož ejm  bude snaha

opravit co nejvíce komunikací.
S ohledem na finan ní možnosti
obce bude stanoveno po adí  (pri-
orita) oprav komunikací podle
jejich d ležitosti. 
S dokon ováním stavby kana-
liza ních stok budou ze stavby
postupn  „stahovány“ n které 
mechanizmy.
V nejbližších dnech budou vlast-
ník m objekt , které mají být 
napojeny na kanalizaci, rozneseny
do poštovních schránek podrobné 
pokyny k budování kanaliza ních

p ípojek v etn  ceníku materiá-
l  na p ípojky, který bude možné 
zakoupit u budoucího provozova-
tele kanalizace – Kun icka s.r.o.
, pop . od obce. Dne 10. 5. 2011 
prob hlo v zasedací síni obecní-
ho ú adu, za ú asti vedení stavby 
a stavebního dozoru stavby, neve-
ejné pracovní jednání zastupitel-

stva obce, na kterém byli lenové 
zastupitelstva seznámeni s pr b -
hem stavby kanalizace, byly pro-
mítnuty snímky ze stavby a zod-
pov zeny dotazy. Na záv r stavby 
kanalizace (západní ast) p ipra-
vujeme ve spolupráci se zhotovi-
telem stavby, firmou HOCHTIEF 
CZ a.s.,  besedu s ob any s p ípad-
nou exkurzí na OV a zajímavá 
místa stavby. Termín besedy bude 
p edem oznámen.  Znovu prosím 
ob any, aby po dobu výstavby 
kanalizace v obci dbali na zvýše-
nou opatrnost p i pohybu v obci, 
prosím i rodi e, aby upozornili své 
d ti na možnost zvýšeného nebez-
pe í úrazu v okolí stavby. Žádám 
také idi e, aby v obci jezdili opa-
trn , dbali dopravního zna ení 
a byli ohleduplní k obyvatel m
v okolí stavby.  D kuji za pochope-
ní. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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5. kv tna 2011 uspo ádaly TJ Sokol a ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského u p íležitosti 66. výro í
osvobození obce 5. ro ník Kun ického oválu. 

Letos se sout že zú astnilo 37 dvojic. První 
odstartovali všichni p edškoláci se svým 
doprovodem a dále závod pokra oval štafetový-

mi b hy dvojic školní 
mládeže s dosp lými. 
Ub hnout 400 metr
není jen tak, zvlášt
pro malé závodníky
v kategorii p edško-
lák i pro rekrea ní 
sportovce. P esto byli
všichni skv lí a za 
povzbuzování divák
dob hli do cíle. Po 
závod  byly ú astní-
k m rozdány ú ast-
nické listy a d tem
sladkosti. Pod kování 
pat í panu PaedDr. 
Zde ku Šruba ovi za 

fotografování sout že a také všem organizáto-
r m.
A výsledky? P edškoláci: 1. Leoš ezní ek, 
Leoš ezní ek (2:02);  2. Roman ezní ek, 
Leoš ezní ek (2:04); 3. Bára Krupová, Ivana 
Kadlecová (2:08). Školní mládež: 1. Radek 
Kucha , Michal Kucha  (2:24); 2. Tomáš Jurek, 
Michael Jurek (2:27); 3. Julian Stammers, 
Kryštof St álka (2:36). Protože se datum 
Kun ického oválu kryl s termínem celostátní 
p ehlídky Mate ských škol v Nymburce, 
nemohly se d ti z velkého odd lení oválu 
zú astnit. Bylo jim to velmi líto, protože 
n kte í z nich jsou sportovci t lem i duší. Paní 
u itelky pro n  uspo ádaly „ školkový ovál“. 
Zde jsou výsledky: Malí: 1. Jakub Nikel (1:57), 
2. Adam K enek 3. Ond ej Strnadel. St ední: 
1. Daniel Pot ek (1:56), 2. Monika Fojtíková, 
3. Št pán Menšík. Velcí: 1. René Kašpar (1:44), 
Stela Baranová, 3. Adam Zbo il.

NÁVŠT VA KRAJSKÉHO Ú ADU
Ve tvrtek 12. kv tna navštívili žáci 6. a 7. t ídy Krajský ú ad
Moravskoslezského kraje v Ostrav . Pan Mgr. Olšovský nás provedl
celou budovou. Zajímavý výklad o našem kraji jsme si poslechli v sále
zastupitel  kraje, nahlédli jsme i do prostor, které b žný návšt vník 
nevidí, nap . jednací místnost rady kraje a kancelá  hejtmana.

Alena Charbuláková, t ídní u itelka

ÚSP CH MLADÝCH ZDRAVOTNÍK
Vyvrcholením celoro ní práce d tí v kroužku Mladý zdravotník je ú ast
v oblastním kole sout že hlídek mladých zdravotník , která se každo-
ro n  koná ve  Frýdku - Místku. Sout ž organizuje místní eský ervený
k íž a je ur ena pro p ti lenná družstva ve složení velitel + 4 lenové
hlídky. Letos tvo ili sout žní družstvo za naši školu tito žáci: velitel -
Lucie Šilbachová (4. t .), lenové - Barbora Slívová (5. t .), Marie Šnyto-
vá (4. t .), Veronika Führerová a Martin Strnadel (3. t .). Pro družstva
byly p ipraveny nelehké úkoly v poskytování první pomoci na ty ech
stanovištích. Namaskovaná zran ní na fi gurantech p sobila opravdov ,
d ti se nesm ly zaleknout a musely zran ní správn  ošet it. Spole n  si
poradily se zlomeninou p edloktí, krvácením z nosu, zlomeninou kot-
níku, rozbitou bradou, mdlobami. Samostatn pak musely p edvést své
znalosti v obvazové technice, úlevových polohách p i r zných poran -
ních a s p esunem zran ných. Družstvo podalo vynikající výkon, p ed-
vedlo p íkladnou týmovou práci p i poskytování první pomoci, neza-
pomn lo na komunikaci se zran ným, celkovou prohlídku t la, m ení
tepu a dechu, správné zavolání záchranné pomoci a odvezlo si ze sou-
t že zasloužen  diplom s vít zným umíst ním a možnost postupu do
krajského kola, které se bude konat v Prost jov . Vít z m blahop eji
a d kuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Eva Sladká, vedoucí kroužku Mladý zdravotník

