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1953
Zapsal Klement Musil
Kunín, německy Kunewald nebo Kunewalde, je vesnice uprostřed Kravařska. Leží 250 m nad
mořskou hladinou podél říčky Jičínky, jež se na sev. vesnice do Odry vlévá. Kunín je spojen
bezprostředně se Senovém. Katastrální rozloha obce měří asi 1 800 ha. Kunewald je původní
německá osada založená koncem 13. století. Sídlem vrchnosti a panských úředníků stal se
Kunewald v roce 1720, kdy byla dostavěna zámecká budova. Zámek postavila hraběnka
Eleonora Harrachová. Na místě, kde zámek stojí, bývala dříve starodávná tvrz. Ve 14. a 15.
století náleželo Kunwaldské panství k dominiu starojičínskému, potom měnilo majitele.
Samostatným panstvím stal se Kunwald r. 1584, kdy jej dostala do majetku Estera, dcera p.
Baltazara Schweinitze z Pilmersdorfu. Její manžel přikoupil k majetku ještě Suchdol. Poslední
majitelé kunwaldského statku byli od r. 1895 Viktor a Marietta Bauerovi. Nové historické
období Kunína začíná r. 1945.
Úmrtí J.V. Stalina
5. března smutek rozprostřel se po celé naší vlasti. Zemřel J.V. Stalin.
Smrt tohoto velikána překvapila všechny naše občany. Oznámení o jeho smrti
působilo jako úder. Všichni jakoby se ptali: „Je možné, že i takoví lidé umírají?“
Hned odpoledne se konala schůze místního akčního výboru národní fronty, na níž byla
ustavena komise, která měla zajistit uctění památky našeho velikého přítele. Tato komise také
organizovala společný poslech smutečních obřadů. Poslech se konal v kulturní jizbě za četné
účasti občanstva. Smuteční obřady poslouchaly také děti ve škole. Škola jako první z naší
obce zaslala ústřednímu výboru komunistické strany telegram, v němž byla vyslovena bolest
nad ztrátou milovaného přítele a současně odhodlání, s nímž i nadále budeme pokračovat
v budoucnosti, tak, jak nás tomu on učil. Telegram odeslal také výbor místní organizace
komunistické strany, rada místního národního výboru a výbor žen.
Mysl nás všech nesla se ty dny ke Kremlu. Přemýšleli jsme o životě a práci muže,
který usiloval o zajištění míru na celém světě, který byl naším přítelem, a jemuž jsme
povinováni tolika díky.
Smrt presidenta republiky, soudruha Klementa Gottwalda
Dělnickou třídu, otuženou a zocelenou v bojích za svá práva, nerozvrátí sebevětší
nápor. Dělnická třída, vedena svou komunistickou stranou, prožívala v minulosti těžké doby,
ale nikdy neklesla, nikdy nezoufala. Také tento čas stojí dělnictvo naší vlasti pevně semknuto
a odhodláno jít dál a pevně svou cestou, kterou naznačil a kterou celý náš národ vedl,
milovaný president, dělnický vůdce, soudruh Klement Gottwald.
Zemřel dne 14. března 1953. Náš pracující lid nezlomila zpráva o jeho smrti.
Zmnohonásobil se smutek nad úmrtím generalisima Stalina, ale zmnohonásobilo se také
odhodlání a snaha vytrvat, nepovolit v budování a připravovat dále lepší a radostnější
budoucnost našim dětem.
Po týdnu znovu se scházeli naši občané, aby organizovali smuteční tryznu. Znovu
zasíláme smuteční telegramy ústřednímu výboru komunistické strany československé. V sále
kulturního domu je postaven katafalk a celý sál je smutečně vyzdoben. Smutečního aktu se
zúčastnilo přes 300 občanů. Sál byl přeplněn. Pořad zahájil předseda MNV soudruh Fusek
Jaroslav. Po jeho krátkém projevu přednesli žáci národní školy několik smutečních recitací.
Potom následoval poslech smutečních obřadů z Prahy. P celou dobu střídaly se u katafalku,
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který byl postaven na jevišti, čestné stráže. Postavili je především dělníci z cihelny a
z mlékárny, dále členové KSČ, M.N.V., ČSM, zemědělci, učitelé a pionýři.
S láskou budeme vzpomínat na našeho prvního dělnického presidenta. V jeho duchu
budeme pěstovat a utužovat přátelský svazek se Sovětským svazem a v jeho duchu budeme
budovat socialismus v naší vlasti.
Měnová reforma 1953
Dne 1. června 1953 vyhlásila vláda republiky československé měnovou reformu.
Touto reformou zpevňuje se hodnota naší Koruny – a to nejradostnější pro československý
pracující lid – ruší se lístkové hospodářství. Veškeré zboží prodává se nyní volně. Zrušení
lístků na potraviny a textil přijali pracující naší obce s radostí. Ženy i muži odevzdávají
„kmenové listiny“ ve výměnném středisku a usmívají se přitom. Mají radost, že za nové
peníze si budou moci koupit hodnotné zboží podle svého výběru a v libovolném množství.
Provedení měnové reformy bylo následující: Výměny byly veškeré hotovosti
v poměru 50:1 mimo částku Kč 300,- na jednu osobu, která byla vyměněna v poměru 5:1.
Peníze uložené na spořitelních knížkách a na běžných účtech byly vyměněny výhodněji. Stát
chtěl tak splatit důvěru, kterou občané projevili tím, že svoje peníze, které nutně
nepotřebovali, uložili na vkladní knížku a tím pomáhali plnit budovatelské úkoly státu. Částka
až do výše Kčs 5 000,- byla vyměněna v nejvýhodnějším poměru 5:1. Dále byl poměr
následující:
Částka od 5 000 Kčs do 10 000 Kčs v poměru 6,5:1
od 10 000 Kč do 15 000 Kčs v poměru 10:1
od 15 000 Kčs do 20 000 Kčs v poměru 20:1
od 20 000 Kčs do 30 000 Kčs v poměru 30:1
od 30 000 Kčs do 40 000 Kčs v poměru 40:1
vyšší částku bez omezení v poměru 50:1
Vklady žáků na školním spoření a vklady pracujících na závodním spoření byly
vyměněny v poměru 5:1 bez omezení výše vkladu. Hotovosti se vyměňovaly ve zřízených
výměnných střediscích. Pro Kunín bylo příslušné středisko v Novém Jičíně. Peníze se
vyměňovaly ve dnech 2. – 4. června. Úspory na knížkách přepočítávaly spořitelny v poměru
5:1. Měnovou reformou byly zrušeny vnitřní státní dluhy – různé půjčky občanů státu – a
vázané vklady z měnové reformy, která byla provedena v roce 1945. Reformou nebyly
dotčeny hotovosti národních a družstevních podniků, uložené na běžných účtech.
Jak už jsem se zmínil, vlídně bylo přijato zrušení vázaného trhu. Na způsob provedení
reformy bylo již mnoho názorů. Spokojeni nebyli ti, kteří měli doma větší hotovosti a také ti,
kteří měli na vkladních knížkách vysoké částky. Takových lidí nebylo však mnoho. Hodně se
cítili občané poškozeni zrušením vázaných vkladů.
Hodně rozruchu způsobilo také stanovení nových cen v důsledku zrušení vázaného
systému. Uvádím několik cen:
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Chléb:
1 kg
Máslo:
1 kg
Mléko:
1 kg
Sádlo:
1 kg
Maso vepřové:
1 kg
Cukr:
1 kg
Vejce:
1 kg
Mouka krupičková: 1 kg
Košile pánská,stř.jakost:
Vlněná látka:
1m
Bavlněná látka:
1m
Boty pánské:
Damašek na povlaky:
Kvalitní pánský oblek:

Dosavadní cena
na vázaném trhu
8,- Kčs
80,- Kčs
2,20 Kčs
60,- Kčs
54,- Kčs
15,20 Kčs
3,20 Kčs
18,- Kčs
250,- Kčs
500,- Kčs
250,- Kčs
850,- Kčs
45,- Kčs
3 200,- Kčs

Dosavadní cena na
volném trhu
16,- Kčs
450,- Kčs
10,- Kčs
350,- Kčs
280,- Kčs
140,- Kčs
10,- Kčs
36,- Kčs
700,- Kčs
3 000,- Kčs
1 800,- Kčs
1 600,- Kčs
340,- Kčs
12 000,- Kčs

Nová cena
3,- Kčs
44,- Kčs
2,- Kčs
40,- Kčs
28,- Kčs
14,- Kčs
1,20 Kčs
6,50 Kčs
70,- Kčs
400,- Kčs
120,- Kčs
240,- Kčs
1 200,- Kčs

