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V květnu si připomínáme významné květnové dny: 5. května Květnové povstání českého lidu
a také osvobození naší obce od fašismu a 8. května 58. výročí osvobození od fašismu.
Květen — lásky čas — nezapomínáme ani na lásku mateřskou a všem maminkám k jejich svátku,
který slavíme druhou květnovou neděli, přejeme následujícími řádky.
— redakce —

To nejlepší,
co naplňuje
a těší lidské srdce,
je mateřská láska.
Veškerou lásku lidí
si musíme získat,
dobýt a zasloužit.
Avšak láska
mateřská je tu stále,
nezískaná, nezasloužená,
vždy připravená.
B. Auerbach
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REFERENDUM
o přistoupení České republiky
k Evropské unii
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím
č. 116/2003 Sb. referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii.
Referendum proběhne v pátek 13. června 2003
a v sobotu 14. června 2003.
Obec Kunčice p. O. tvoří jeden obvod, rozdělený na
dva okrsky, stejně jako tomu bylo např. u voleb do zastupitelstva obce v roce 2002.
Sídlem okrsku č. 1 je zasedací místnost na Obecním
úřadě v Kunčicích p. O., čp. 569.
Sídlem okrsku č. 2 je sál restaurace Skalka v Kunčicích p. O., čp. 310.
V obci budou pracovat dvě okrskové komise, každá
bude mít 7 členů včetně zapisovatelky.
Komise č. 1 (zasedací místnost OÚ) — zapisovatelkou byla jmenována paní Taťána Holušová, pracovnice obecního úřadu.
Komise č. 2 (sál restaurace Skalka) — zapisovatelkou byla jmenována slečna Jana Martináková, pracovnice obecního úřadu.
Politické strany nebo politická hnutí, které mají
v Poslanecké sněmovně poslanecký klub nebo v Senátu senátorský klub, a volební strana, která získala
v posledních volbách alespoň jeden mandát v zastupitelstvu obce, jsou oprávněny delegovat po jednom
členu a po jednom náhradníku do okrskové komise.
Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce. Seznam musí
obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení,
datum narození, místo, kde je navržená osoba přihlášena k trvalému pobytu, podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí,
popřípadě podpis zmocněnce, který doloží písemné
zmocnění k delegování. Dále může seznam obsahovat i údaj, do které okrskové komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni, jinak o zařazení
člena nebo náhradníka rozhodne starosta.
Termín tohoto delegování končí 14. 5. 2003.
Hlasovací lístky obdrží účastníci referenda přímo
u okrskové komise, nebudou doručovány do domácnosti.
Způsob hlasování bude podobný jako u běžných
voleb (např. Poslanecká sněmovna, Senát atd.).
Podrobnější informace budou uvedeny v příštích
obecních novinách.
Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

☞☛ obecní

KVĚTEN 2003

Upozornění
Upozorňujeme občany, že vypalování porostů je dle
ustanovení § 17, odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985
Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

zakázáno!
Ten, kdo vypaluje porosty, dopouští se dle ust. § 78,
odst. 1 písm. s) citovaného zákona přestupku na
úseku požární ochrany, za což mu může být ust. § 78,
odst. 2 uložena pokuta do výše 25 000 Kč.
mjr. Josef Šigut
zástupce ředitele HZS MSK, ÚO FM

Mnoga ljeta zdraví byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci květnu oslaví svá významná životní jubilea tito naši občané:
90 let
87 let
85 let
80 let
80 let
80 let
65 let
60 let
60 let

Marta Blažková
Oldřich Šrubař
Anna Kokešová
Anna Kalabusová
Zdenka Kadlecová
Ludmila Pospíchalová
Hana Knapková
Jarmila Baranová
Jan Macho

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.

Poslední rozloučení
V měsíci dubnu jsme se naposledy rozloučili
s panem Františkem Běčákem.

úřad informuje ☛☞
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Poděkování

Sportovní dopoledne prvÀáãkÛ

Setkání s dfiíve narozen˘mi

Dne 26.4. jsme si s dětmi první třídy uspořádali sportovní dopoledne. I když byla sobota, děti se akce zúčastnily v hojném počtu. To svědčí o tom, že sportují velmi
rády. Soutěžily a hrály ve sportovním duchu např. ve vybíjené, florbalu, s ringo kroužky. Velmi se jim líbila hra
„Král střelců“. Domů žáci odcházeli s radostně usměvavou tváří a s pocity, že strávili ve škole hezké sportovní
chvíle. Akce se dětem moc líbila.
Za 1. tř. Mgr. Eva Halatová

Prožili jsme opět milé, příjemné a pohodové odpoledne. Díky všem organizátorům za jejich obětavost a panu
starostovi za pozdravení nás hrstky Kunčičanů z Čeladné.
Dovolujeme si připomenout občanům zájezd
do Vlčnova na Jízdu králů, kterou pořádá
kulturní komise v neděli 25. května 2003.
Cena zájezdu je 160 Kč, celodenní vstupné 90 Kč,
děti a invalidé 40 Kč. Závazné přihlášky
do 15 května 2003 + záloha 100 Kč.
Podrobně jsme informovali v dubnovém čísle
obecních novin.