DO SOUT ŽE JARO BYLO P IHLÁŠENO 198 PRACÍ
Naše škola vyhlásila již 3. ro ník výtvarné sout že JARO. D ti vytvo i-
ly jarní atmosféru mnoha výtvarnými technikami a nádhernými zají-
mavými nám ty. D kujeme za n  a všem umíst ným gratulujeme.

1. kategorie MŠ: 1. místo - Sophie Otýpková, MŠ Školská tvr , Fren-
štát Pod Radhošt m; 2. místo - Lukáš Poledník, ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského; 3. místo - Natálie Frištíková, MŠ Školská tvr , Frenštát p. R.
2. kategorie žáci 1. – 2. t ídy: 1. místo - Eliška Adam íková, ZŠ
a MŠ Karla Svolinského; 2. místo - Sabina Stemp nová, ZŠ a MŠ Karla
Svolinského; 3. místo - Klára Štefková, ZŠ Komenského, Frýdlant nad
Ostravicí.
3. kategorie žáci 3. – 5. t ídy: 1. místo - Daniela Hradilová, ZŠ
Komenského, Frýdlant nad Ostravicí; 2. místo - Tereza Kalinová, ZŠ
a MŠ Tyršova, Frenštát pod Radhošt m; 3. místo - Natálie Laura Myná-
ová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského.

Vernisáž výtvarných prací s p edáváním cen prob hla 12. 5. 2011 v GKS,
ZŠ a MŠ KS v Kun icích pod Ond ejníkem. Eva Halatová

Kun ický ovál již po páté

UM LECKÉ ÚSP CHY ŽÁK  KUN ICKÉ ŠKOLY
Na po átku letošního roku vyhlásil Památník Terezín již 15. ro ník
výtvarné sout že „Tady se to stát nem že“. Sout že se zú astnilo 480 
ú astník , porota vybrala ty nejzajímav jší práce. Sout ž se koná 
za fi nan ního p isp ní paní Hany Greenfi eldové, bývalé v ze kyn
terezínského ghetta a Terezínské iniciativy, sdružující p eživši v zn
tohoto ghetta. Mezi ocen nými pracemi byla vybrána i práce naší ža ky 
- DENISKY PETROVÉ ze 2. t ídy, která získala p kné 2. místo. 
Slavnostní vyhodnocení a p edání cen prob hne 9. 6. 2011 ve 13 hodin 
v kinosále Muzea ghetta v Terezín .   
Nadace ADRA vyhlásila výtvarnou sout ž na téma –A Jak sihraji. Práce 
dvou našich d tí byly vybrány porotou známých osobností. Výtvarná 
dílka BARUNKY MENŠÍKOVÉ a SABINKY STEMP NOVÉ z 2. 
t ídy jsou umíst na v katalogu ADRY a jsou vystavena v Praze. 
Na p d VŠCHT v Praze zasedala sedmi lenná porota, aby
vyhodnotila nejlepší výtvarné práce na téma - ŽIVOTODÁRNÁ
VODA. Ze všech prací byly vybrány op t dv  práce z naší školy - práce
Terezky Janotové a Ani ky Zádrapové ze druhé t ídy. Práce budou 
vystaveny v rámci mezinárodní putovní výstavy v zú astn ných zemích, 
v etn R. P edání cen prob hne v zá í.
Polsky institut vyhlásil výtvarnou sout ž „A pro je platýz placatý?“ Ze 
402 prací získala 2. místo žákyn  2. t ídy Terezka Urbánková. Porota 
p iznala, že výb r byl nezvykle t žký a práce byly na vysoké úrovni. 

DENISKA PETROVÁ ZÍSKALA 
SKV LÉ PRVNÍ MÍSTO

V osmém ro níku krajské výtvarné sout že 2011 „MALOVANÁ 
PÍSNI KA“, které se zú astnilo 2521 d tí, získala v kategorii 6 – 8 
let, nádherné 1. místo Deniska Petrová z druhé t ídy kresbou „ Píse
pro mámu“. Denisko, stává se z tebe malá výtvarná um lkyn ! Moc 
gratuluji a p eji další výtvarné úsp chy. Cenu si Deniska p evezme na 
slavnostní vernisáži 3. 6. 2011 ve vestibulu Magistrátu m sta Ostravy.  
Všem ocen ným d tem gratuluji k jejich skv lému umíst ní.