Technické výrobky jako radia, jízdní kola, elektrické spotřebiče, nádobí a jiné výrobky, které
se prodávaly volně jsou vesměs 5x levnější než před reformou.
Mzdy a platy byly přepočítány v poměru 5:1. Nově byly stanoveny přídavky na děti –
podstatně vyšší než ve starých penězích.
Socializace vesnice, JZD Kunín
Na podzim roku 1952 bylo po provedené agitaci odhlasováno JZD druhého typu a
současně hospodářsko-technická úprava půdy. K tomuto se pak přidružilo v lednu 1953
odhlasování společné živočišné výroby a v únoru pak následovalo odhlasování třetího typu
jednotného zemědělského družstva. Těchto úspěchů bylo dosaženo ve velmi krátké době.
Škoda, že pracovní a hospodářské výsledky JZD dosažené v prvním roce nejsou již tak
radostné, jako byl nástup k společnému hospodaření. Výsledek družstevního hospodaření a
nynější stav družstva jasně vyplývá ze zprávy, kterou přednesl předseda JZD soudruh
Šmajstrla na konferenci družstevníků v Novém Jičíně. Znění této zprávy je následující:
Soudružky, soudruzi!
My, družstevníci v Kuníně, nemůžeme se dnes ještě pochlubit pěknými výsledky. Naše
společná práce v roce 1953 vykazuje mnoho nedostatků. Chtěl bych nyní v krátkosti říci,
s jakými překážkami jsme v Kuníně pracovali, a co způsobilo, že naše výsledky nejsu tak
radostné, jako v některých jiných družstvech našeho okresu.
Přípravný výbor JZD byl založen již v roce 1949. Předsedou byl soudruh Hrabec
Štěpán, jednatelem bývalý učitel, soudruh Jaroslav Rýc. Tento výbor nepracoval a ani
nejagilnější členové se nepostarali o to, aby výbor svoji činnost zahájil nebo aby tento výbor
obnovili. Teprve v roce 1952 byl učiněn veliký skok. Činovníci strany a MNV, soudruzi
Václav Černocký, Josef Čára a Rudolf Geryk postarali se o důkladnou agitaci a provedli
nábor do JZD, přičemž pak nebylo postupováno dosti obezřetně a ohleduplně vůči
zemědělcům. Na silnici i na potech, často také na vratech některých statků objevili se různé
nápisy, jako např. tyto: „Kdo je proti JZD, je proti míru. Ať si kulak zahrává, JZD s ním
zamává.“ Při osobní agitaci se postupovalo následovně: „Proč nechceš podepsat přihlášku? To
asi posloucháš cizí rozhlas. Věříš Schlingům, Zenklům a Slánským. No, jak chceš. Když
nejdeš s námi, jdeš proti nám. Ale my si ne tebe posvítíme.“ Následek této agitace bylo
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překotné odhlasování hospodářsko-technické úpravy a tím donucení značné části rolníků do
JZD. Všichni zemědělci nebyli přesvědčeni o správnosti svého rozhodnutí, mnozí se cítili
zaskočeni. Nechápali dobře vzájemný poměr mezi sebou. I při sestavování vedení družstva
dopustili se organizátoři mnoha chyb. Navrhli do výboru a prosadili schválení členů, kteří
neměli vždy správný poměr k družstvu a ke kolektivní práci, a kteří v některých případech
nebyli ani schopni svoji funkci zastávat. Někteří z nich ve výboru vůbec nepracovali a také se,
podle jejich vyjádření za členy výboru nepovažovali. To se zjistilo šetřením, které bylo
provedeno v prosinci 1953.
Jaký byl následek takového překotného združstevnění? Pracovní morálka, která stejně
u mnohých zemědělců nebyla na výši, velmi značně poklesla. Mnoho členů družstva se práci
vyhýbalo, při čemž e vymlouvali, že jsou nemocní, že nemají potřebné nářadí, že na druhé
pracovat nebudu a podobně. Velká část družstevníků pracovala jenom tak, aby se o nich
nemohlo říci, že se práci vyhýbají. Tím vším ovšem trpěli dobří družstevníci a hlavně trpělo
družstevní hospodářství. Pole nebyla dobře obdělána. Velmi špatně byly ošetřeny okopaniny.
Tím se snížil hektarový výnos a nebylo dosaženo plánovaných příjmů. Různé nepořádky ve
žních, při sklizni sena a na podzim při sklizni okopanin, opět ochudily společnou pokladnu.
Dodávky státu byly splněny asi na 56 %. Aby práce na polích byly včas skončeny, používalo
se hodně brigádníků. Zvláště našemu družstvu pomohl patronátní závod Tonak z Nového
Jičína. Přičiněním dělníků bylo mnoho zachráněno, ale družstevníci se připravili o hodnotu
této práce, poněvadž nemohla být pochopitelně proplacena družstevníkům, ale lidem, kteří
pracovali.
Podobné poměry byly i v živočišné výrobě. Plánovaný svod dobytka nabyl včas
uskutečněn, protože nebylo zajištěno včasné vybudování společného kravína. Družstvu tím
vznikly značné ztráty. Družstevníci, pokud měli dobytek doma, dobře krmili. Spotřebovali
veliké množství krmiva, ale velmi málo mléka dodali. Využívali doby před společným
ustájením ve svůj prospěch. Bylo proto přikročeno ke skupinovému ustájení krav. Zde se opět
ukázal špatný poměr mnohých družstevníků. Odvedli dobytek, ale neodvedli uskladněné
krmivo. Hleděli si zajistit krmivo pro dobytek, který byl součástí jejich záhumenky.
Vedení družstva nebylo na tolik akce schopné, aby těmto chybám zamezilo.
Neupravila se pracovní morálka, nenastalo zlepšení.
Značné ztráty způsobila také slintavka. Klesla dojivost krav, snížil se stav prasat.
Velké chyby jsem se dopustili pokud se týká chovu koní. Naši družstevníci krmili
mnoho koňů, ale pracovně je nevyužívali. Práci, kterou mokli koně zastat, vykonávala strojní
stanice. Koně používali družstevníci ve svůj prospěch.
Z těchto uvedených skutečností jasně vyplývá, že hospodářské výsledky nemohly být
uspokojivé. Nakonec byly ještě horší, než se předpokládalo. Hodnota pracovní jednotky byla
vypočítána na -1,58 Kčs. V tom jsou ovšem započítány také náklady na stavbu kravína pro 89
krav. Kdo zavinil tento stav?
Pochopitelně, byli to především družstevníci sami. Svým nesprávným poměrem
k JZD, špatnou pracovní morálkou často neúmyslně, ale je nutno říci, že v mnohých
případech také s úmyslem poškodit, způsobili situaci, která v družstvu nastala. Poškodili sami
sebe. Bylo však také vinnou vedení družstva, které projevilo málo iniciativy a nedovedlo
provoz družstva organizovat. Mnoha chybám mohlo zabránit a leccos mohlo napravit. Na
odstranění některých chyb však potřebovalo pomoci. A tu musím říci, že pomoci se nedostalo
vždy v té míře a tam, jak bylo potřeba. Funkcionáři okresu sice často k nám dojížděli, ale
mnoho se střídali a tím se stalo, že nevystihli správně míru a způsoby pomoci. Téže chyby se
dopouštěli místní funkcionáři KSČ MNV. Neustále družstvu vytýkali jeho chyby a
nedostatky, ale nepomohli při jejich odstranění. Družstvo potřebovalo pomoc v tom, aby se
výbor družstva naučil správnému a pevnému vedení družstva, provozu celého družstva.
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Po provedených šetřeních byla učiněna různá opatření k nápravě. Tak velká část
družstevníků, kteří zjevně dávali najevo svůj špatný poměr k družstvu, byla vyloučena. Byl
také vytvořen nový výbor družstva. Nyní, při zmenšené členské základně, která se sestává ze
členů dobrých a uvědomělých, jsou předpoklady, že v tomto roce budeme hospodařit lépe než
tomu bylo loni. Věříme, že už nedojde k tolika chybám, alespoň ne k tak velkým chybám.
Kultura v naší obci
Film
Do konce roku 1952 promítal MNV v kulturním domě cihelny ve své režii každou
neděli hrané filmy. Filmová představení byla slabě navštěvována, občané nebyli s promítáním
spokojeni. Obraz byl špatný a také zvuk měl mnoho chyb. V důsledku toho, a také proto, že
Československý státní film získal výhradní právo provozovat filmová představení, přestal
MNV promítat filmy a požádal Československý státní film, aby v Kuníně zřídil stálé kino.
Vzhledem k posledním špatným návštěvám nebylo žádosti vyhověno a ČSF nabídl pravidelné
zájezdy putovního kina. Tento návrh byl přijat a tak od března 1953 zajíždí k nám každých 14
dní putovní kino a koná vždy 2 představení – odpoledne pro mládež, večer pro dospělé.
Putovní kino si získalo oblibu zdejších obyvatel a představení jsou slušně navštěvována.
V roce 1953 bylo uskutečněno 18 filmových představení pro mládež a 18 pro dospělé.
Celkem bylo promítnuto 41 filmů, poněvadž večer se často promítaly 2 filmy. Dospělých
návštěvníků bylo asi 2 000, dětí 1 000.
Divadlo
Při místní osvětové besedě je divadelní kroužek. V letošním roce však nenastudoval a
neprovedl ani jedinou hru. Poslední hru provedl v prosinci 1952. Byla to hra z vesnického
prostředí „Kozí mléko.“ Provedení bylo dobré, návštěva také.
Pionýři zdejší národní školy zahráli 12. prosince 1953 hru „Jak květinky
přezimovaly.“ Učitelé velmi pečlivě hru s dětmi nastudovali a děti ji dobře zahrály. Návštěva
byla velmi slabá. Takové nepochopení se nečekalo.
Aby místní osvětová beseda zajistila občanů shlédnutí dobrého divadla, zajistila pro
naši obec zájezd členů ostravského státního divadla a zájezd Vesnického divadla z Prahy.
Ostravští herci předvedli idylickou hru slovenského básníka Ludevíta Štůra „Než lípy
odkvetou.“ Vesnické divadlo předvedlo hru „Ženský zákon“ a „Třicet stříbrných.“ Všechna
tato představení byla velmi četně navštívena a svědčí o tom , že naši občané mají hodnotné
divadlo rádi.
Mimo těchto představení byly uskutečněny zájezdy venkovských souborů z Bernatic,
z Loučky, z Kletného a z Oder. Celkem bylo uskutečněno 8 divadelních a estrádních
představení, která navštívilo 1 350 občanů.
Tělovýchovný den
Tělovýchovný den provedli žáci národní školy v Kuníně dne 7. června 1953. Byl to zdařilý
den. Žactvo předvedlo prostná a různé tělovýchovné hry. Organizace byla výhradně věcí
školy, poněvadž v naší obci není dosud tělovýchovná organizace Sokol. Návštěva byla asi 300
občanů.
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Taneční zábavy
V roce 1953 uspořádaly různé organizace 17 tanečních zábav a plesů, které navštívilo
asi 2 500 lidí. Úroveň těchto tanečních zábav není vždy nejlepší. Pije se mnoho alkoholu a
dává se průchod různým nespolečenským zábavám. V tomto směru jsou pořádající organizace
dlužníky. Časem i zde se jistě nalezne správné a radostné zábavy a oddechu po práci.
Přednášky a besedy s filmem
Různé, především ideologické přednášky byly uskutečněny u příležitosti veřejných
oslav, jako oslava únorového vítězství, Mezinárodní den žen, oslava 1. máje a akce Měsíce
československo-sovětského přátelství. Dále byly uskutečněny odborné přednášky pro
zemědělce a zdravotnické přednášky pro ženy. Při některých přednáškách byl promítán krátký
film. Tak bylo v tomto roce uskutečněno 6 veřejných oslav, 3 odborné přednášky a 2 besedy
s filmem. V Měsíci československo-sovětského přátelství konala se hvězdicová štafeta a
zdejší obcí probíhala i státní štafeta „Poselství přátelství a míru.“ Oslav a přednášek
zúčastnilo se přes 700 občanů.
Záznam o počasí v roce 1953
S obavami se očekávala zima 1952/53. S obavami proto, že podzim 1952 byl velmi
nepříznivý. Od 1. září bez přestání pršelo. Velmi těžko se dobývaly brambory a řepa, těžko se
selo. Také začalo brzy mrznout. Na poli zůstalo mnoho nesklizených brambor a nezaselo se
všechno co bylo v plánu. Nebyla však zima zlá. Průběh vyl asi stejný, jak v tomto kraji bývá.
Zemědělcům se následkem špatného podzimu nedostávalo krmiva.
Jaro bylo poměrně studené. Studené počasí trvalo dlouho. Pomalu se rozvíjely a
rozkvétaly stromy. Také polní práce se opožďovaly. Ještě dne 9. května se velmi ochladilo a
začal padat sníh. V noci na 10. května napadlo tolik sněhu, že byly způsobeny veliké škody.
V zahradách a lesích polámal sníh stovky a tisíce stromů. Byly potrhány telefonní a telegrafní
dráty, vázla doprava. Tato sněhová kalamita trvala 3 dny.
Léto už bylo příznivé. Pozdním sněhem na polích nevznikly škody. Rušivě ještě
zasáhlo krupobití dne 26. června. Nezasáhlo všechna pole v katastru obce. Pásem se prudce
přehnalo přes naši obec a na některých polích způsobilo značné škody. Citelně bylo
poškozeno hospodářství JZD.
Letošní podzimek byl nádherný. Celý podzim sluníčko hřálo. Na sklízení okopanin už
dlouho neměli zemědělci takovou pohodu. Deště se nedostávalo. Téměř celý podzim řádně
nezapršelo. Krásný podzim vytrval až do prosince. Ba ještě nedlouho před vánocemi byly
krásné sluneční dni.
Záznamy o obyvatelích
Ke dni 31. prosince 1953 bydlí v Kuníně 1 434 obyvatel. Z toho je 438 mužů, 455 žen,
275 chlapců do patnácti let, 266 děvčat do patnácti let.
V naší obci žije stoletá žena. Je to paní Kateřina Havlíčková, rozená Carbochová. Narodila se
roku 1852 v Kříšově, okres Příbram. Její život byl těžký. Otec byl pijákem a celý majetek
propil. Matka se proto rozhodla, že pojede se svým bratrem do wolyňského kraje – území
SSSR, kde té doby byly obrovská neosídlené plochy a kam se uchylovalo mnoho českých lidí.
Než se odchod z Čech uskutečnil, zemřela. Kateřinu, jíž bylo 11 roků, vzal si k sobě strýc.
S ním se dostala do nového domova. Strýci, jako ostatním přistěhovalcům, byl přidělen veliký
kus lesa. Les musel být vysekán a potom se na těchto místech zakládala nová pole. Je
8