Škola a sport
25. února 2003 odjeli 3 hoši a 6 děvčat na 11. ZŠ do
Frýdku–Místku, aby tam reprezentovali naši školu
v okresním kole sportovní gymnastiky. Byli to: AnnaMarie Holušová, Ondřej Marek, Jan Ševeček ze 2. třídy,
Hana Poledníková, Lukáš Daníček ze 3. třídy, Michaela
Řezníčková, Monika Ondruchová ze 4. třídy a Tereza
Knapková z 8. třídy. Nejlépe si vedla Hanka Poledníková,
která v silné konkurenci získala 3. místo ve své kategorii.
Pěkné výkony předvedli i ostatní, i když jako jednotlivci
nestanuli na stupních vítězů. Hoši však celkově získali 3.
místo. Zúčastnit se takové soutěže znamená zvládnout
silová cvičení na hrazdě, přeskok přes kozu, umět se
ladně pohybovat na kladině či lavičce a skloubit gymnastické prvky do sestavy na gymnastickém koberci;
u dívek i podle hudby. Přejeme našim dětem, aby měly
vždy radost ze cvičení a získávaly v soutěžích pěkná
umístění.
Mgr. Z. Křenková

Sportovní úspûchy na‰ich dûvãat
Dne 9. 4. 2003 odjely naše dívky do ZŠ v Dobré, kde
proběhlo okrskové kolo v přehazované. Turnaje se zúčastnilo osmičlenné družstvo dívek ze 6. ročníku. Byly
to: D. Mikalová, P. Vedralová, L. Svobodová, P. Davídková,
N. Šigutová, J. Krpcová, B. Kunášová a K. Ondruchová.
V konkurenci osmi družstev z okolních škol si naše
děvčata vybojovala velmi pěkné třetí místo.
Mgr. Blanka Skýpalová

Akce MS okrsku Fr˘dlant n. O.
v Z· Karla Svolinského v Kunãicích p. O.
Ve středu 23. 4. 2003 proběhla v naší škole akce MS 1.
stupně okrsku Frýdlant n. O. zaměřená na výtvarnou výchovu. Pozvání přijaly p. učitelky z několika škol, aby
zhlédly a prakticky se seznámily s grafickými technikami
používanými v hodinách výtvarné výchovy. Přednášku
s ukázkami prací vedli PaedDr. Zdeněk Šrubař a PaedDr.
Dana Heryánová. Na pomoc přišly také děti z nepovinné
výtvarné výchovy, aby předvedly, co všechno se už
v dané oblasti naučily. Myslím, že akce se vydařila
a všichni zúčastnění odcházeli s novými poznatky a zkušenostmi, s chutí nově tvořit ve výtvarné výchově a získat děti pro výtvarné vyjadřování některou z grafických
technik. Všem, kteří akci připravili, patří velký dík.
Za MS 1. stupně ZŠ Mgr. Eva Halatová

Malí básníci se objevují také v 1. tfiídû
Chaloupka celá z perníku,
podívej se, Jeníku.
Mňamy, mňam, to se mám,
když chaloupku ujídám.
Bába křičí ze dveří:
„Neujídej, doma máš svou večeři.“
Mařenka s Jeníčkem utíkají spolu,
za chvíli sedí s rodiči u stolu.
žákyně Ivanka Maralíková

Den Zemû na Z· K. Svolinského v Kunãicích p. O.
V pondělí 28. 4. 2003 jsme také v naší škole oslavili Den
Země, který připadá každoročně na 22. dubna, bohatým
programem. Ráno jsme určovali rostliny a soutěžili, kdo
jich pozná nejvíce. Žáci druhého stupně se seznámili
s likvidací a recyklací odpadů. Děti prvního stupně se
zúčastnily písničkového pásma k ochraně přírody. Poté
nastala snad nejzajímavější část dne, kdy jsme se mohli
seznámit s lamou z ostravské ZOO. Lama alpaka je vyšlechtěna Indiány pro vlnu a ta naše se jmenovala Bonifác. Byla krotká, mohli jsme si ji i pohladit. No a nakonec
jsme se vrhli na úklid. My malí v okolí školy, velcí žáci
v lese nad penzionem pana Krkošky a hoši z 8. třídy u lékárny. Kromě úklidu odpadků, starší žáci stahovali na
hromady také klestí k pálení. Přijel tam také lesní hospodář pan Svoboda, který nás zhodnotil a dal nám další
práci. Příjemné bylo také přerušení práce, kdy nám pan
školník Klimeš s paní kuchařkou Pilmajerovou dovezli
chutný guláš. V přírodě více vyhládne a lépe chutná.
Den se nám vyvedl, snad se vyvede i za rok.
PaedDr. Dana Heryánová a žáci