Eva Halatová

U IT SE NEMUSÍME JEN V LAVICÍCH
U ivo prvouky, spojené v celek nazvaný Na statku, završili žáci 1. 
ro níku p íjemným setkáním s kobylkou Sárou a její majitelkou, paní 
Markétou Strnadlovou. Beseda probíhala na školním h išti a as, který
byl pro ni vym en, se nakonec ukázal velmi krátký. Poutavé povídání 
o chovu koní, názorné ukázky výcviku a jízdy i samotná kobylka d ti 
natolik zajímaly, že paní Strnadlová musela odpovídat na velmi mnoho 
otázek. inila tak moc ráda a s velkou trp livostí se d ti setkaly také 
u její kobylky. Po ukon ení besedy a rozlou ení odcházeli asi všichni 
prv á ci s tajným p áním mít takového koní ka doma. Ne vždy je to 
však možné, proto si každý svého kon  alespo  nakreslil. Ty nejhez í
práce jsme v novali paní Strnadlové s pod kováním za as, který nám 
v novala a za v domosti, které d tem p edala.

Markéta Jurková, t ídní u itelka
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Budoucí historikové budou pravd -
podobn  konstatovat, že pokud jde
o uhlí, uhnout jsme m li v každém
p ípad . A nechat ho všechno
v zemi. P ipouštím, že bylo nutné 
z hor kutných, jesenických i jihlav-
ských vyt žit všechno st íbro, aby
mohl eský král Václav II. vytvo it
eský groš, svého asu nejpevn jší 

m nu evropskou. Jenže uhlí jsme
m li všechno nechat v zemi. erné 
i hn dé. Sta í, když si pomyslíte, co
všechno by tu bylo, kdybychom uhlí 
v bec net žili. Podkrušnoho í by
bylo nádherným krajem jako kdysi,
a Ostrava by byla možná spojenou
soustavou malebných vesnic. A co
by tu nebylo? Jen pohled do zdra-
votní evidence statisíc  lidí by nebyl 
tak tristní a desetitisíce lidí by byly
bývaly žily mnohem déle.

Uhlí této zemi nep ineslo nic dob-
rého. Vietnam má nejvyšší zásoby
erného uhlí na sv t . A pom rn

dostupné. Nikoho v této zemi nena-
padlo na tyto zásoby sáhnout.  Pro
by si ni ili zemi, kterou jim p edkové
p edali krásnou a istou. I díky uhlí
(a jeho dobývání za každou cenu
v dobách nástupu k socialismu) je
nap íklad Ostravsko dnes jedním
z nejšpinav jších míst v Evropské
unii. Kouzlem necht ného na to upo-
zor ují ony t i vyk i níky velmi dra-
ze zaplaceného, naprosto nevhodné-
ho loga, které m lo Ostravu snad 
o istit? Superjemný ostravský prach
spolu s benzo(a)pyrenem (C20H12)
z koksoven, chemi ek, hutí a železá-
ren zp sobuje lidem astma, neplod-
nost, rakovinu, genetické zm ny
a urychluje stárnutí. Onen aromatic-
ký uhlovodík vzniká nejen p i spa-
lování uhlí, ale i p i kou ení, ho ení
a p i provozu spalovacích motor ,
takže je ho na Ostravsku více než

dost. O jeho škodlivosti se ví nejmé-
n  od po átku minulého století (v 18.
století zp soboval nádory na šour-
cích kominík ), ale my jsme museli
koncentrovat na jedno místo hut ,
uhlí, chemi ky, železárny a obrov-
ská sídlišt  a stovky tisíc aut. Jen aby
bylo všechno blízko. Takže dnešní
stav, kdy víme, že d ti narozené
a žijící v Ostrav  budou mít o hodn
kratší život než d ti narozené kdeko-
li jinde, ešíme tím, že dáme žalobu
na vládu (Ostrava). Namísto toho,
abychom vše zastavili, p emístili,
modernizovali a co p jde, zrušili.
Tato zem  pokra uje dál v nastoupe-
né socialistické cest , alespo pokud 
se Ostravska tý e. Pouze již nad 
našimi hlavami nevlají rudé prapo-
ry, pouze se zde mezi námi vznášejí
neviditelné uhlovodíky.   
H bitovy jsou plné haví , kte í si
prožívali svých p t minut slávy p i
p ekonání nejr zn jších rekord
v ražb  p ekop i kopání uhlí, a jimž
nikdo v as ne ekl, aby skon ili s pra-
cí v podzemí. A nevytvo il jim pro
to podmínky. Naopak – d jiny druhé
poloviny 20. století jsou také d ji-
nami v ného sporu léka  – haví i
v d li, že mají silikózu a léka i ji
nesm li uznávat. Aby nebylo moc
nemocí z povolání. A jsou také d ji-
nami ve ejn  organizovaného ni ení
zdraví. Již tehdy t žbu uhlí ovládly
peníze. Naho e i dole. Naho e p iná-
šely peníze d kazy o správnosti naší
cesty k socialismu (úžasné výsledky
našich haví ). A dole byla touha
po pen zích taková, že haví i zcela
v dom  porušovali tém  všechny
bezpe nostní p edpisy jen proto,
aby bylo ve výplatním sá ku více.
A rekordy? Nic této zemi nep ines-
ly. Bylo to n co jako po ádat závody
v plavání v kyselin  sírové.
P ed dvaceti lety jsme se domní-

Pokud jde o uhlí, nikdy jsme neuhli (bohužel!)

VELKOD L FRENŠTÁT?
ZÁVOD 1 KUN ICE POD OND EJNÍKEM?