pochopitelné, že o práci nebyla nouze, a že i malá Kateřina musela těžce pracovat. Strýc k ní
také nebyl nijak jemný a tak Kateřina prožívala často hořké chvíle. Když jí bylo 16 let,
nechtěla už poslouchat strýcovo komandování a utekla. Ve městě Zdouběnově našla službu
u strojvedoucího Žumajlova. Ve službě byla u něho 12 roků. Potom se provdala za strojvůdce
Havlíčka. Ze společně nastřádaného majetku koupila si mladá rodina statek ve Špakově.
Kateřina měla 3 dcery. Jedna se provdala za zemědělce Mauera. Po smrti svého manžela
zůstala Kateřina bydlet u této dcery a s Mauerovými se také vrátila v r. 1947 do vlasti.
Mauerovi se usadili v Kuníně na ulici Suchdolské. Letošního roku dožívá se stařenka 102 let.
Je nemocná a je stále upoutaná na lůžko.
Před rokem 1880 vystěhovalo se mnoho českých rodin z Čech a u Moravy do
Wolyňského kraje v SSSR. V roce 1945 přišli první wolynští Češi do naší obce jako vojáci
a obsadili některé statky. Další pak přišli v únoru 1947. Tito „wolynští Češi“ pocházejí
většinou od města Příbrami v Čechách. Do Kunína se přistěhovalo celkem 23 rodin. 6 rodin je
katolického náboženství – Dvořák, Leinweber, Křesina, Mauer, Svoboda a Tuček. 17 rodin
vyznávají náboženství pravoslavné – Bauer, Bednář, First, Jeřábek, Kočina, Květoň, Lapaček,
Loukota, Miller, Pytlík, Pekarek, Rivec, Stehlík, Tamchina, Tomášek, Tuček, Zajíček.
Většinou osadili statky a pracují v zemědělství. Později se přistěhoval zemědělec Mašovský
a hostinský Kabát.
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1954
Zapsal Klement Musil
Glosy z farní kroniky
V naší obci nebyla do r. 1953 vedena žádná kronika, která by zachycovala všechny
hospodářské, politické, kulturní nebo jakékoliv důležité události. O některých událostech jsou
sporé zmínky ve farní kronice kunínské. Poněvadž tato je pro veřejnost prakticky nedostupná,
uvádím několik důležitých výpisků.
Změna úředního názvu obce
Původní název obce zněl: Kunnewald. V roce 1925 byl název úředně změněn na
Kunwald a po okupaci v roce 1947 na Kunín.
Elektrifikace obce
Elektrifikace obce byla provedena v r. 1929 v květnu. „V důsledku toho bylo poraženo
mnoho stromů, mezi tím také 3 stromy, které patřily faře – 2 akáty a 1 lípa.“
Školství
Rok 1921 byl pro obec Kunwald zvlášť důležitý, poněvadž sedmitřídní obecná škola –
tehdy ovšem německá – byla přeměněna na pětitřídní a trojtřídní měšťanskou školu. Česká
menšinová škola byla jednotřídní.
Volby v roce 1919
V poválečném roce 1919 konaly se volby do národního shromáždění a do obecních
zastupitelstev. Volit mohli občané, kteří měli státní příslušnost a dosáhli 21 let. V Kunwaldě
volilo 978 osob. Českých hlasů bylo odevzdáno 66.
Zima r. 1929
V lednu 1929 začaly velké mrazy a trvaly až do konce zimy. Teplota nestoupla nad 15 % R, a mrazy dosahovaly až -25 % R. Následkem těchto mrazů zmrzlo mnoho ovocných
stromů. U kostela se často nemohly konat bohoslužby a také škola byla uzavřena.
Opravy na kostele
V roce 1945 byla opravena na kostele střecha a jiné škody vzniklé ve válce.
V roce 1946 byly opraveny kostelní věže celkovým nákladem Kčs 64 498,-.
V roce 1948 byly opraveny varhany a okna nákladem Kčs 15 860,-.
Otevření českobratrské modlitebny
Českobratrská-evangelická modlitebna byla otevřena v červnu 1948. Je umístěna
v bývalé české menšinové škole. Bohoslužby se konají pravidelně jednou za 14 dní.
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Další velké zlevnění cen
Dne 30. března 1954 vyhlásila vláda republiky československé další, v pořadí již třetí
zlevnění maloobchodních cen. Snížení se týká 53 000 druhů zboží a přináší pracujícím značné
úspory. U některých kruhů činí sleva až 40 %. Snížení je výsledkem dobré státní hospodářské
politiky a mohutného pracovního úsilí dělnické třídy a všeho českého lidu. Z potravin
zasluhuje zmínky snížení cen:
chleba o
mouky a moučných výrobků o
rýže o
luštěnin, krup a ovesných vloček o
hotových jídel v konzervách o
máslo o
cukr všech druhů o

8,1 %
10 %
25 %
11 %
22 %
5%
8,3%

Znovu byla zavedena nižší letní cena mléka a vajec.
Sleva na důležitých průmyslových výrobcích je následující:
dámské šatovky všech druhů (bavlněná)
povlakové véby, kanafas, damašek, sypkovina
hedvábné šatovky a prádlové tkaniny
lněné tkaniny, ručníky, ubrusy apod.
vlněné tkaniny běžné jakosti
čistě vlněné výrobky
všechny druhy punčoch, ponožek a pletené zboží
prádlo dámské, pánské a dětské průměrně o
konfekce průměrně o
bytový textil (koberce, záclony, nábytkové látky)
obuv průměrně o
mýdlo, mýdlové vločky a mýdlová prášek o
stavebniny – cement, vápno, dřevo o

12 %
32 %
45 %
23 %
33 %
10 %
30 %
25 %
15 %
10-40 %
15 %
15 %
20 %

Místní organizace KSČ svolala dne 1. dubna 1954 veřejnou schůzi občanů, kde se
hovořilo o tomto vládním prohlášení. Ze schůze byl vládě odeslán telegram, v němž naši
občané vyjádřili svoji radost ze zlevnění cen a v němž slíbili vládě ještě větší pracovní úsilí,
aby bylo dosažen ještě větších úspěchů.
Volby do národních výborů a organizace MNV
Dne 16. května 1954 konaly se po osvobození ČSR první volby do okresního
národního výboru a do krajského národního výboru.
Příprava voleb
Podle volebního zákona bude mít MNV 15 členů, místo dosavadních 24 členů. Obec
je rozdělena do 15 volebních obvodů a každý obvod si volí do národního výboru svého
zástupce. Zástupce do jednotlivých obvodů navrhl akční výbor národní fronty. Tyto návrhy
byly pak projednány na veřejných schůzích v jednotlivých volebních obvodech a tam byly
11

buď schváleny nebo změněny. Většina návrhů národní fronty byla občany přijata, jen ve třech
volebních obvodech došlo ke změně, poněvadž kandidáti, navržení národní frontou, nechtěli
být voleni a odmítali přijmout funkci v MNV. Tímto způsobem bylo navrženo všech 15
kandidátů.
Na veřejných schůzích byla také projednána kandidatura do ONV a KNV. Obce Kunín
a Hukovice tvoří jeden volební obvod pro volbu do ONV. Místní volební komise spole
s akčním výborem národní fronty navrhuje, aby tyto dvě obce zastupovala v ONV soudružka
Pekniková Jarmila, zam. ČSSS, která vykonává funkci předsedy MNV. Tento návrh byl na
veřejných schůzích v Kuníně i v Hukovicích přijat a také soudružka Perníková s kandidaturou
souhlasí.
Pro volbu do KNV tvoří jeden volební obvod obce: Kunín, Hukovice, Bartošovice,
Hladké Živoříce a Sedlnice. V krajském národním výboru má tento obvod zastupovat s.
členka JZD v Sedlnici.
Všichni kandidáti do MNV i do ONV a KNV byli navrženi ve smyslu hesla: Nejlepší
pracovníci do národních výborů. Pro volební agitaci zřídila strana volební agitační středisko.
Volby a výsledky voleb
Volby se konaly v kulturní jizbě na MNV. Místnost byla velmi vkusně a důstojně
vyzdobená. Zahájení voleb bylo v 7 hodin ráno. Občané, kteří se dostavili k volbám, dostali
od volební komise 3 kandidátní lístky. Na jednom bylo jméno kandidáta do MNV, na druhém
jméno kandidáta do KNV. Každý volič s těmito lístky mohl jít do odděleného prostoru, kde
měl možnost upravit kandidátku podle své vůle. Kandidátku pak vhodil do volební urny.
Naprostá většina voličů se dostavila k volbám včas. Voliče, kteří se nemohli k volbám
dostavit, protože byli nemocní, navštívili členové volební komise s malou přenosnou urnou.
Toto umožnila závodní rada mlékárny tím, že pro den voleb dala k dispozici místnímu
národnímu výboru osobní auto. Tak se voleb účastnili všichni voliči zapsaní ve voličských
seznamech. Poslední volič odevzdal svůj hlas v 17 hodin 35 minut.
Po skončení voleb členové místní volební komise sčítali odevzdané hlasy a zjistili:
Ve voličských seznamech bylo zapsáno celkem
Omylem bylo zapsáno
Správný počet voličů činí tedy
Vydaných voličských průkazů
Zbývá místních voličů
V místě volilo 20 osob na voličské průkazy
Celkový počet všech voličů

816 voličů
19 voličů
794 voličů
17 průkazů
780 voličů
20 voličů
800

K volbám se dostavilo 800 voličů, tedy všichni občané.
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Pro volbu do MNV bylo odevzdáno v jednotlivých obvodech
Obvod
I.
II.
III
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Celkem

Odevzdaných
hlasů
46
66
40
63
52
54
51
63
69
61
54
65
44
42
22
792

Pro
kandidáta
36
48
36
58
50
31
35
46
64
49
51
42
23
22
22
613

Proti kandidátovi
10
18
4
5
2
23
16
17
5
12
3
23
21
20
0
179

Zvolený kandidát
Pitr Josef č. 100
Geryk František č. 260
Hanzlík Čeněk č. 79
Kořenek Josef č. 56
Novák František č. 36
Fiřt Emanuel č. 127
Šemberová Josefa č. 133
Jančálek Rudolf č. 154
Musil Klement č. 272
Lopatecki Karel č. 287
Čech Jiří č. 1-6
Poruba Josef č. 194
Bukovjan Josef č. 221
Rabicová Božena č. 249
Wrona Jan, cihelna II.