Akademie 2003
Žáci a učitelé naší školy srdečně zvou širokou veřejnost na žákovskou Akademii. Akce proběhne v pátek
16. května 2003 od 17 hodin ve školní tělocvičně. V bohatém pásmu vystoupení se představí postupně všechny třídy, školní družina a další skupiny žáků. Vstupné
bude dobrovolné, občerstvení je zajištěno. Těšíme se na
vaši bohatou návštěvu.
— vedení školy —

Jaro s tancem a písní
22. 4. odpoledne se radostnými projevy dětí a mládeže
rozezněl frenštátský Kulturní dům. Svá vystoupení zde
předváděly děti různého věku — od předškolních až po
středoškoláky. Každoročně se zúčastňují také děti naší
školy — soubor Holubjanka předvedl nacvičené pásmo
Uspávání panenek a dětský pěvecký sbor si pro posluchače připravil jednu umělou a tři lidové písně, jednu li-
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dovou píseň zahrála také zobcová fléna s doprovodem
klavíru. I když je náš pěvecký sbor početně velmi malý,
každou píseň obecenstvo odměnilo potleskem. Stejné
odměny se dostalo i dětem z Holubjanky.
V předcházejících číslech ON jsme vás, milí čtenáři,
průběžně informovali o výjezdních aktivitách školního
souboru Holubjanka. Ani měsíc duben nebyl výjimkou.
V sobotu 26. 4. dopoledne členové Holubjanky odjeli do
Zubří, kde se konalo regionální kolo přehlídky souborů
našeho regionu. Celou přehlídku zahájil svou taneční
kreací místní soubor. Naše Holubjanka vystupovala
v první polovině programu. Svou velkou premiéru měla
nově vzniklá dětská cimbálová muzika, která naše
pásmo Uspávání panenek citlivě hudebně doprovodila.
Děti měly možnost podívat se také na ostatní soubory
z první a druhé části přehlídky. Po ukončení programu
jsme radostně nasedali do připraveného autobusu a za
zpěvu lidových písní, se kterými jsme přijížděli, jsme ze
Zubří i odjeli. Tomuto regionálnímu kolu předcházela
také přehlídka v Ostravě – Porubě, které jsme se v sobotu 12. 4. rovněž zúčastnili.
Mgr. Marie Kahánková

Duben ve „Sportu pro všechny“
Duben byl pro naši mládež měsícem doslova soutěžním. 8. 4. výbor ASPV uspořádal pro žactvo „velikonoční“ gymnastické přebory. V jednotlivých kategoriích
vyšli vítězně tito závodníci:
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nejmladší: 1. místo Markéta Vyroubalová
mladší I:

1. místo Hana Poledníková a Ondřej Marek.
2. místo Karolína Vyroubalová a Kryštof
Střálka
3. místo Romana Knapková a Jan Ševeček

mladší II: 1. místo Michaela Řezníčková a Lukáš
Daníček
2. místo Pavla Štulcová a Tomáš Nevřiva
3. místo Matěj Rybář
starší:

1. místo Veronika Svobodová
2. místo Tereza Knapková

Dále také soutěžili a divákům předvedli pěkné výkony
Lucie Řezníčková, Anna-Marie Holušová a Jan Lanča.
V okresním kole, které se konalo 13. 4. v palkovické tělocvičně nejlépe uspěly Lucie Řezníčková a Veronika
Svobodová — obě si vybojovaly 2. místo ve své kategorii,
Lukáš Daníček 5. místo a Jan Ševeček 6. místo ve své kategorii.
Konkurence byla veliká, účast 160 závodníků okresu
Frýdek–Místek.
Poděkování za pomoc při organizaci závodů patří paní
Anně Kupčíkové, Miroslavě Macurové, Vlaďce Šigutové,
Zdeňce Křenkové, Marii Majerkové, Boženě Klimkové
a Marii Lukešové a především našim cvičitelům paní
Jarce Poledníkové, Ivě Řezníčkové, Zuzaně Majerkové,
Janě Klimešové, Vítu Majerkovi a Vilému Majerkovi.