ZÁVOD 2 ELADNÁ – KRÁSNÁ?
Petr Andrle

vali, že se vlády v této zemi ujmou 
lidé vzd laní. Lidé s diametráln
odlišným myšlením, moud ejším 
a modern jším, než m li soudruzi ve
Státní plánovací komisi a v ostrav-
ském Dom  energetiky (pro neza-
sv cené sídlo KV KS ). Nem žeme 
p ece budovat stát systémem plund-
rování (bagrování) krajiny a spa-
lováním uhlí v domácích kotlech
a v elektrárnách. Jenže i sou asným 
vládc m jde o to, aby m li okamžitý
zisk za každou cenu. Proto je na 
spadnutí zrušení limit  t žby hn dé-
ho uhlí v severních echách a prav-
d podobn  brzy vyvstanou tlaky na
otev ení Dolu Frenštát. Všichni se 
budou dušovat, že jde o naši p ítom-
nost i budoucnost. P itom je opak 
pravdou. Již dnes vyvážíme zna -
nou ást uhlí z OKD do Rakouska,
na Slovensko, do N mecka, Polska 
a Ma arska a paradoxn  koks, hn -
dé a erné uhlí nakupujeme v jiných 
zemích. Je t eba si íci otev en ,
že t žbou a spalováním uhlí ni í-
me ovzduší a krajinu. Ovzduší se
podepisuje okamžit  na zdraví lidí. 
A krajina?  Neexistuje žádná ces-
ta obnovy nebo jakési rekultivace.
Nikdy se tato zkáza nedá napravit,
snad pouze zmírnit. V roce 2013 se 
naše zem  dostane do systému zpo-
platn ní emisních povolenek. V tu
dobu se stane spalování uhlí enorm-
n  dražším. M li bychom se na to 
p ipravit, le  cesta není v tom, že
budeme rozvíjet t žbu. Otázkou je,
zda má naše politická reprezentace 
v tomto jasno, pokud jde o hospo-
dá ský program, a druhou otázkou
je, zda si toto i se všemi souvislostmi 
politikové uv domují. Je zde reálná 
obava, že nikoli v obou p ípadech.  
Ostravské hornictví se v posledních
letech stalo jaksi cudn jším. Zmizely
desítky dol , když jen v roce 1980 
jich bylo 32 plus 9 koksoven. Z stalo
jich pouze p t, le  po ádn  velkých.

Z toho jeden d l psaný mimo pro-
voz. I tak to p edstavuje asi 18 000 
zam stnanc . Vznikl D l Karviná 
(bývalý d l Antonín Zápotocký,

SA, velkod l 1. máj), D l Darkov, 
oba doly SM a Paskov. Tím mimo 
provoz je ozna ován D l Frenštát. 
Pochopiteln , že zájem o t žbu 
v Beskydech by byl. Zase by šlo 
o okamžitý zisk, ale tentokrát dlou-
hodobý. Paskovy t ží ro n  necelý 
milion tun uhlí a zásob je zda tak
na dvacet let. Mají ovšem nejroz-
sáhlejší dobývací prostor ze všech 
dol . Komplex Karviná t ží ro n
p es 4 miliony tun, avšak dosažitel-
ných zásob má pouze 150 milion
tun, le  na setsakramentsky velké 
rozloze. Darkovy jsou na tom ješ-
t  h e. P i ro ní t žb  necelých 4 
miliony tun jsou zde zásoby oproti 
Dolu Karviná polovi ní. Pro  láká 
Frenštát? Geologicky obsahuje ten-
to revír asi 1520 milion  tun uhlí,
z ehož je za použití sou asných 
technologií vyt žitelných asi 200 
milion  tun, což je tém  totéž jako 
Paskov, Darkov a SM dohromady. 
Takže pro  se nevrhneme rovnou na 
t žbu na Dole Frenštát a v Kun icích
pod Ond ejníkem neotev eme závod 
1? Nem li bychom se lépe?
Inu, posu te sami. Otev ít v Kun i-
cích závod 1 by bylo logické, protože 
šachta má být jaksi ve st edu zásob. 
A pod Kun icemi je uhlí nejvíce. 
Dalo by se zde t žit minimáln  11 
milion  tun ro n . V takovém p í-
pad  by se vyplatilo zav ít všechny
ostatní ty i doly (ty mají stejnou 
ro ní produkci) a dvacet let t žit na 
Dole Frenštát. Za tu dobu by se p i-
šlo na to, jak vyt žit další miliony 
tun zde ležící a nebylo by t eba nic 
jiného d lat. Jenže bohužel. N kte í
lidé si p edstavují demokracii tak, že 
„budou kecat do všeho“ a tím se sta-“
lo, že je otev ení Dolu Frenštát jaksi 
ohroženo. Starostové n kterých obcí 

Na doprovodných snímcích „sopka Ema . Tato bývalá halda m že být
asovanou pumou Ostravy. Stále ho í, stále doutná. Již pomalu sto let,