8 odevzdaných hlasů bylo prohlášeno za neplatné.
Pro volbu do ONV bylo odevzdáno celkem 800 hlasů, z toho 594 pro kandidáta a 196
proti kandidátu. Zvolena byla soudružka Pikniková Jarmila. Pro volbu do KNV bylo
odevzdáno celkem 800 hlasů, z toho 613 pro kandidáta a 187 proti kandidátovi. Zvolena byla
soudružka.
V pátek 21. května konala se první schůze místního národního výboru. Na této schůzi
byl zvolen předseda národního výboru soudruh Poruba Josef, tajemník MNV soudruh
Kořenek Josef a další členové rady MNV: soudruh Čech Jiří, Geryk František a Rabicová
Božena. Ustaveny byly následující komise:
1. Technická komise
2. Hospodářská komise
3. Zemědělská komise
4. Kulturní komise
5. Bytová a sociální komise

předseda s. Lopatecki K.
předseda s. Musil Klement
předseda s. Petr Josef
předseda s. Fiřt Emanuel
předseda s. Novák František

Vývoj školství od roku 1945
Za první republiky byla v Kuníně (dříve Kunnewald) převážná většina obyvatel
německé národnosti. Pro děti českých občanů byla zřízena česká menšinová škola, která byla
umístěna v budově, jež nyní slouží jako českobratrská modlitebna. Byla to škola jednotřídní.
V roce 1926 byla pro české děti postavena nová školní budova, v níž byla také nově zřízena
česká mateřská škola. Budova byla postavena nákladem 750 000 Kčs, péčí bývalé Národní
Jednoty v Olomouci, pod vedením řídícího učitele J. Buzka.
Za nacistické okupace se v Kunnewaldě česky nevyučovalo a obě české školy byly
zrušeny. Teprve po osvobození republiky a po vystěhování německého živlu, byl dán pevný
základ rozvoji školy.
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V obnovené české škole počalo se vyučovat dne 1. prvence 1945. Zapsáno bylo tehdy
33 žáků. Škola byla organizována jako jednotřídní. Bal umístěna v bývalé německé škole ne
č. 190. Budova bývalé menšinové české školy byla reservována pro mateřskou školu. Prvním
učitelem české menšinové školy byl pan Ladislav Baroň, který zde působí dodnes.
Žactva na škole rychle přibývalo, tak jak přicházeli noví občané d Kunína. Vzestup a
rozvoj školy je nejlépe vidět z následujícího přehledu:
V roce 1945/46 zapsáno 69 žáků a škola byla organizována jako jednotřídní
V roce 1946/47 zapsáno 104 žáků a škola byla organizována jako trojtřídní
V roce 1947/48 zapsáno 145 žáků a škola byla organizována jako čtyřtřídní
V roce 1948/49 zapsáno 151 žáků a škola byla organizována jako pětitřídní
V roce 1949/50 zapsáno 169 žáků a škola byla organizována jako pětitřídní
V roce 1950/51 zapsáno 180 žáků a škola byla organizována jako pětitřídní + 1 pob. třída
V roce 1951/52 zapsáno 189 žáků a škola byla organizována jako pětitřídní + 1 pob. třída
V roce 1952/53 zapsáno 196 žáků a škola byla organizována jako pětitřídní + 1 pob. třída
V roce 1953/54 zapsáno 200 žáků a škola byla organizována jako pětitřídní + 2 pob. třídy
V roce 1954/55 zapsáno 196 žáků a škola byla organizována jako pětitřídní + 2 pob. třídy
6. – 8. post. Ročník navštěvuje žactvo zdejší obce v Novém Jičíně – Šenově.
Česká mateřská škola byla zřízena v roce 1928. Po osvobození zahájila činnost v září
1945. Zapsáno bylo tehdy 28 dětí. Tento počet se téměř nezměněně udržuje i v dalších letech.
Přeměna mateřské školy na celodenní provoz byla uskutečněna 1./g. 1951. Tím také bylo
zavedeno stravování dětí. Na zakoupení nádobí, příborů a lehátek pro děti přidělil ONV
60 000 Kčs (12 000 Kčs v nové měně).
Školství věnuje stát nesmírnou péči. V rozpočtu MNV jsou největší výdajovou
položku výdaje na školství.
Chov zvířectva v Kuníně
Velmi část se v zasedáních rady MNV řeší otázka zvýšení živočišné výroby. Stav
zvířectva je v celku nižší než byl stav v minulých letech. Největší je pokles ve stavu prasat.
Chovat prasata je nyní zvlášť výhodné, protože stát velmi výhodně platí nadkontigentí výkup
vepřového masa. Jistě že tohoto využijí naši zemědělci i JZD a zvýšeným chovem prasat
posílí svoji hospodářskou základnu. V následující tabulce uvádím přehled o stavu hosp.
zvířectva od roku 1949.
Stav ke
dni
1. X. 1949
1. I. 1950
1. I. 1951
1. I. 1952
1. I. 1953
1. I. 1954

Koně
z toho
celkem
hříbat
stav neznám
189
9
213
12
172
2
158
6
123
5

Skot
celkem
862
908
838
985
874
839

z toho
dojnic
396
392
399
400
389
376

Prasata
z toho
celkem
selat
1 013
255
1 001
178
1 005
124
790
211
801
181
715
261

Ovce

Kozy

43
41
65
92
58
54

121
115
95
138
95
91
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Stav drůbeže byl v těchto letech následující:
Stav ke dni
1. X 1949
1. I. 1950
1. I. 1951
1. I. 1952
1. I. 1953
1. I. 1954