Výsledková listina Regionálního přeboru žákyň
ve sportovní gymnastice r. 2003
předškolní
TJ Sokol Palkovice
TJ Sokol Kunčicc
ZŠ Paskov
11. ZS TJ VP FM
TJ Sokol D. Domaslavice

75,9
50,7
79,8
-----

MŽ I.
109,6
107,8
109,3
112,75
---

MŽ II.
101,1
93
103,2
116,15
106,7

SŽ III.

SŽ IV.

Celkem

Pořadí

99,8
----113,2
---

104,1
69
--106,2
---

490,5
320,5
292,3
448,3
106,7

1.
3.
4.
2.
5.

Nyní se již žactvo ve cvičebních hodinách připravuje na soutěž v lehké atletice do Frýdku–Místku a na tzv. „Medvědí stezku“ do Chlebovic.

„Tančit jako déšť“
Skupina dorostenek si skladbou „Tančit jako déšť“ vybojovala postup z okresního kola do
oblastní přehlídky pódiových
skladeb. 27. 4. ji předvedly před
přísnou porotou a diváky v hale
v Kopřivnici a skladba se velmi
líbila. Poděkování za reprezentaci patří Martině Čajánkové,
Aleně Daníčkové, Janě Klimešové, Karolíně Křenkové a Adéle
Parmové a paní Zdeňce Křenkové, která skladbu s děvčaty
nacvičila.

Chvilka k zamyšlení —
jak jste na tom?
A. Index tělesné hmotnosti (BMI – Body Mass Index)
BMI =

hmotnost v kg
výška v metrech na druhou

Slovní vyjádření indexu:
18,5 <
podváha
18,5—24,9
normální hmotnost
25,0—29,9
nadváha
30,0—34,9
středně vysoká obezita
35,0—39,9
vysoká obezita
40,0 >
velmi vysoká obezita
Výbor ASPV
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Rybáři informují
Tak jako každoročně i v tomto roce jsme počátkem
dubna čistili vodní nádrž od nánosu řas, listí a nečistot
usazených v nádrži za celý rok.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili čištění
nádrže. Počasí nám moc nepřálo, padal sníh a pršelo, ale
přesto všechno se nám podařilo nádrž včas vyčistit.
Ochránci přírody požadují nádrž vyčistit než začnou
táhnout žáby, aby se nepřerušila jejich migrace. Také
jsme dostali připomínky, aby se nádrž čistila až koncem
května. I to jsme zkoušeli, ale v květnu už málo prší
a nádrž nebylo čím naplnit a na sezónu byla poloprázdná. Neustále se zhoršující kvalita vody zapřičiňuje růst
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řasy, voda obsahuje mnoho dusičnanu, který je hojně
obsažen v pracím prášku. Snažíme se výskyt řasy eliminovat výsadbou ryb, které se řasami živí, vysazujeme násadu tolstolobika a amura.
Dále bych chtěl poděkovat panu Pavlovi Kahánkovi za
zapůjčení hadic k čištění, panu Niklovi za pomoc při stahování bahna, panu Bohdanu Petrovi a panu Cochlarovi, kteří nám svojí technikou pomohli nádrž vyčistit.
Dále jsme pro občany připravili možnost rybolovu
každou sobotu a neděli od 7.00 hod v rybářské chatě.
Přeji bohaté úlovky a „Petru zdar“!
Předseda rybářského sdružení
Jan Valenta