a to uprost ed m sta.
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S obsahem lánku naprosto souhlasím. Sám jsem jednozna n  odp rcem 
t žby uhlí v Beskydech. Naše obec Kun ice pod Ond ejníkem leží z 85 % 
své rozlohy v dobývacím prostoru erného uhlí. Podle p edb žných posud-
k  by p i t žb  uhlí na Dolu Frenštát došlo k velkým pokles m práv  na 
úpatí jižní strany Ond ejníka se všemi d sledky, které z toho vyplývají. 
A to nechceme! Prakticky od roku 1990 se zapojuji do aktivit proti t ž-
b  uhlí v Beskydech, v etn  jednání s poslanci parlamentu R, s ministry 
r zných vlád, návšt vy poslanecké sn movny, ú adu vlády i vystoupení 
v senátu. Jsem p esv d en, že stát v sou asné dob  nepot ebuje t žit uhlí 
– uhlí se vyváží jen s minimálním finan ním p ínosem pro eskou repub-
liku. Dobývací prostor na Frenštátsku se stal p edm tem kšeft  t žebních 
spole ností. Vedení OKD se léta pokouší dostat samosprávám v okolí Dolu 
Frenštát tzv. „pod k ži“. Zkoušelo to r znými metodami. D íve, za vedení 
OKD pán  Dzidy, Kolá ka, Goje to byla metoda „bi e“ a dnes za vedení 
uhlazeného a sebev domého pana Dr. Klause-Dietera Becka se nás snaží 
získat metodou „cukru“. A to m že být pro poddajn jší p edstavitele samo-
správ nebezpe né. Nesmíme se nechat ošálit sladkými e mi. D ležité je, 
abychom proti dol m postupovali vždy spole n , jedin  v tom je naše síla. 
Moje generace by již asi p ípadné zahájení t žby uhlí nezažila, p íprava 
t žby trvá velmi dlouho – ádný pr zkum ložiska, posouzení vliv  na 
životní prost edí, atd. Nicmén  máme velkou odpov dnost i v i budoucím 
generacím. V krajním p ípad , pokud by to bylo pro naši spole nost život-
n  d ležité, bychom mohli o t žb  „našeho“ velmi kvalitního erného uhlí 
uvažovat, pokud by se t žilo novými technologiemi, s nulovým dopadem 
na povrchu a kdy by se vyt žené uhlí využilo pro výrobu lé iv, pop ípad
v chemickém pr myslu, apod. T žilo by se namísto milión  tun uhlí ro n
jen n kolik stovek tisíc tun s maximální kontrolou a garancí nezkorumpo-
vaného státu. Je to však p i naší eské mentalit  v bec reálné? Takže rad ji 
žádná t žba. Je to jist jší. TOMÁŠ HRUBIŠ

jsou totiž proti t žb  a za íná se zde
vytvá et klasický boj, známý z ame-
rických zfilmovaných p íb h  o bo-
jích p vodních obyvatel (Indián ,
Eskymák , ale i bílých farmá )
proti vyd idušským naftovým spo-
le nostem.
P edem je t eba si íci jedno. T žba
uhlí, erného i hn dého, je pro tuto
zemi prokletím. Nem lo by se t žit
nic. Nikde a nikdy.
N kte í odborníci tvrdí, že by se
beskydské p íkrovy chovaly p ízni-
v ji a vzhledem k velkým hloubkám
uloženého uhlí nedošlo by prý k tako-
vým razantním pokles m p dy jako
na Karvinsku i Ostravsku. Na to je
jediná odpov . Nevíme to jist , geo-
logická nebezpe í jsou zde zna ná
a navíc, pro  v bec pokoušet ábla.
Net žme a nebudou žádné poklesy.
Zastánci t žby z Dolu Frenštát tvr-
dí, že by zde nebylo dovoleno žádné
ukládání hmot (hlušiny) a odval
v okolí šachet. Navíc, že by zde neby-
lo žádné úpravárenství. Teoreticky je
to možné, ale i tak by to bylo n kde
jinde. Jaký je rozdíl v tom, zda ni ím
životní prost edí zde, i o padesát 
kilometr  dále? Již tak Beskydy trpí
ovzduším, které jim posílá Ostrava,
T inec a n které polské podniky.
Co by bylo ovšem zna n  proble-
matické, by byly nutn  vzniklé jiné
spole enské zm ny. Místní pracov-
ní síla by nesta ila. P icházeli by
brigádníci a Beskydy by si prožíva-
ly n co podobného, jako Ostrava,
Karviná, Orlová, Haví ov a jiná mís-
ta p ed padesáti a sto i více lety. Na
to, že nám n kdo postaví uprost ed
obce kulturní d m, na to by snad 
již nesko il nikdo. I když bohužel
v Nošovicích se n co podobného
nedávno stalo. Kdo ví? Frenštátsko
by se stalo novodobým „divokým
západem“. S tím rozdílem, že p ed
sto lety Ostravsku sta ila ko alka
a ženy. Sem by se p idaly i drogy
a jiné formy nevolnictví. Toho by si
v Praze nemuseli ani všimnout, jako
si nevšímají toho, že ást Haví ova se
stává jakýmsi Bronxem Ostravska.
Zejména, když by zisky z prodeje
uhlí rostly. V této zemi získáváme
polovinu vyrobené elekt iny z uhlí.
V domácnostech spot ebujeme pou-
ze asi 9 milion  tun, ostatní erné
uhlí jde do koksoven a odtud do
oceláren a dalších pr myslových
podnik . To, že je v této zemi nedo-
statek uhlí, to je pouze výmysl uhel-
né lobby. Nap íklad EZ vyváží do
zahrani í elekt inu, na jejíž výrobu
spot ebuje neefektivn  p es 8 milio-
n  tun uhlí ro n .
Takže by nejprve vyrostly ubytov-
ny, pozd ji paneláky, posléze n jaká
menší koksovni ka a rozjelo by se to
znovu. Jist , na první pohled jinak.
Na všechno by se najaly agentury,
které dokáží naplnit supermarke-
ty a vecpat lidem i to, co necht jí.
Pro  by tedy nem ly p esv d it lid 