Husy
195
179
193
186
262
218

Kachny
116
120
81
87
99
59

Slepice
3 149
3 465
3 446
3 668
2 898
2 598

Velký pokles stavu slepic způsobuje skutečnost, že JZD nechová ještě tolik slepic,
kolik je přiměřené rozloze, na které hospodaří, ČSSS také nechovají tolik slepic, kolik by
vzhledem k rozloze půdy měly chovat a mnoha zemědělcům snížil stav slepic mor.
Volby do národního shromáždění
V listopadu letošního roku přistupovali naši občané podruhé k volební urně, tentokráte
proto, aby zvolili svého poslance do národního shromáždění. Na poslanecký mandát
kandidoval družstevník z Blahutovic, soudruh Hlavinka. Volební místnost v agitačním
středisku byla neméně pečlivě vyzdobená jako na jaře. S. Hlavinka představil se kunínským
občanům na veřejné schůzi 6. listopadu. K volbám se dostavilo přes 90 % všech voličů a
téměř 100 % voličů, kteří se k volbě dostavili, hlasovalo pro s. Hlavinku. V tomto jednotném
postoji našich občanů zračí se důvěra k vládě a ke státnímu politickému zřízení.
JZD Kunín
JZD Kunín hospodařilo v roce 1954 na celkové výměře 251,98 ha zemědělské půdy,
z čehož bylo 222,42 ha půdy členské a zbytek byla půda reservní, předaná družstvu k užívání
místním národním výborem. Orné půdy bylo 180,07 ha.
Na jednoho člena družstva připadá 3,9 ha půdy.
Na začátku roku 1954 mělo družstvo 57 členů. Během roku 7 členů vystoupilo
z družstva a 2 noví přistoupili. Má tedy družstvo koncem roku 52 členů.
Úbytkem členů zmenšila se také obhospodařovaná ploch – o 29,04 ha půdy. Ke konci
roku 1954 vrátilo JZD reservní půdu, takže v příštím roce bude družstvo hospodařit na
výměře 154 ha.
Rostlinná výroba
Plánovaná plocha u obilnin byla dodržena a bylo zaseto 35 ha pšenice, 15 ha žita, 20
ha ječmene a 30 ha ovsa.
Plánovaný výnos pšenice byl 717 q, t.j. 20,5 q na jeden hektar. Docíleno bylo 419 q,
t.j. 12 q na jeden hektar.
U žita předpokládal plán výnos 322 q, t.j. 21,5 q z hektaru. Skutečnost byla 152,60 q,
t.j. 10,84 q z hektaru.
U ječmene byl plán 450 q, t.j. 22,5 q na 1 hektar. Sklizeno bylo 481 q, t.j. 24 q z 1
hektaru.
Ovsa se mělo sklidit podle plánu 615 q, t.j. 20,5 q z 1 hektaru. Sklidilo se jen 526 q,
t.j. 17,60 q z 1 hektaru.
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JZD mělo zaseto 10 ha řepky, z nichž sklidilo 135 q, t.j. 13,5 q z 1 hektaru. Mimo toho
sklízelo JZD řepku, která byl přidělena zemědělcům, kteří z družstva vystoupili nebo byli
vyloučeni – tito zemědělci totiž z různých důvodů odmítali přijmout přidělenou půdu a také se
o tuto půdu nestarali. Porosty nebyly na jaře ošetřeny a proto výnosy byly velmi nízké. Z tého
půdy, které bylo 20 ha sklidilo se 115 q řepky, t.j. 575 kg z 1 ha.
Ranných brambor mělo družstvo nasázeno 3 ha, plánovaný výnos byl 90 q z 1 ha,
sklizeno bylo 140 q z 1 ha. Ostatních brambor bylo 17 ha a dosaženo bylo výnosu 142 q z 1
ha místo plánovaných 155 q. Cukrovkou bylo oseto 8 ha. Plán předpokládal hektarový výnos
250 q, docíleno bylo 243 q. Krmné řepy byl z 5 ha sklizeno 1 150 q, t.j. 230 q z 1 ha, místo
plánovaných 350 q z 1 ha.
Dodávkové úkoly byly v rostlinné výrobě splněny následovně:
- obilniny 100 %
- řepka 107 %
- brambory 103 %
- cukrovka 126 %
Mino předepsaných dodávek byl prodáno státnímu nákupu 105 q brambor a 930 kg
kmínu. Na úhradu prací STS bylo dodáno 35 q pšenice.
Osivové fondy jsou plně zajištěny a družstevníkům bylo rozděleno za odpracované
jednotky 494,8 q obilnin a 168,25 q brambor jako naturálie.
Živočišná výroba v JZD
Plánovaný úkol u mléka byl 73 370 l, bylo však dosaženo 60 539 l, t.j. o 13 000 l
mléka méně. Z vyrobeného množství bylo dodáno státu 51 329 l, čímž byl dodávkový úkol
splněn na 70 %.
Vajec mělo družstvo vyrobit 44 000 kusů, vyrobilo však jenom 26 343 kusů. Na
povinnou dodávku bylo odevzdáno 19 574 kusů vajec a 5 855 kusů bylo prodáno státnímu
nákupu.
Dodávka hovězího masa byla splněna na 100 % - dodáno bylo 103 q hovězího masa.
Celková výroba vepřového masa byla plánem stanovena 112 q. Povinná dodávky 73 q
byla splněna na 100 %, na státní nákup bylo dodáno 510 kg, na platy STS 742 kg, zabito a
rozprodáno bylo 370 kg, v kuchyni pro společné stravování bylo zpracováno 380 kg
vepřového masa. Celkem bylo vyrobeno o 20 q vepřového masa méně než stanovil plán.
Průměrný stav krav (dojnic) byl v roce 1954 42 kusů a průměrná dojivost na 1 krávu
činí 1 441 l místo plánovaných 1 800 l.
Družstvo chovalo 250 kusů slepic a dosáhlo výnosu 105 kusů vajec od slepice za rok.
Plánovaný výnos byl 75 kusů vajec od 1 slepice.
U prasnic bylo dosaženo 13 selat od 1 prasnice za rok. Z narozených selat uhynulo
13,8 %. Plán stanovil 12 selat od 1 prasnice.
Odůvodnění dosažených výsledků:
Nesplnění plánovaných výsledků v rostlinné výrobě, zejména u ozimin, bylo zaviněno
tím, že družstvo bylo v rozkladu, seťové práce se prováděly po agrotechnických lhůtách a
půda nebyla řádně připravena. Úrodu zhoršilo také špatné počasí na jaře a živelná pohroma
(krupobití). Životní pohroma byla z větší části kryta pojištěním ve výši 60 000 Kčs.
Nedostatek krmiv v zimním období a pozdní ustájení dobytka ve společném kravíně,
jakož i nezavedení doplňkových odměn podle dosažených výsledků, to byly hlavní příčiny
nesplnění plánů živočišné výroby.
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Jak pracovali družstevníci?
Plán předpokládal, že se celkem vyčerpá na jeho splnění 13 929 jednotek, z toho
v živočišné výrobě 6 191 jednotek a v rostlinné výrobě 5 496 jednotek. Skutečně se však
vyčerpalo 16 825 pracovních jednotek, z čehož na živočišnou výrobu připadlo 6 758 jednotek
a v rostlinné výrobě 5 758 pracovních jednotek. Na stavební a pomocné práce bylo plánováno
2 242 pracovních jednotek, ale vyčerpáno bylo 4 309 pracovních jednotek. Z přehledu jasně
vyplývá, že družstevníci musí ještě také zlepšit a zkvalitnit svoji práci.
V celku možno říci, že se hospodářská situace JZD v Kuníně v roce 1954 značně
zlepšila proti roku 1953. Dá se také předpokládat další zlepšení v roce 1955. Základy ke
zlepšení byly položeny řádným provedením podzimních prací. Pokud se týká živočišné
výroby, bude nutno zaměřit se zejména na zvýšení produkce u dojnic, která je nízká a
zaviňuje, že je kravín nerentabilní.
Pokud se týká představenstva JZD, nutno říci, že ne všichni členové byli přínosem.
Někteří se vyhýbali rozhodování a neprojevili dost zájmu o řízení práce v družstvu. Tak se
často stalo, že členové měli dojem, že rozhodují jednotlivě. Revizní komise pracovala velmi
slabě. Neprováděla kontrolu hospodaření družstva a neseznamovala členstvo s plněním
výrobního plánu ani s dodržováním finančního plánu.
Volba nového představenstva se neprovádí, protože představenstvo bylo zvoleno na 2
roky.
Všechny zapsané údaje jsou vyňaty ze zprávy, kterou přednesl na výroční schůzi předseda
JZD s. Šmajstrla.
Představenstvo JZD v Kuníně
Předseda:
Jan Šmajstrla
Kunín č.p. 180
Místopředseda: Štěpán Hrabec
Kunín č.p. 221
Členové:
Kubový Václav Kunín č.p. 72
Nováková Marie Kunín č.p. 50
Fiřt Emanuel
Kunín č.p. 127
Michna Ferdinand Kunín č.p. 158
Účetní družstva: Kubrický Vojtěch Kunín č.p. 177
Pokladník:
Maňáková Božena Kunín č.p. 329
Palacký a Kunwald
Tato kronika byla založena v roce 1953 a postrádá tudíž, až na několik krátkých
výpisků z farní kroniky údaje z dob dřívějších. Rozhodl jsem se proto, zařazovat mezi běžné
zápisy i různá líčení a zápisy z dob před rokem 1953 pokud budou mít přímý vztah ke
Kunínu. Jako první uvádím zprávu o zámecké škole v Kunwaldě a o vztahu Františka
Palackého k této škole. Dr. Jan Herben napsal ve sborníku „Památník Palackého 1926“
následující:
Když bylo Františku Palackému devět let, zavedl ho otec Jiří o vánocích do školy
v blízkém Kunwaldě. To byla parádní škola toho času. Žila tam na svém zámku říšská
hraběnka Maria Walburga Truchsesová, rozená Harrachová, dobrotitelka svých poddaných.
Prožila v životě svém utrpení. Mladá se provdala, a když jí umřelo dítě, upadla
v trudnomyslnost, neboť byla 24letá svým mužem a jedním dítětem svým opuštěna. Když
osaměla, žila většinou na svém zámku a probírala se volně ze zasmušilosti tím, že žila dle
libosti: jezdila na koni, četla a psala. Znenáhla se u ní vyvinula humánní činnost.
Shromažďovala kolem sebe chudé matky, šířila po domech útěchu a dávala pomoc , zřizovala
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školy, stavěla kostely. Až roku 1792 založila na svém zámku v Kunwaldě školu, kterou
vydržovala po 20 let z vlastních prostředků. Nebyla to jen škola, byl to vychovatelský ústav,
řízený v zásadách proslulých pedagogů Salzmana a Pestalozziho, s nimiž byla v živém styku
dopisovatelském. „Jaký div,“ praví německý profesor Loesche, „že olomoucká konsistoř
ústav zakázala jakožto nebezpečný.“ Kunwaldská paní byla později ochromena.
Palacký vzpomíná ve své autobiografii na Kunwald: „Zde jsem ve výborném
svobodného ducha učení první základy vědomostí svých položil. Ústav ten byl veliký,
památný a Salzmannovu poněkud podobný. Hraběnka, znamenitý naň náklad vedouc, mnoho
sobě na něm záležeti dala. Kromě škol vesnických vyučováno ještě v zámku asi 32 vybraných
chlapcův a téměř tolikéž děvčat rozličného rodu a věku. Tu přednášeny mimo jiné nauky,
počátkové všeobecných dějin, anthropologie, fysika, hospodářství a těm podobné.“
František Palacký se výborně učil, učil se v Kunwaldě i na klavír, byl zapsán pátý do
zlaté knihy ústavu na konci školního roku a dostal od hraběnky knihu o lásce k lidem. Otec
Palacký vzal však jedenáctiletého Františka r. 1809 z této školy, neboť se obával, že kaplan
Turek by mohl syna převést k církvi katolické.
Není dnes snad mnoho čtenářů, kteří by znali ubohost školství rakouského z konce 18.
a počátku 19. století tak, aby pochopili, že zámecká škola v Kunwaldě byla veliká vzácnost,
že to byla škola osvícenská, byť katolická.
Osvětová činnost
Osvětovou činnost řídí Osvětová beseda a také největší část této činnosti provádí.
Zvlášť pěkné výsledky v tomto roce vykázal divadelní kroužek při OB. Nacvičil dvě
divadelní hry: „Poslední muž“ od F.K. Svobody a Štechovo „Třetí zvonění.“ První hra se
hrála třikrát a druhá rovněž třikrát. Celkem každou hru shlédlo asi 400 diváků. S výkonem
našich ochotníků byli všichni spokojeni. První hru řídil ředitel OB s. Musil, druhou pan
Nesvadba. Největší radost nutno mít z toho, že divadelní kroužek začíná pracovat pravidelně a
nacvičuje už další hru. Vedoucím divadelního kroužku je s. Nesvadba.
Naší obec navštívilo opět Vesnické divadlo z Prahy. Tentokrát předvedlo občanům hru
„Barevná hráz“. Odpoledne pro děti uspořádali maňáskové představení z pohádek B.
Němcové. Vesnické divadlo si již získalo srdce kunínských diváků velkých i malých a těšíme
se, že k nám bude zajíždět pravidelně každý rok.
Naši občané rádi také navštěvují představení divadelního kroužku z Bernartic. Letos
bernardští zahráli v Kuníně Zeyerovu pohádku: Radúz a Mahulena. Návštěva byla veliká, 300
lidí a spokojenost ještě větší.
Osvětová beseda koná také pravidelné zájezdy do Beskydského divadla. Každý měsíc
jednou, někdy i dvakrát zajíždí do Nového Jičína 20 – 30 téměř stálých návštěvníků BD.
Zájezdy organizuje v řídí s. Šimíček František, poštmistr.
Osvětová beseda umožnila našim občanům také shlédnutí několika kouzelnických
představení, která uspořádal m. Kellner a jednu estrádu, kterou předvedli členové závodního
klubu Vítkovických železáren.
Putovní kino zajíždí k nám pravidelně jednou za 14 dnů. Návštěvy jsou kolem 100
lidí. Zpravidla se předvádí vždy 2 filmy po sobě. Odpoledne je vždy představení pro mládež.
Tanečních zábav bylo během roku uskutečněno 15 a navštívilo je asi 3 000 lidí. O
taneční sál se nyní družstvo Jednota stará lépe, takže i v tomto směru byl učiněn pokrok.
Největším přínosem pro osvětovou práci je to, že MNV zajistil Osvětové besedě pro
její činnost vhodný objekt, kulturní dům. Je to bývalá vila továrníka Čajkeho s přistavěným
sálem a park. Tento majetek patřil Slezským cihelnám n.p. v Hlučíně a nebylo řadu let nijak
užíván. Byl proto předán do správy MNV – Osvětové besedě. Tento kulturní dům je pro účely
OB velmi vhodný a lepšího kulturního střediska by v obci nebylo. OB zařídila jeviště v sále a
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osvětlení v parku. Ještě mnoho úprav je nutno provést a nákladnost těchto oprav nedovoluje
okamžité plné využití všech místností. Kulturní dům byl předán osvětovým účelům
v listopadu 1954. Je v něm také umístěna Lidová knihovna, která v Novém Jičíně prostředí
vyvine jistě pravidelnější a kvalitnější činnost.
Záznam o počasí
V letošním roce přišla zase jednou pořádná zima. Po teplém a suchém podzimu 1953
uhodily po vánocích silné mrazy. Nejvíce mrzlo ve dnech 21. – 26. ledna. Teplota v těchto
dnech klesla až na -30˚. Snad nebylo jediného domu, kde by v těchto dnech nezamrzl
vodovod. Škody na popraskaných vodovodních potrubích byly značné. Sněhu však nebylo
příliš mnoho.
Jaro studené. Již několikátý rok za sebou bývá chladno až téměř do konce května.
Také léto proběhlo dosti chladné. Hodně pršelo. Celý červen a červenec trvaly deště.
Špatně se sušilo seno. V červnu stoupla voda v Odře i v Jičínce a mnoha sena odplavila.
Škody záplavami byly veliké.
Podzim byl větrný. Několikrát vál vítr takové síly, že způsobil i školdy na střechách a
plotech.
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1955
Zapsal Kliment Musil
Bilance hospodaření Jednotného zemědělského družstva je v tomto roce radostná.
Zlepšila se organizace práce a vedení družstva, ale zlepšil se také poměr družstevníků
k družstvu, k společnému majetku a družstevníci pochopili, že jejich důchod bude o tolik
větší, o co lépe budou pracovat. Překročení plánované hodnoty pracovní jednotky o 1 Kčs
rozbilo zajisté neděje mnohých zemědělců, kteří se tolik těšili, že se družstvo rozpadne. Dnes
už každý v Kuníně ví, že družstvo vyhrálo, a na dobrých základech, které byly letos jaksi
dohotoveny, dá se předpokládat rozvoj družstva a další rozšíření členské i půdní základny.
Nejlepší obrázek o hospodaření družstva poskytují fakta z výroční zprávy, kterou přednesl na
výroční schůzi družstva dne 6. února 1955 předseda družstva Jan Šmajstrla. Přepis výroční
zprávy je zkrácený. V roce 1956 hospodařilo JZD na výměře 197 ha zemědělské půdy,
z čehož orné půdy bylo 177 ha. Členské půdy mělo družstvo 192 ha, neelejské půdy 5 ha. Na
počátku r. 1955 mělo družstvo 53 členů, z toho 31 žen. Během roku přistoupili do družstva 2
členové s výměrou půdy 3 ha. JZD převzalo do hospodaření také 16 ha opuštěné půdy, čímž
si zvýšilo krmnou základnu. Výrobní plán byl na začátku roku 1955 schválen členskou schůzí
a stanovil hodnotu pracovní jednotky 20,- Kčs, bylo však dosaženo hodnoty 21,- Kčs.
Výroba rostlinná
Na podzim 1954 zaseli družstevníci ozimou řepku na ploš 9 ha po agrotechnické lhůtě.
Řepka už nemohla řádně zakořenit a vymrzla. Musel být na jaře zaorána. V plánu se počítalo
s příjmem 33 254 Kčs za řepku, stržilo se však pouze 7 500 Kčs. Na podzim 1954 bylo řádně
připraveno 11 ha půdy na cukrovku a po zasetí byla řepa řádně ošetřována. Při ošetřování
bylo použito pokrokové metody práce – řepa byla ošetřována podle „Prosebnického hnutí.“
Výsledek dobré práce se ukázal, poněvadž za řepu bylo strženo 73 807 Kčs, místo
plánovaných 55 590 Kčs. Dodávka cukrovky byla překročena, družstevníkům se zvýšily
příděly cukru a pro zajištění krmné základny bylo získáno 1 900 q řízků a asi stejné množství
chrástu. Tato krmiva byla zesilážována.
Brambory byly vysázeny na ploše 20 ha, z čehož 3 ha byly brambory ranné. Za ranné
brambory byla plánována tržba 15 400 Kčs a stržilo se 15 000 Kčs. Pozdní brambory byly
během vegetace zaplaveny vodou, takže jejich výnos byl podstatně snížen. Bylo docíleno
hektarového výnosu 75 q místo plánovaných 150 q a tržba za pozdní brambory činila 3 800
Kčs místo plánovaných 7 823 Kčs. Z obilnin dala největší výnos pšenice. Počítalo se
s průměrným výnosem 23 q na 1 ha, bylo však dosaženo výnosu 29 q z 1 ha. U žita bylo
dosaženo výnosu jen 18,90 q z 1 ha místo plánovaných 21 q, u ječmene jen 18 q místo 23 q, u
o ovsa 18 q místo 20 q z 1 ha. Ve výrobním plánu počítalo se s tržbou za obilniny 47 281 Kčs,
a bylo dosaženo tržby 51 500 Kčs.
Postup a průběh polních prací:
V jarních pracích 1. a 2. etapy nebylo překážek. Práce byly zvládnuty bez brigád.
Poněkud se zpozdila sklizeň sena z druhé seče a následkem deštivého počasí se pak sklízelo
seno méně hodnotné. Žňové práce probíhaly velmi dobře. Byly dobře organizovány a
skončily současně se svozem. Na poli nezůstaly žádné zbytky plodin ani slámy. Žňové práce
skončilo družstvo jako první v okrese. Celková plánovaná tržba v rostlinné výrobě činila
229 457 Kčs. Skutečná tržba činila jen 181 834 Kčs. Plán tržby nebyl splněn do soutěže o
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největší množství silážované píce. V této soutěži se umístilo v krajském měřítku na 3. místě a
získalo odměnu 900 Kčs.
Pro rostlinnou výrobu bylo na rok 1955 plánováno 5 896 pracovních jednotek a bylo
skutečně odpracováno 5 104 pracovních jednotek.
Výroba živočišná
Družstvo má 112 kusů skotu a z toho 46 krav. Prasat má 238, koní 16. Krávy a
jalovice jsou umístěny v kravíně, pro telata je adaptován zvláštní prostor. Prasata jsou
umístěna na dvou místech, koně ve třech stájích. Ošetřovatel v kravíně s. Mikulec vzornou
péčí o dobytek dovedl tento udržet v dobré kondici.
Plán výroby mléka na rok 1955
Skutečně bylo nadojeno
Překročení plánu činí tedy
Plán výroby hovězího masa na rok 1955
Skutečně bylo vyrobeno
Překročení plánu činí v roce 1955
Plán výroby vepřového masa
Skutečně bylo vyrobeno
Plán nebyl dodržen celkem o