Odbor Klubu českých turistů Kunčice pod Ondřejníkem
pořádá v sobotu 24. května 2003
veřejně přístupnou turistickou akci
— Kunčický pochod — Po stopách partyzánů. —
— pochod navazuje na již tradiční pochody a dálkové běhy pořádané v Kunčicích pod Ondřejníkem
Popis tras pochodu:
— trasa 30 km:
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích p. O.) po modré turistické značce na Horní Čeladnou. Z modré odbočíme
doleva (po vlastním značení) k památníčku J. Ušiaka, pak se vrátíme zpět na modrou tur. značku, po které pokračujeme ke kapličce — kontrola — K1. Odtud po červené tur. značce doleva, pak doprava úbočím Smrku až na Polanu (rozcestí tur. značek). Zde odbočíme doprava na modrou tur. značku, po níž dojdeme na Kociánku — K2. kde bude malé
občerstvení. Po modré tur. značce pokračujeme až na Martiňák, chatu míjíme a po zelené tur. zn. dorazíme na rozcestí Bařiny — K3. Po zelené značce pokračujeme vzhůru na Čertův mlýn — K 4. Z Čertova mlýna sestoupíme po červené tur. zn. na sedlo Maňáky, kde přejdeme na zelenou tur. značku, která nás dovede úbočím Noříčí hory přes Bystré až téměř k nádraží ČD v Kunčicích p.Ondř. Před nádražím se napojíme na vlastní značení, které nás dovede do cíle
pochodu, k chatce „U žabáka“ ( nad hřištěm TJ Sokol Kunčice p.O.)
Převýšení na trase 30 km
— cca 980 m
— trasa 15 km:
Z místa startu (nádraží ČD v Kunčicích p. O.) po žluté turistické značce (směr Malá Stolová). Během stoupání Malou
Stolovou narazíme na kontrolu — K1, za kterou odbočíme doprava na šikmo stoupající lesní cestu. Po vlastním značení obcházíme Velkou Stolovou na rozcestí ke kontrole — K2. Pokračujeme po vlastním značení k zeleně značené turistické cestě, (dáme se ostře doprava), po níž dojdeme přes Bystré až téměř k nádraží ČD v Kunčicích p. Ondř. Před
nádražím se napojíme na vlastní značení, které nás dovede do cíle pochodu, k chatce „U žabáka“ ( nad hřištěm TJ
Sokol Kunčice p. O.)
Převýšení na trase 15 km
— cca 460 m
Start a cíl:
Start pochodu obou tras je od chatky TURIST u nádraží ČD v Kunčicích p. Ondřejníkem. Start na obě trasy je průběžný od 7.00—9.00 hod.
Cíl pochodu obou tras — chatka „U Žabáku“ — areál vodních nádrží nad hřištěm TJ Sokol Kunčice p. O.
Prezentace:
Vyplněním přihlášky v sobotu 24. května 2003 v době od 6.45—9.00 hod. v místě startu — chatka TURIST u nádraží ČD v Kunčicích p. Ondř.
Startovné:
Trasa 15 km — dospělí 20 Kč, mládež do 15 let 10 Kč, Trasa 30 km — 30 Kč,
Členové KČT po předložení karty EUROBEDS sleva 20 %.
Charakter tras:
Obě trasy jsou vedeny převážně po značených turistických cestách v horském terénu, část tras vede po lesních
cestách s vlastním značením.
Větší část pochodu vede chráněnou krajinnou oblastí Beskydy, turistické cesty jsou značeny na turistické mapě Moravskoslezské Beskydy — 96. Plánek s popisem obou tras obdrží startující při prezentaci.
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Časový limit:
Pro trasu 30 km — 8,0 hod, pro trasu 15 km — 4,0 hod.
Podmínky účasti:
Dobrý zdravotní stav účastníka. Pro účast na 30 km trase pochodu dovršení 15 let věku.
Trasa 15 km — mládež do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby.
Zavazadla:
Zájemcům budou zdarma uschována při prezentaci.
Občerstvení:
Všichni účastníci pochodu obdrží v cíli jedno teplé jídlo, účastníci pochodu 30 km obdrží na trase při kontrole K 3
— malé občerstvení.
V cíli bude možnost dalšího občerstvení v připraveném bufetu.
Odměny:
Všichni účastníci, kteří projdou předepsanými kontrolami svých tras a absolvují pochod v předepsaném časovém limitu, obdrží účastnický list a malou pozornost, kterou věnoval obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem.
Pro nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka pochodu jsou připraveny věcné odměny.
Největší odměnou pro všechny účastníky bude pobyt spojený s pohybem v jarní přírodě a navázání nových přátelství.
Organizační:
Akce se uskuteční za každého počasí — účastník pochodu absolvuje trasy na vlastní nebezpečí.
V ceně startovného není pojištění proti nehodě či
úrazu, členové KČT jsou pojištěni v rámci klubu.
Bližší informace možno získat na adrese: manželé
Martiňákovi, 739 13 Kunčice p. O. 405,
tel./fax. 556850274, mob. 603548526

Dějiny sklárny
v Kunčicích pod Ondřejníkem
Václav Štěpán
V časopise Těšínsko č.3/2002 vyšla poměrně rozsáhlá
stať Václava Štěpána: Dějiny sklářství na panství Hukvaldy. Se souhlasem autora jsem pořídil následující
výtah, neboť si myslím, že obsah té velmi pečlivé práce
bude pro všechny místní velmi zajímavý.
J. Folprecht
Nejprve by bylo vhodné předeslat, že podrobné prostudování pramenné dokumentace odhalilo pět různých stanovišť této sklárny během minulosti. Nejstarší
sklárna na panství Hukvaldy je doložena mmj. názvem
osady Sklenov. Vzhledem k blízkosti hradu Hukvaldy lze
usuzovat, že sklárna byla založena současně se vznikem
tohoto hradu, tj. kolem roku 1230 a někdy v polovině 13.
století (pravděpodobně ke konci vlády biskupa Bruna ze
Schaumburgu) zanikla. Ve 14. a 15. století sklárny na hukvaldském panství nebyly.
První sklárna poblíže Kunčic pod Ondřejníkem vznikla pravděpodobně v období vlády biskupa Stanislava
Thurza (1497—1540). Její existenci však můžeme doložit
jen z nepřímých zmínek.
První skutečné zprávy, jež můžeme vztahovat na tuto
huť, jsou z r. 1580 a souvisely s nástupem biskupa Stanislava Pavlovského. Tato obnova kunčické sklárny byla od
počátku spjata se jménem Dominika Schürera, příslušníka jednoho z nejvýznamnějších českých sklářských
rodů. Schürerové pocházeli z Krušnohoří a během 16.
století příslušníci několika větví tohoto rodu začali roz-