Frenštátska, že jejich št stí se nachá-
zí v podzemí, a oni že jsou vlastn
bohá i.
Uhelné zásoby v Beskydech jsou
lákavé. Jsou zde velice mocné sloje
karvinského souvrství, ale i velice
kvalitní ložiska ostravského souvrst-
ví. Je zde tedy vše dohromady a spe-
kuluje se také o dalších zásobách
na území eladná – Krásná, kde by
mohl vzniknout nap íklad závod 2

eladná. 
Uhlí v Beskydech bychom m li
nechat uložené v zemi. Ono se
neztratí. A naši potomci ho možná
budou um t vyt žit a využít bez
toho, že by ni ili zdraví lidí a p írodu
kolem. Dost tak, že oboje ni íme tím,
že na Ostravsku rozvíjíme a udržuje-
me neblahé d dictví z minulosti.
P írod  ani tak nevadí sou asné
módní výk iky v podob  v trných
elektráren i megalomanských sta-
veb, postavených v duchu podnika-
telského baroka málo vzd lanými
zbohatlíky. To vše se dá pozd ji
zbourat bez n jakých v tších ztrát.
Ovšem zaje te se podívat na Emu. Je
to halda bývalého dolu Vít zný únor
v Ostrav -P ívoze. Novodobá um -
lá sopka uvnit  žhne a z ní vyv rají
horké exhalace, jejichž složení radši
už nikdo moc nezkoumá. ešením
by bylo Emu odstranit. Na to ovšem
nemáme peníze a navíc po tom
nikdo z komunálních politik  nevo-
lá. Konec konc  ani Vít zný únor se
nám nepoda ilo zcela odstranit z lid-
ských myslí. Tak alespo  nep ipus -
me, aby vznikaly nové Emy. T eba
v Beskydech, nebo kousek od nich.
První uhlí bylo z jámy . 5 plánova-
ného budoucího Velkodolu Frenštát 
vyvezeno 12. dubna 1988. Pocházelo
z hloubky 885 metr . Doufejme, že
to bylo, pokud se Beskyd tý e, uhlí
poslední.
Kdyby se náhodou našel n jaký
obhájce t ža  a snažil se starosty
místních obcí oblomit, tak ješt jeden
p íklad, který hovo í za mnohé. Na
ve ejném webu OKD si m žeme
mimo jiné p e íst i následující text:
Už pošesté se v listopadu zapsal mezi
úsp šné plnitele limitních výkon
p ípravá ský tým vedený Františkem
Kuriakem. P ední kolektiv z úse-
ku Radima Kalafuta tentokrát za
použití kombajnu vyrazil celkem
108 metr  a limitní výkon splnil na
120 %.  Úsp ch zaznamenal i kom-
bajnový p ípravá ský tým hlavního
p edáka Miroslava Vráblíka z úseku
Lubomíra Polo ka. Limit p ekonal 
letos poprvé, ale 185 metr  na raž-
bách znamenalo p ekro ení ur e-
ných parametr  o významných 23,3
%. Mezi „klasiky“ se pot etí v tom-
to roce osv d il kolektiv hlavního
p edáka Jana Pr chy z úseku, který
vede Peter Fabo. Vyrazil celkem 61
metr , což p edstavuje spln ní limit-
ního výkonu na 110,9 %. 
Všichni jsme se naivn  domníva-

RAD JI ŽÁDNÁ T ŽBA.
JE TO JIST JŠÍ

íká starosta Kun ic pod Ond ejníkem Ing. Tomáš Hrubiš

li, že socialistická sout ž ze šachet 
zmizela, ale ona zde z stala. Abyste
tomu dob e rozum li. Organizovat 
jakékoli zvýšení výkon  (vyjma
použití jiných technologií i stro-
j ) v t žko dýchatelném ovzduší
šachty je hazard a nezodpov dnost.
P ekra ování norem na 120% by
se m lo trestat, nikoli odm ovat.
Jak se totiž takového výkonu dá 
dosáhnout, jsou-li normy objek-
tivn  nastavené? Jedin  poruše-
ním stanoveného technologického
postupu a nedodržováním zásad 
bezpe nosti práce. Tak se to d lalo 
za socialismu a jinak to nešlo. ím
se to projevuje prakticky? Inu t eba
tím, že osádka p i práci nepoužívá 
respirátory. Tím se zna n  zvýší 
její výkon. Také tím, že se provád jí
vrtací práce na sucho, bez vodního
výplachu. Je to rychlejší. P ípadn
se pravideln  nekropí odt žovaná 
hornina. Nebo se nedodržuje stano-
vená ekací doba po odpalu díla (po 
provedené trhací práci v separát-
ním v trání bývá stanovena doba, 
b hem níž je dokonale odv tráno
pracovišt  od škodlivých plyn
vzniklých p i trhací práci). Tu dobu
stanovují a respektují normy. Když
ji nedodržíte, máte k dobru t eba t i-
cet minut. A když se st ílí za šichtu
dvakrát, už je to hodina. Takových
zp sob jak „vylepšit pln ní plánu“,
existují desítky. Proto si myslím,
že p ekra ování norem v hornic-
tví by se m lo trestat. Slušný plat
a odm ny by m li haví i dostávat

p edevším za jejich p íkladné 
dodržování.
Bohužel situace v OKD je v tomto 
sm ru stejná, jako kdysi. Nezm nilo 
se nic. Vedení OKD se m že tisíc-
krát ohán t faktem, že na bezpe -
nost práce a na ochranné pom cky 
firma vynaložila v minulém roce 
tolik a tolik milion . Nic to nepo-
m že, když se pom cky nepoužívají 
a normy vesele p ekra ují, nebo
jsou k tomu horníci op t nuceni, by
se to nejmenuje socialistická sout ž. 
Jak tedy v it t ža m, že nevtrhnou 
do Beskyd se stejnými zvyky, jichž 
se za celých dvacet let nedokázali 
zbavit. V tomto je politika t ža
jednozna n  nebezpe ná.    