65 300 l
69 465 l
4 165 l
97 q
122 q
25 q
141,5 q
135,9 q
5,6 q

Státní dodávky mléka a masa byly překročeny. Mléka bylo dodáno více o 6 880 l,
hovězího masa o 25 q, vepřového masa o 52,48 q.
Plán odchovu selat stanovil 12 kusů selat na jednu prasnici, dosíleno bylo jen 10,3
kusů, protože 4 prasnice při prasení uhynuly.
Dojivost na jednu krávu byla plánována 1 500 l, dosaženo bylo dojivosti 1 570 l za
rok.
Výroba vajec byla plánována na 16 000 kusů, vyrobilo se pouze 2 400 kusů. V roce
1954 byla drůbežárna postižena morem a musela být proto zlikvidována. V únoru 1955 bylo
od JZD Jeseník koupeno 185 listopadových kuřat, které měly nanést plánovaná vejce.
Členové družstva dali do drůbežárny 35 vlastních slepic. Tyto slepice nanesly prodaných
2 400 kusů vajec. Družstvo zakoupilo ještě dalších 700 kuřat. Tržby z vejce činila 968 Kčs, za
drůbež 6 668 Kčs. Režie drůbežárny – pracovní jednotky, krmivo, otop a světlo – činila
19 794 Kčs.
Příjmy v živočišné výrobě byly plánovány na rok 1955 ve výši 276 558 Kčs. Strženo
bylo celkem 297 249 Kčs. Živočišná výroba byla aktivní celkovou částkou 20 791 Kčs.
Investiční výstavba
Bylo vybudováno 12A bud a 5 Steimanových bud pro prasata. 5 ha pastvin bylo
oploceno. Byla také provedena adaptace konírny a postavena močová jímka. Mimo plán byla
vybudována silážní jáma na 172 m3 krmiva.
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Během roku 1955 byly odstraňovány některé nedostatky. Tak byly protokolárně
převzaty všechny budovy a mrtvý inventář. Byly zredukovány záhumenky na předepsaný
stav. Větší záhumenky mají ještě družstevníci Březina Vilém, Fiřt a Maňák.
Spolupráce se státní traktorovou stanicí byla dobrá. Přílohy č. 1 až 6 z roku 1955
doplňují některé uvedené údaje blíže.
Obytné budovy podle stavu ke konci roku 1955
Na místním národním výboru je v evidenci celkem 343 popisných čísel. Bohužel
nejsou všechny budovy které vede MNV v evidenci schopné obývání a některé jsou již
zbořené. Za neschopné k obývání je označeno celkem 13 budov. Jsou to následující popisná
čísla:
133, 153, 157, 166, 172, 180, 245, 313, 316, 317, 320, 322, 333
Budovy zbořené:
14, 16, 25, 27, 41, 43, 44, 54, 61, 63, 73, 80, 106, 164, 170, 174, 175, 185, 196, 198, 208, 211,
230, 238, 239, 241, 246, 248, 271, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
307, 319, 336, 339
Zbořených budov je tedy celkem 45 a jejich počet se ještě v následujících létech zvýší
pravděpodobně o budovy, které jsou označeny jako neobyvatelné, poněvadž jejich majitelé
nemají zpravidla úmysl tyto budovy opravit a používají je jen jako skladiště.
K obývání se používá 285 budov. Majitelé budov jsou většinou soukromí držitelé. Je
jich 216. Další majitelé:
Místní národní výbor – 15 budov. Jsou to popisná čísla 20, 32, 56, 58, 66, 69, 87, 152, 187,
190, 193, 256, 257, 272, 305.
Československé státní statky vlastní v Kuníně 34 budov. Jsou to popisná čísla 1, 3, 4, 5, 16, 7,
8, 9, 10, 12, 17, 21, 28, 35, 78, 79, 129, 162, 179, 184, 202, 204, 205, 213, 214, 215, 223, 225,
227, 330, 331, 343.
Investiční stanice vlastní budovy č.p. 30 a 52.
Státní traktorová stanice vlastní budovy č.p. 144.
Slezské cihelny jsou majitelem budov č.p. 71, 83, 255, 258, 259, 265, 266, 268.
Mlékárna, n. p. má budovu č.p. 291.
JZD vlastní budovy č.p. 107, 108, 334.
Jednota, spotřební družstvo vlastní budovy č.p. 55, 67, 192.
Římskokatolický farní úřad má budovu č. 191 + 2.
Českobratrský evangelický farní úřad vlastní budovu č.p. 198.
Několik pohledů do historie Kunína
Roku 1672 bylo ve vsi 108 domů, roku 1781 194 domů, roku 1880 251 domů a roku
1930 bylo napočítáno 271 obydlených domů.
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Počet obyvatel od roku 1790
Rok
1790
1816
1834
1851
1880
1890
1910
1921
1924
1930