víjet sklářství v severních, západních a východních Čechách. Dominik Schürer (c. 1540—c. 1620) získal r. 1581
privilegium biskupa Pavlovského, obsahující potvrzení
koupě sklárny v Kunčicích pod Ondřejníkem se vším, co
k ní od starodávna patřilo (4 lány polí, několik podsedků, 5 lánů klučenin a možnost zřízení pivovaru a mlýna.
S největší pravděpodobností můžeme sklárnu situovat
do lokality Staré Hutě, tj. do ráztoky mezi Velkou Stolovou a Noříčí horou, na pravém břehu potoka Bystrá. Tato
lokalita Staré Hutě (u nynější místní části Šajtárky) je zakreslena na katastrální mapě Trojanovic (asi z r. 1770).
Již ale roku 1583 Dominik Schürer opouští sklárnu,
neboť se domluvil s huťmistrem Andrysem (Andreas Fischer) ze sklárny v Mlýnickém Dvoře na panství Štíty na
vzájemné výměně pracovišť. Roku 1592 byl povýšen do
šlechtického stavu s predikátem „z Waldheimu“. Později v r. 1612 založil ještě sklárnu v Bílé Vodě na sousedním
panství Ruda nad Moravou. Stal se v oboru sklářství na
severní Moravě velmi proslulou osobností.
Osud sklenáře Andryse byl proti tomu zcela jiný. Zřejmě nebyl tak zručným odborníkem, jako Schürer. Z roku
1586 se totiž dochovala písemnost biskupa Pavlovského,
vyjadřující nespkojenost s kvalitou dodaného skla. Roku
1587 však sklárna připravila dodávku většího množství
sklenic pro vyškovský zámek, kde se biskup Pavlovský
chystal uvítat arcivévodu Maxmiliána, jenž byl částí polské šlechty zvolen za krále polského a vydal se na cestu
do Polska, aby tam obhájil své nároky na trůn.
Andras Fischer zůstal v kunčické sklárně asi do r. 1594,
kdy byl vystřídán Matyášem Kadenem, dosavadním huťmistrem z Rokytnice v Orlických horách. Finanční úhrady s tím spojené neprobíhaly řádně, takže se Kaden dostal na čas dokonce do vězení na hradě Hukvaldy.
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Roku 1602 nastaly zase jiné problémy, jak svědčí prosba kunčického huťaře o svolení k přemístění hutě za
řeku Čeladnou a to pro nedostatek dřeva. To již bylo za
nového biskupa, kardinála Ditrichštejna. Sklárna se tedy
octla na katastru obce Čeladná v hustých lesích na jih od
hory Smrku — asi tam, kde lesní cesta od Čeladenky
k přehradě Šance dělá ostrou okliku směrem na sever.
Další zprávy o huti máme až z prvních let třicetileté
války, které svědčí o tom, že tehdy byl huťmistrem Michal Šváb. Asi v roce 1633 přišel do huti Jan Kandler
a jeho pomocí přešla sklárna na výrobu malovaného
skla, v čemž brzy nabyla proslulosti. Pochopitelně, že
stále vyráběla okenní kolečka, jichž bylo jak na panství
Hukvaldy, tak zejména v olomouckém biskupství stále
potřeba v počtech několika tisíc kusů.
Ke konci třicetileté války došlo v personálu sklárny ke
značným změnám. Huťmistrem se stal Mates Michna,
příslušník významného a bohatého měšťanského rodu
z Frenštátu (prvně uváděn r. 1656, patrně po huťmistru
Balcarovi). Michnovi se podařilo výrobu skla v huti značně zdokonalit a její výrobky začaly být odebírány v širším okolí. Z roku 1663 je zaznamenán údaj, že sklárna
dávala ročně čistý výnos 80 zl.
Roku 1664 nastoupil na biskupský úřad Karel z Lichtenštejna — Kastelkornu (1624—1695), což znamenalo
rovněž podnět k lepšímu pro kunčickou sklárnu. Huť začala zvýšenou měrou dodávat různé druhy skla pro potřeby biskupství. Tou dobou však opět nastaly problémy
s vyčerpaností zásob dřeva v okolí sklárny. V rámci těchto tendencí přistoupil r. 1668 hukvaldský hejtman Velecký k řešení, spočívajícím v zbudování nové sklárny při
obchodní stezce z Frýdku do Uher. Zvoleno bylo místo
pod horou Šorštýn v údolí potoka Chladné vody. Současně bylo rozhodnuto, že novou sklárnu převezme Matesův syn Michal. Sklárna byla zřejmě vybudována