Kdysi byl v Ostrav jeden vysoký 
funkcioná , který vzhledem ke své 
celkové omezenosti dokázal jediné. 
Jestliže existoval n jaký návrh, nebo 
problém, o n mž by m l rozhodnout, 
kladl vždy a vždy ot epanou stereo-
typní otázku: „A soudruzi, je to kok-
sovatelné?“ Je to otázka velice zrád-
ná. Není to tak dlouho, kdy se uká-
zalo, že koksovatelné je i nošovické 
zelí. A nestálo to zase tolik pen z.
Není tedy zcela dobojováno. 

A protože více hlav, více názor ,
poslal jsem tento text ješt  p ed
uve ejn ním také starostovi obce 
Kun ice pod Ond ejníkem Ing. 
Tomáši Hrubišovi, který se proble-
matikou t žit i net žit pod „jeho“ 
obcí zabývá již bezmála dvacet let. 
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Na adresu t chto novin docházejí sem tam 
i n jaké kritické p ipomínky. Je to v po ádku, 
nebo  dob e mín ná kritika ješt  nikdy nikomu 
neuškodila. Mnohé z t chto p ipomínek jako 
kouzelné zaklínadlo používají termín „noviny 
vydávané za obecní peníze“. I tento termín má
svoji logiku, nebo  když obec n co platí, m la by 
za to dostávat odpovídající ekvivalent.

Obec by tedy m la chtít, aby obecní noviny byly 
dostate n tivé, p itažlivé, graficky zajímavé, 
obsahov  pestré. Aby se v nich st ídaly žánry
(poznámky, komentá e, sloupky, rozhovory, 
reportáže), aby texty byly zajímavé a objevné. 
A také, aby byly opat eny p itažlivými titulky
a nikoli šedými a nic ne íkajícími názvy. Aby se 
v nich neotiskovaly naprosto nezáživné pasáže 
r zných usnesení, nebo výsledkové tabulky
zabírající více než jednu stranu, i rozvlá né 
texty s politickým úvodem a záv rem, což je
bohužel trvalou nemocí v tšiny titul  místní-
ho tisku. Je to jednoduché. Obecní noviny jsou 
vlastn „hlasatelem“ novinek obce. A nové 
zprávy sledujeme p edevším proto, že ur itým
zp sobem události p edkládají, zpracovávají 
a komentují. eká snad n kdo, že budou pou-
hým p episem událostí? A pro  nemocí? Protože 
jsme si ješt  nezvykli, že politika a stranickost 

do ešení obecních záležitostí nepat í. Dobrým 
správcem obce totiž ješt  nikoho neud lala p í-
slušnost k té správné stran .
Rozlišit u jednotlivých p ísp vk i celých 
novin, co je dobré i špatné zboží, to je veli-
ce obtížné, nebo  existuje také r zná úrove
poznání hodnotitel . ím více nezp sobi-
lý hodnotitel, tím více využívá argument
o pen zích obecních a jiných forem demago-
gie. To je dost typické. Jak z toho ven? K tomu, 
aby byl asopis zajímavý, a aby nebyl pouhým 
v stníkem n kolika organizací, je t eba si íci, 
že noviny jsou zboží jako každé jiné. Ve chvíli, 
kdy jsou vystaveny nabídce a poptávce, oka-
mžit  rozpoznáte jejich kvalitu. P edstava, že 
si všichni ob ané noviny p e tou od první do 
poslední strany ve chvíli, kdy je dostanou zdar-
ma do poštovních schránek, je iluzorní. Ned je
se tak, ani když si je lidé kupují.  Avšak existu-
je zp sob, jak zajistit, aby i o noviny obecní byl 
všeobecný a široký zájem. Musí být mimo ád-
n  p itažlivé a zajímavé. Graficky i obsahov .
K tomu, aby se tak d lo, m že pomoci každý 
z vás, tená . N kdo m že p isp t lánkem, 
druhý poslat zajímavý tip, t etí upozornit na 
n co dobrého. A ti, kte í píší, nem li by se 
domáhat, aby bylo otišt no všechno, co napíší. 
Všechny noviny na sv t  krátí dopisy tená ,

opat ují úryvky z nich vlastními p itažlivými 
titulky, zve ej ují také materiály dopisovatel ,
avšak citeln je velice asto krátí. Pro ? Je to
nutné, protože jinak by z on ch novin byl sku-
te n  v stník. A ud lat v stník z novin vydáva-
ných obcí je strašn jednoduché. Prost  se str í
do nich všechno, co ob ané nebo místní ú ad 
vyplodí. Je to lehké, nekonfliktní a dokon-
ce m že zavládnout všeobecná spokojenost 
a odpušt ní. Ale práv  tehdy by se dalo hovo-
it o tom, že jsou obecní peníze zneužívány.