Počet
obyvatel
1 584
1 634
1 787
1 950
2 105
2 152
2 082
1 931
1 990
2 016

České
národnosti
30
33
26
215
197
-

Německé
národnosti
2075
2119
2056
1645
1793
-

Ostatní
národnosti
71
23
-

Muži

Ženy

881
884
-

906
1 047
-

Rozvržení stavby domů, zařízení, nábytek, staré kroje, dialekt, písně a tance
kunínských obyvatel do roku 1945 ukazovaly na holandský původ. Později se tyto prvky
promísily s franckými. Důkazy o tom podávalo museum kunínské, které bývalo umístěno
v zámku. V roce 1945 bylo toto museum odstěhováno. Na MNV není záznamů, kdo museum
odstěhoval a kam bylo odstěhováno.
Pahorek za státními statky směrem k panské cihelně se nazýval Čarodějka
(Hexeuhübel) poněvadž na něm bývaly upalovány čarodějnice. Je vysoký 313 m.
Manžel hraběnky Walburky z Truchses Zeilwaldburku hrabě Klement Truchses Zeil
zabýval e vzduchoplavbou a svůj balon vypustil z kunínského zámku r. 1786, tedy 3 roky
před bratřími Moutgolfierovými ve Francii.
Poddanské poměry na kunínském panství před válkou třicetiletou nejsou známy,
poněvadž r. 1619 vpadlo do kunínské tvrze polské vojsko a všechny písemné dokumenty
zničilo.
V pozdější době byly robota a poddanství velmi těžké. R. 1705 vydala se deputace
z obcí Kunwaldu, Suchdola a Bučovic k císaři Josefu I. Prosila o pomoc. Zemský hejtman
moravský z Olomouce, rytíř Karel Antonín Podstatský z Prusenovic dostal rozkaz, aby
stížnost vyšetřil a zjednal nápravu. Výsledkem byla robotní smlouva napsaná 21. července
1707 na zámku kunwaldském. Utiskování vrchního Dittricha bylo však i nadále tak zlé, že
poddaní v letech 1724 – 41 valem prachali do Lužice.
Kunwald měl i rybník na 130 kop kaprů, pivovar, který uvařil 796 sudů piva a palírnu,
kde se vyšenkovalo ročně 75 věder vína. To bylo v roce 1755.
Obyvatelstvo Kunwaldu bylo od založení katolického vyznání a patřilo k farnosti do
Šenova. V 15. století přestupovali k Jednotě bratrské. V Kunwaldě se narodil kněz Jakub
Kunwaldský, který skládal náboženské písně. V Kunwaldě sestavil kancionál. Odtud se stal
Kunwald známou bratrskou osadou na Moravě jako Fulnek ve Slezsku.
Za války 30leté se Jesuité činili, aby nekatolíky převedli na víru katolickou. Nedařilo
se to. Roku 1724 začala se v Kunwaldě ujímat církev ochranovská. Aby bylo zabráněno
dalšímu rozšíření protestantismu, byl do Kunwaldu r. 1732 poslán zvláštní katolický kaplan.
Že se v Kunwaldě protestanti přece tajně udrželi napoví nám toleranční patent z roku 1781.
Tehdy se v Kunwaldě najednou přihlásilo 159 osob k augsburském, to je k Lutherovu
vyznání.
Katolický kostel byl vystavěn v letech 1810 – 11. Od r. 1813 je Kunwald samostatnou
farností.
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Školu měl Kunwald už před válkou 30letou. Vzpomíná se jí v životopise J.A.
Komenského. Za války zanikla. Obnovena byla roku 1783 hraběnkou Walburkou
Harrachovou z Trzchses Zeilwaldburku. Roku 1792 rozšířila hraběnka tuto školu na
dvojtřídní a přeložila ji do zámku. Vtiskla škole ráz nadační školy a vychovatelny. R. 1814
byl tento ústav jako příliš svobodný zrušen. V témže roce pak byla obnovena zase obecná
německá škola. Měšťanská německá škola byla v Kunwaldě zřízena v roce 1920. Jednotřídní
menšinová škola česká byla zřízena v roce 1922.
Kunwald trpěl r. 1714 – 15 morem, r. 1715 velkou povodní, jež mnoho domů
odplavila. Velké povodně byly také v letech 1864 a 1880. Roku 1805 přinesli sem Francouzi
tyfus a r. 1866 Prušáci choleru.
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1956
Zapsal Klement Musil
Hospodaření a rozvoj JZD
Zpráva z výroční schůze konané dne 5.2.1957. Scházíme se dnes, abychom zhodnotili
celoroční bilanci našeho společného hospodaření v roce 1956. Chceme si podrobně rozebrat
pěkné výsledy, kterých jsme dosáhli a chceme se také pozastavit nad prací, která se nám
nepodařila. Z našich úspěchů a chyb musíme se poučit natolik, abychom v příštím
hospodářském roce dokázali více než jsme dokázali do dneška.
V letošním roce jsme hospodařili na 242 ha zemědělské půdy, z čehož bylo 192 ha
půdy orné. Členské půdy je jen 187 ha, 55 ha je půda obecní, farská a půda nezajištěných
hospodářství. Členů družstva je 54. V roce 1956 rozšířilo se družstvo o 2 zemědělské závody
s výměrou 14 ha a se 3 členy.
Práci jsme organizovali ve skupinách. Pro polní výrobu jsme měli stálou pracovní
skupinu se 32 pracovníky a zelinářskou skupinu s 5 pracovníky. V živočišné výrobě ošetřuje
skot 6 stálých pracovníků, prasata 3 družstevníci. Pro ošetřování koní má 2 pracovníky.
Pracovní skupina pro chov drůbeže byla zrušena v srpnu, poněvadž nemocné stádo slepic bylo
likvidováno.
Dosažené výsledky v rostlinné výrobě: Plánované osevní plochy byly provedeny
v agrotechnických lhůtách a podle agrotechnických zásad. Dosáhli jsme následujících výnosů:
pšenice 26 q z 1 ha
žita
24 q z 1 ha
ječmen 20 q z 1 ha
ovsa 18 q z 1 ha
Nízké výnosy u jařin jsou proto, že tyto plodiny byly zasety na málo produktivní půdě
z nezajištěných hospodářství.
Velmi dobrého výsledku bylo dosaženo u hrachu – 26,6 q místo plánovaných 18 q.
Maximálního výnosu jsme dosáhli u řepky 24,9 q, místo plánovaných 16 q. U cukrovky jsme
plán nedosáhli. Bylo sklizeno 296 q z 1 ha, místo plánovaných 300 q. Ztráta byla zaviněna
hlavně tím, že jsme se velmi opozdili se sklizní cukrovky. Cukrovka ztratila na hodnotě a
nemohli jsme pak dodržet plánovanou tržbu.
U brambor jsme dosáhli výnosu 155 q.
Rozdělení výnosů plodin:

Plodina
Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Hrách
Řepka
Mák
Cukrovka
Brambory

Celková
sklizeň
(v q)
945
296
405
309
32
110
6,4
2 535
2 945

Povinné
dodávky
(v q)
107
115
94
30
47
3,2
561

Státní
nákup
(v q)
40
32
50
3,2
2 501
120

Naturálie Krmivový
STS (v fond
(v
q)
q)
80
150
11
172
140
12
34
59
1 736

Fond
osiv
(v q)
134
24
45
45
1
449

Naturálie
členů (v
q)
302
146
94
94
20

Prodej
členům
(v q)
132
-
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Zelí
Mrkev

191
226

76
6

115
100

-

120

-

-

-

Všechny povinné dodávky v rostlinné výrobě byly splněny a překročeny. V naturáliích
pro členy je také započítán množství plodin spotřebované při společném stravování v době
žní.
Živočišná výroba
V roce 1956 bylo dosaženo v roční dojivosti na 1 ustájenou krávu 1 961 litrů.
Průměrný stav krav ze 100 kusů skotu činí 44,5 kusů, čímž jsme dodrželi státní plán. Počet
odchovaných telat ze 100 krav činí 82, čímž jsme státní plán překročili.
Od 30 kusů prasnic docílili jsme v odchovu selat na 1 prasnici 11,4 kusů.
Výroba vajec nebyla ani zdaleka splněna, poněvadž jsme museli v srpnu likvidovat
celý chov slepic. Dosáhli jsme výnosu 62 kusů vajec místo plánovaných 110 kusů na 1
slepici.
Na povinnou dodávku dodali jsme 93 q hovězího masa, takže jsme zůstali státu dlužni
10 q hovězího masa.
Z celkové výroby vepřového masa bylo dodáno na dodávku 60 q, na státní nákup 25 q,
na naturální odměny STS 40 q, pro společné stravování 2,6 q.
Plán výroby mléka byl překročen. Byly splněny státní dodávky ve výši 54 444 litrů, na
státní nákup bylo dodáno 19 693 litrů.
Vajec bylo dodáno 15 576 kusů, místo plánovaných 33 000 kusů.
Plnění plánu investiční výstavby:
Na tomto úseku nemůžeme být spokojeni. V plánu byla výstavba příjezdové cesty ke
kravínu, zřízení kůlny na slámu u kravína a výstavba dvou hnojišť. Cesta ke kravinu je zhruba
dokončena a také na hnojištích je většina prací hotova. Kůlna postavena nebyla.
Plnění plánu investiční výstavby brzdí nedostatek stálých pracovníků a stavební
skupina postrádá stálého vedoucího. Představenstvo družstva je si plně vědomo, že investiční
výstavba jest pro družstvo jedním ze základních předpokladů pro stabilizaci družstva, pro jeho
růst a pro zvýšení produkce zejména v živočišné výrobě. Je nutné, abychom v tomto směru
vyvinuli největší úsilí, aby se plánovaná výstavba v roce 1957 dostala na žádoucí úroveň. Je
před námi výstavba porodny pro 30 kusů prasnic. Musíme proto zajistit stálou stavební
skupinu a najít zodpovědného vedoucího stavby, abychom v kolech investiční výstavby již
nadále nezaostávali.
Výsledky hospodaření:
Ke dni 31.12.1956 činí celková aktiva JZD:
Základní prostředky
Zásoby
Ostatní prostředky
Aktiva celkem

779 757 Kčs
368 038 Kčs
441 695 Kčs
1 609 490 Kčs

Důchod družstva v roce 1956:
Ze živočišné výroby

300 152 Kčs
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Z rostlinné výroby
Ostatní důchody
Celkový důchod činí

226 774 Kčs
36 189 Kčs
563 115 Kčs

Plánovaná tržba na r. 1956
Nesplněné tržby činí

628 490 Kčs
45 375 Kčs

Největší ztráty způsobilo nesplnění dodávek a státního nákupu v hovězím mase,
nesplnění dodávek vajec a nesplnění tržby za cukrovku.
Na daních, pojistném, úrocích a
splátkách na úvěry bylo vyplaceno 55 101 Kčs
Výdaje na výrobu činí
198 801 Kčs
Příděly fondům a za pracovní
jednotky bylo vyplaceno

335 672 Kčs

Hodnota pracovní jednotky činí Kčs 18,- v penězích a 5,35 Kčs v naturáliích.
JZD v Kuníně mělo v roce 1956 při svých výrobních podmínkách nejlepší
předpoklady pro značnější rozšíření členské a půdní základny. Členové družstva a hlavně
členové představenstva nedovedli v průběhu roku využít těchto ekonomických a výrobních
podmínek pro agitační práci mezi drobnými a středními zemědělci. Agitační práce, pokud se
prováděly, byly jen nárazové a neměly tudíž žádného výsledku. Nedostatek této práce
projevuje se v tom, že družstvo nemá dostatek odpovědných vedoucích v rostlinné i
v živočišné výrobě.
V průběhu roku zhoršila se organizace práce. Někteří družstevníci nedodržovali ani
hlavní zásady domácího řádu a porušovali stanovy družstva. Nejvíce přestupků je v držbě
záhumenkového zvířectva. Družstevníci chovají mnoho zvířat. Nemají potom dostatek času
pro společnou práci a zvýšená potřeba krmiv nutí je často, aby si krmiva opatřovali na úkor
společného hospodaření.
V živočišné výrobě postrádá družstvo schopného zootechnika, čímž vznikají družstvu
značné škody. Mnoho se dá vytknout také práci představenstva. Častá a velká absence na
schůzích představenstva způsobila, že mnohá rozhodnutí nebyla kolektivní a že často nebyla
zajišťována usnesení členské schůze.
Toto je zpráva předsedy JZD, soudruha Jana Šmajstrly. Je v celku výstižná, ale je
neúplná v podání zpráv a údajů o živočišné výrobě. Živočišná výroba je slabinou družstva a je
nutné se tímto problémem skutečně pořádně zabývat a hlavně nemilosrdně odhalovat všechny
nedostatky a napravovat je.
Mnohé nedostatky by se daly odstranit, kdyby byla lepší spolupráce s místním
národním výborem. Členové zemědělské komise jsou soukromí zemědělci a problémy
družstva je nezajímají. Ani rada MNV nezaujímá správné stanovisko k družstvu, ačkoliv
předseda MNV, Poruba Josef, je družstevník. Konečně i jeho poměr k družstvu je spíše
záporný. Vždyť nepřestává hledat možnost odchodu u družstva. Vcelku skutečnému rozvoji a
rozmachu družstva brání nedostatek vůle družstevníků samých po odstranění nedostatků,
opatrnické vyčkávání, zkrátka malá uvědomělost.
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Stav soukromých hospodářství
Stav soukromých hospodářství je v celku bídný. Mnoho zemědělských závodů lze
označit jako závody úpadkové. Zemědělci nemají splněny zástavy dobytka a v důsledku toho
neplní dodávky masa, mléka a vajec. Ani dodávky rostlinné výroby nejsou plněny uspokojivě.
Ani v jednom produktu nebyly dodávky splněny na 100 %. Nejlepší plnění je ve vejcích a
v řepě – dosahuje téměř 90 %. Nejhůře jsou plněny dodávky mléka. Zemědělci se stále
vymlouvají, že byli poškozeni při vyloučení z družstva a podobně. Pravda však je ta, že
většina z nich hospodaří jen tak říkajíc den ode dne. Zajistí si především pro sebe potraviny,
co mohou, hledí prodat na státní nákup nebo na černo, státní dodávky jsou až poslední.
Zemědělci se většinou nestarají o vzhled svých usedlostí. Nic neopravují, jejich budovy
chátrají. Často mají také málo pracovních sil – děti hledí uplatnit v průmyslu a když na
hospodaření nestačí, žádají MNV, aby je zbavil půdy. Mladí od zemědělství utíkají. Snaží se o
to i výkonní zemědělci. Někteří se zapojují do ČSSS. Mají dojem, že se budou mít lépe než
v družstvu.
Hospodářství, která nejvíce upadla:
Galatík Jaroslav č.p. 218
Šumbera Tomáš č.p. 133
Neradílek Metoděj č.p. 210
Juroška František č.p. 171
Slováček Tomáš č.p. 146
Hospodářství, která jsou dosud ve vzorném pořádku:
Švec Antonín
č.p. 182
Černoch Oldřich č.p. 89
Holčák Josef
č.p. 147
Poruba Josef
č.p. 111
Hub Vladimír
č.p. 113
Spekulačním způsobem se zbavili půdy:
Kunc Adolf
Esterkes Adam
Pospíšil