během roku 1669 a hned se kolem ní začali usazovat
osadníci. Nová osada dostala na počest biskupa jméno
Karlovice. Sklárna v Karlovicích skutečně těžila ze své
polohy a Michal Michna pokračoval v tradici dobré kvality výrobků, kterou příchodem cizích odborníků ještě
zdokonalil.
Pokud jde o huťmistra Matese Michnu, ten odešel na
sever od dosavadního stanoviště sklárny blíže pod horu
Smrk — pravděpodobně do polesí Studenčany. Zpráva
o ní existuje z r. 1671. Roku 1676 byla kunčická huť už ve
vlastnictví Michala Michny, který se brzy stal v Kunčicích fojtem.
Ve druhé polovině 70 let vzniklo v Uhrách ozbrojené
povstání proti Habsburkům, které se r. 1680 promítlo
i do osudů této příhraniční oblasti. Při vpádu uherských
kuruců byla vypleněna karlovická sklárna. Plenili také
v Kunčicích, při čemž byl zabit huťmistr a kunčický fojt
Michal Michna.
Karlovická huť již nebyla obnovena a kunčická s největší pravděpodobností byla obnovena ve starém místě
mezi Čeladenkou a Ostravicí, neboť v jejím okolí mezitím zase dorostl mladý les. Sklárna mj. dodala sklo na
stavební úpravy kostela sv. Václava v Moravské Ostravě,
zejména na přístavbu kaple P. Marie Karmelské v l.
1689—1695. Nevíme, kdo huť po r. 1680 provozoval, ale
můžeme usuzovat, že od počátku 18. století přešla do
majetku další významné a bohaté frenštátské měšťanské
rodiny Konvičků. Poloha sklárny mezi Čeladenkou a Ostravicí je zachycena na Müllerově mapě Moravy z r. 1716.
Konvičkům se podařilo sklárnu opět pozvednout
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a nabýt při tom postupně značného jmění. První polovina 18. století byla dobou velkého rozkvětu sklářství
v českých zemích a kunčická huť nepochybně těžila z tohoto boomu. Stala se obecně známou na Moravě i ve
Slezsku.
Prvním známým huťmistrem z rodu Konvičků byl
Karel Konvička. Po jeho smrti zdědil sklárnu, kunčický
hutní statek a frenštátský dům jeho syn Karel. Podle přiznávací fasse k tereziánskému katastru z r. 1749 měl
Karel Konvička v Kunčicích svobodný hutní statek,
k němuž náleželo přes 35 jiter polí, přes 11 jiter luk a přes
52 jiter lesů. K hutnímu staku náleželo 6 poddaných.
I nadále byl v provozu mlýn.
Období sedmileté války v letech 1756—1763 a po něm
následující léta hospodářské stagnace přinesla zřejmě
také kunčické sklárně jisté potíže. Karel Konvička proto
kolem r. 1770 huť na starém místě zrušil a přenesl ji
přímo do Kunčic. On a personál hutě sídlili od té doby
v hlavní budově hutního statku č. 70, zvané Huťařství,
kde byl zároveň zřízen hostinec. Sklárna působila na nádvoří tohoto statku, v posledních letech své existence
také na nedalekých pozemcích, náležejících k domům
č.71 a 119.
Nevíme, jak dlouho Karel Konvička řídil sklárnu jako
huťmistr, podle všeho ji někdy na počátku 80 let 18. století předal synovi Janu. Poslední zmínka o huti je z 18.
března 1790, kdy je v gruntovní knize Kunčic pod Ondřejníkem zaznamenán převod jejího majetku do rukou
Jana Konvičky po jeho zemřelém otci. Pravděpodobně
ještě téhož roku byla výroba skla v huti zcela zastavena.
Počátkem 19. století pokoušel se Jan Konvička získat povolení k obnově provozu, avšak ani na třetí žádost mu
arcibiskup Colloredo – Waldsee souhlas neudělil.
Do dnešních dnů se v Kunčicích pod Ondřejníkem zachoval jako památka na bývalou sklárnu objekt Huťařství č. 70 s výletní restaurací. Samotná stanoviště hutě
nebyla dosud probádána. Sklárna v Kunčicích byla nepochybně velmi významným objektem a její význam
tkví kromě přínosu ke zlepšení profesionální úrovně vyráběného skla i v tom, že pomáhala k vývoji sklářství
jako lidového umění, především v oblasti malby na skle.
Literatura:
— Štěpán Václav: Dějiny sklářství na panství Hukvaldy,
Těšínsko č. 3/2002