Zneužívány neschopností, malou nápaditostí
a nízkou gramotností jejich tv rc , a to jak 
ve smyslu vládnutí spisovným jazykem, tak 
i v obratnosti jeho používání. V takovém p í-
pad  by bylo t eba protestovat. Ovšem v tšinou
se tak ned je, nebo  protestovat velice asto
nemá ani kdo. A hádejte, pro ? Petr Andrle

Po Kun icích i okolních obcích je rozeseto mnoho 
stop po bývalé t žb  železné rudy. Je to však stá-
le mén  a mén  patrné. V podstat  platí, že tém
všude tam, kde je n jaký lesík, hájek i remízek, 
býval výsyp spliže z p ípravy t žby. Spliží se 
nazývá sm s úlomk  hlinité b idlice, která prová-
zí zdejší ložiska železné rudy (sférosiderity). Jak
píše pantáta Pustka ve svých „Starých pam tech“, 
poslední t žba skon ila v Kun icích roku 1896 
a jak uvádí prof. M. Myška, b hem první sv tové 
války byly zasypány na Humbarku poslední štoly. 
Dá se p edpokládat, že již v 16. století se v Kun i-
cích hledala a t žila železná ruda a to pro tehdejší 
frenštátský hamr. Zdejší rudná ložiska sice nevy-
nikala bohatým obsahem železa v surovin  (ca 20 
%), ale snadno se dobývala pro minimální hloub-
ku svého výskytu pod povrchem. Šachty, resp. 
štoly, bývaly hluboké maximáln  20 až 25 metr
– obvykle ale mén . Rudné
žíly vedly vesm s vodorov-
n , jejich tlouš ka inila 10
– 20 cm. Blíže k povrchu
se nalézaly i celistvé bloky
rudy r zné velikosti. Když
vznikla za átkem 17. stole-
tí železná hu  ve Frýdlant
nad Ostravicí a posléze
i na Horní eladné, za ala
se ruda t žit ve v tším roz-
sahu. Nejv tšího rozmachu
dosáhla t žba železné rudy
v 19. století.
     Pan Miloslav Šruba
pojal záslužnou myšlenku
vytvo it v lesíku Papradná
model vstupu do štoly a to
v místech úbo í strže, kde
kdysi skute n  štola býva-

la. Od lo ského roku p ipravuje v rámci nau ného
chodní ku s minimem p id lených financí tuto 
realizaci. Doporu il jsem mu jako odborného spo-
lupracovníka mladého speleologa z Ostravy, pana 
Radka Nogola, který se v poslední dob  zam il na 
pr zkum a mapování starých d lních d l v oblasti 
Jeseník . Ten mu zpracoval nákresy, jak by m l
model vstupu do podzemí vypadat. V letošním 
roce pak provedl to podstatné, odkryl zásyp
vstupu do štoly a celou štolu prom il a zakreslil. 
Dostal se do vzdálenosti 32 metr  od vstupu, kde 
narazil na zával. Dno štoly bylo zaplaveno vodou 
do výše cca 0,5 metru. Nákres a fotografie, které 
pan Nogol po ídil, jsou p ílohou tohoto lánku. 
Po pr zkumu štoly byl op t vstup do ní zasypán, 
nebo  to je jediný zp sob, jak zabránit zv davc m, 
aby tam nedošlo k nešt stí. Zbytky rudné horniny 
nebyly ve štole etné a jevily malou koncentraci 

železa. Domnívám se, že 
se jedná o první pr zkum 
poz statk  d lní innos-
ti, provedený odborným 
zp sobem. Považuji akci 
pana Šruba e za velmi 
záslužnou, nebo  je zcela 
na míst , aby si naše obec 
p ipomínala svou tradici 
t žby a zpracování nerost-
ných surovin - vždy
kolem roku 1860, jak uvá-
dí Pustka, zde bylo osaze-
no ješt  65 šachet. Nejde
p itom jen o tradici t žby
železné rudy, ale i o tradici 
t žby a zpracování skelné 
suroviny, dodnes našt stí 
zachovanou alespo  ve 
známém místním názvu

„Hu a ství“. Z konce 16. století pochází první 
záznam o skelné huti ve Velkých Kun icích, kdy
ji biskup Stanislav Pavlovský obda il znameni-
tými výhodami a svobodami. V listinném doku-
mentu je n kolikrát výslovná zmínka o „huti od 
starodávna známé“. Nájemcem byl tehdy Dominik
Schürer, p íslušník známé sklá ská rodiny, p so-
bící v echách a na Morav . V sedmnáctém století
byl nájemcem huti rod Michn  a celé osmnácté
století ji vlastnil rod Konvi k . Poslední zmí nka 
o kun ické sklárn je z roku 1790. Na záv r si
dovolím ješt jednu osobní poznámku. Važme si
více této technické tradice naší obce, nebo  nám
dokládá kvalitu, znalosti a schopnosti tehdejších 
zdejších obyvatel. Vždy  k tomu bylo t eba um t
nalézt p íslušnou horninu pod zemí, um t tuto
horninu vyt žit, um t ji zpracovat a také um t
ji na evropském trhu prodat. Soubor všech t ch-
to znalostí a dovedností (od nauk technických až
po marketing) jasn  charakterizuje zdejší obyva-
telstvo jako velmi vysp lé. Nebylo však etnicky
homogenní a to asi zp sobilo, že je dnes zdejší kraj
pojímán jako sou ást Valašska a je zde zd raz o-
vána pouze tradice valašského etnika, které p i
svém p íchodu do t chto kon in nem lo s vysp -
lou zdejší spole ností nic spole ného.

O kvalit  novin a obecních pen zích

Nabídka – prodej
Prodáme v Kun icích pod Ond ejníkem
rekrea ní chatu (72 m2) se zahradou
(666 m2). Objekt celoro n  obyvatelný
a dopravn  dostupný. Nutná áste ná
rekonstrukce. Cena dohodou. Informace
na tel. . 722 544 377 (mezi 18. – 19. hod.)

Pr zkum staré d lní štoly na Papradné

NEPÁSLI JSME POUZE OVCE
Jan Folprecht
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