České dráhy, a. s. — Správa
dopravní cesty Ostrava informuje
Uzavfiení pfiejezdu
Správa tratí Ostrava plánuje v měsíci červnu opravu
koleje tratě Valašské Meziříčí — Ostrava, při těchto pracích dojde k uzavření železničního přejezdu v km 87,853
(Žuchov) této tratě, který se nachází na k. ú. Kunčice pod
Ondřejníkem.
Správa tratí osadí přilehlou komunikaci k přejezdu dopravní značkou „slepá ulice“ s dodatkovou tabulí s textem: „dne 17. 6. 2003 je železniční přejezd uzavřen“.
Přejezd bude uzavřen v době od 7.00 do 19.00 hodin.
Ing. Jan Trávníček
přednosta správy tratí Ostrava
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Beseda o přistoupení
České republiky k Evropské unii
Srdečně zveme všechny občany na besedu s Ing. Jiřím
Carbolem, náměstkem hejtmana Moravskoslezského
kraje o přistoupení České republiky k Evropské unii.
Beseda proběhne v pátek 30. 5. 2003 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem.
výbor MO KDU–ČSL

Nabídka projekčních prací
❃ Rybníky ❃ Malé vodní nádrže, okrasná jezírka
❃ Úpravy potoků, toků ❃ Oprava meliorací
❃ Odvodnění pozemků ❃ Úprava terénu
❃ Rekultivace pozemků ❃ Návrhy kopaných studní
❃ Návrhy příjezdových komunikací, polních a lesních cest
❃ Pozemkové úpravy
Zajistím i podklady pro územní rozhodnutí,
pro vydání stavebního povolení, popřípadě i realizaci stavby.
Rovněž zpracovávám i znalecké posudky pro uvedené stavby.
Ing. Kus Pavel
Tel.: 728 232 120
558 659 309
Horymírova 369
Frýdek–Místek
PSČ 738 01

Privat:
Skalice 324, Frýdek–Místek 10
PSČ 739 08

Nabídka sluÏeb
➢ Strojní ‰típání palivového dfiíví hydraulick˘m
‰típaãem
➢ Lisování a balení senáÏe do balíku —
prÛm. 120 cm
Kontakt: Petr Nikel
Kunãice pod Ondfiejníkem 581
739 13
Tel.: 604 69 34 07
Tel.: 556 850 280

KVĚTEN 2003

Fa Piskoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n. O.
558 677 708, 604 701 767
Ceník paliva
hnědý ořech 2 — 149 Kč/q
hnědý ořech 1 — 175 Kč/q
hnědá kostka — 185 Kč/q
černý ořech a kostka — 328 Kč/q
koks ořech 2 (drobný) — 380 Kč/q
otopová směs — 415 Kč/q
brikety lisované — 39 Kč/10kg
topná směs kaly — 149 Kč
Ceník štěrku, písku
písek — 39 Kč/q
štěrk 04 — 50 Kč/q
štěrk 022 — 45 Kč/q
struska — 30 Kč/q
Ceny včetně DPH 22 %
Provozní doba
pondělí až středa 7.00 —13.00 hod.
čtvrtek 7.00 —15.00 hod.,
pátek 7.00 —14.00 hod.
Od května do září prodej i v sobotu
08.00 —11.00 hod.

SIDOT
sdružení
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
VÁM NABÍZÍ — PRODEJ. MONTÁŽ. SERVIS:
ŽALUZIE — HORIZONTÁLNÍ, VERTIKÁLNÍ,
ISSO SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ — DO DRÁŽKY,
LEPENÉ ROLETY — PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ,
TEXTILNÍ MARKÝZY — BALKÓNOVÉ, KOŠOVÉ

SÍTĚ PROTI HMYZU — PEVNÉ,
SAMONAVÍJECÍ PLASTOVÉ SPRCHOVACÍ BOXY

DVEŘNÍ ČALOUNĚNÍ
ČIŠTĚNÍ VERTIKÁLNÍCH ŽALUZIÍ
VÝBĚR Z VÍCE JAK 180 BAREV,
TYPŮ LAMEL A POTAHOVIN.
DODACÍ LHŮTY 7—10 DNŮ,
ZÁRUČNÍ LHŮTY AŽ 24 MĚSÍCŮ INFORMACE,
OBJEDNÁVKY:
556 850 260, 604 539 619
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