č.p. 136
č.p. 96 nyní 103
č.p. 96

Stav hospodářského zvířectva 31.12.1956
Koně: 139 (z toho 8 hříbat)
Skot: 947 (z toho 400 dojnic)
Prasata: 1 347 (333 selat)
Ovce: 36

Kozy: 79
Slepice: 3 433
Husy: 94
Kachny: 23
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Rozdělení zvířectva podle sektorů:

ČSSS
JZD
Státní plem.
stanice
Soukromý
sektor

Koně
37

Skot
372

Prasata
419

Ovce
-

Kozy
-

Slepice
876

Husy
-

Kachny
-

14

135

221

4

15

446

27

5

-

24

-

-

-

-

-

-

88

416

707

19

64

2 111

67

18

Rozdělení půdy:
ČSSS vlastní zemědělství a obchosp. zemědělské půdy
Jednotné zemědělské družstvo
Ostatní statky ministerstev (Slezské cihelny)
Záhumenky členů JZD
Soukromé zemědělské závody
Pozemky nepatřící k zemědělským závodům
Celková výměra katastru:

801 ha
265 ha
44 ha
21 ha
547 ha
62 ha
1 740 ha

Rozdělení půdy podle kultur:
Orná půda:
Zahrady:
Trvalé louky:
Pastviny:
Lesní půda:
Rybníky:
Ostatní vodní plochy:
Zastavěné plochy:
Neplodná půda

1 176 ha
89 ha
275 ha
45 ha
25 ha
1 ha
11 ha
34 ha
84 ha
1 740 ha

Rozdělení soukromých zemědělských závodů:

Závody do 0,10 ha
Závody od 0,10 do 0,5 ha
Závody od 0,5 do 2,- ha
Závody od 2,- do 3,5 ha
Závody od 3,5 do 5,- ha
Závody od 5,- do 10,- ha
Závody od 10,- do 15,- ha
Celkem:

Počet závodů
22
45
44
11
7
15
25
169

Výměra
2,14 ha
14,18 ha
48,83 ha
30,34 ha
31,29 ha
102,57 ha
318,30 ha
547,57 ha
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Rozšíření televise v Kuníně
V prosinci 1955 začala pokusně vysílat nová ostravská televisní stanice. Je to druhá
televisní vysílač v ČSR, že byla postavena v Ostravě jako odměna obyvatelům ostravského
kraje za mohutné budovatelské úsilí. Vysílání bylo přijato obyvatelstvem ostravského kraje
s nadšením.
Také občané naší obce již netrpělivě očekávali, kdy bude ostravská stanice vysílat.
Mnozí se pokoušeli koupit si televisní přijímač, ale nebyly k dostání. První televisní přijímač
si koupil v březnu 1956 občan Richter František, zaměstnanec ČSSS. První televisní
programy shlédli v Kuníně tedy zaměstnanci ČSSS, které Richterovi pozvali. Téměř současně
koupili si televisor občan Mlečka a Merenda. Tak třikrát týdně scházeli se kunínští občané
v těchto třech domácnostech, aby se obeznámili s novou technikou a aby se pobavili.
Čtvrtý televisor v obci pořídilo Sdružení rodičů a přátel školy na podnět předsedy
Sdružení soudruha Šimíčka Františka. Sdružení zakoupilo sovětský televisor značky Temp
s velkou obrazovku. Televisor byl určen pro službu veřejnosti a byl instalován ve škole. Stál
3 500 Kčs s montáží antény 4 300 Kčs. Do provozu byl dán v květnu 1956. Televisní
programy sleduje ve škole mnoho dětí i občanů. S programy jsou spokojeni a zájem se stále
zvětšuje. Po televisorech je obrovská sháňka, ale jsou velmi těžko k dostání. Ke koni roku
1956 j v Kuníně již přes dvacet šťastných majitelů televisorů.
Co čtou naši občané
Lidová knihovna dosáhla letošního roku pěkného úspěchu – bylo vypůjčeno 3 100
knih. Knihovna má 147 čtenářů. Je pravda, že větší část výpůjček i čtenářů je z řad školní
mládeže, ale z mládeže budou za několik let dospělí čtenáři. Toho je nutno si vážit. Knihovna
má 1215 svazků.
Velmi zajímavý je také přehled o četbě denního tisku a časopisů. Tak kunínští občané
odebírají celkem 10 různých denníků v počtu 229 výtisků. Nejčtenější noviny jsou Nová
Svoboda, kterých se do Kunína dodává denně 113. Rudé právo 58, Práce 21, Zemědělské
noviny 22. Dále se odebírají Mladá fronta, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Práce a
Pravda ze Slovenska – tyto jsou však odebírány jen v několika málo výtiscích. Noviny
v německém jazyce – Aufban und Frieden – odebírá 18 občanů.
Velmi pestrý je odběr časopisů. V Kuníně se odebírá a čte 117 různých zábavných a
odborných časopisů v počtu 752 výtisků.
Dětské časopisy odebírá:
Mateřídouška
Ohníček
Pionýr
Pionýrské noviny
Družba
Ogoněk

95 dětí –
67 dětí –
7 dětí –
28 dětí –
29 dětí –
9 dětí –

pro děti 7 až 9 let
pro děti 9 až 12 let
pro děti 12 až 14 let
pro děti 12 až 14 let
v ruském jazyce – do 14 let
v ruském jazyce – do 12 let

Časopisy pro dospělé:
Beseda venkovské rodiny 40 čt.
Bezpečnost a hygiena práce 5 čt.
Československá armáda 8 čt.
Československé pohostinství 1 čt.

Československý červený kříž 5 čt.
Československý rozhlas 61 čt.
Český bratr – náboženský časopis 1 čt.
Český zápas – náboženský časopis 5 čt.
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Československý voják 2 čt.
Červený květ – kulturně politický 2 čt
Čtenář – odborný pro knihovníky 2 čt.
Čtení o Sovětském svazu 2 čt.
Československé rybářství 3 čt.
Československý sport 10 čt.
Československý šach 1 čt.
Dikobraz – humor, satira 33 čt.
Drůbežnictví 3 čt.
Družstevní noviny 27 čt.
Duchovní pastýř – náboženský 1 čt.
Hádanka a křížovka 1 čt.
Hlas pravoslaví – náboženský 6 čt.
Hudební výchova – pedagogický 2 čt.
Chovatel – pro chovatele drobného zvíř. 2
čt.
Judo – sportovní časopis 1 čt.
Katolické noviny 1 čt.
Kino 3 čt.
Klub 2 čt.
Komenský – pedagogický časopis 5 čt.
Kostnické jiskry 5 čt.
Květy – časopis pro ženy 5 čt.
Kultura 2 čt.
Kynelogie 1 čt.
Lidé a země 2 čt.
Matematika ve škole 1 čt.
Mechanisace zemědělství 3 čt.
Mladá vesnice 1 čt.
Móda a textil 1 čt.
Motorická současnost 12 čt.
Myslivost 13 čt.
Národní výbor 3 čt.
Nástěnné noviny 6 čt.
Náš chov 5 čt.
Nová mysl 3 čt.
Noviny vnitř. obchodu 2 čt.
Nový orient 1 čt.
Ovocnářství a zelinářství 4 čt.
Ochotnické divadlo 1 čt.
Potravinářství 3 čt.
Požární ochrana 10 čt.
Práce invalidů 1 čt.
Práce a mzda 6 čt.
Pracovník svazarmu 1 čt.
Předškolní výchova 3 čt.
Příručka ženy a móda 3 čt.
Průmysl potravin 1 čt.
Přehled pedagog. liter. 1 čt.
Protipožární technika 2 čt.

Pracovník Čsl.pož.sboru 2 čt.
Pracovní Čsl. Červ. Kříže 1 čt.
Rádce zahrádkářů 4 čt.
Radiový konstruktér 1 čt.
Rodina a škola 1 čt.
Rolnické hlasy 10 čt.
Románové novinky 4 čt.
Ruský jazyk 1 čt.
Slovenka 1 čt.
Spoj 2 čt.
Stadion 10 čt.
Stavebník 3 čt.
Stavivo 2 čt.
Svět motorů 26 čt.
Svět v obrazech 8 čt.
Svět sovětů 10 čt.
Soudce z lidu 1 čt.
Šestina světa v obrazech 2 čt.
Škola a svět 1 čt.
Technické noviny 2 čt.
Tělesná výchova mládeže 2 čt.
Tělovýchovný zpravodaj 1 čt.
Tvorba 2 čt.
Učitelské noviny 5 čt.
Včelařství 14 čt.
Vedoucí pionýrů 2 čt.
Veterinářství 2 čt.
Věda a technika mládeže 1 čt.
Vlasta 68 čt.
Výtvarná výchova 2 čt.
Výživa lidu 1 čt.
Zábrana škod 1 čt.
Za socialistické zeměd. 1 čt.
Za vysokou úrodu 2 čt.
Zápisník agitátora 3 čt.
Zdravotní pracovnice 1 čt.
Zemědělství z zahraničí 2 čt.
Zemědělský pokrok 2 čt.
Zemědělské stroje 1 čt.
Zeměpis ve škole 1 čt.
Zemědělský zaměstnanec 2 čt.
Zpravodaj čsl. invalidů 1 čt.
Žeh 1 čt.
Žena a móda 11 čt.
Život strany 5 čt.
Český jazyk 1 čt.
Českosl. šport – slov. 1 čt.
Rozhlas a televisia – slov. 1 čt.
Svět socialismu – slov. 1 čt.
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Valašský soubor písní a tanců
Valašský soubor písní a tanců ustavil se v Kuníně v roce 1954. Nemalou zásluhu o
ustavení má Josef Poruba, řidič ČSSS. Začal ve Svazu československé mládeže nacvičovat
valašské zpěvy tanec. Tyto si získaly u kunínké mládeže velkou oblibu, poněvadž mnoho
kunínských občanů pochází z Valašska. Když se v roce 1954 začal ČSM organizačně
rozpadat, podařilo se Josefu Porobovi zainteresovat na této činnosti závodní radu ČSSS a tak
e zájemci o valašský národopis osamostatnili a založili soubor písní a tanců při ČSSS.
Závodní výbor se o soubor postaral znamenitě. Zajistil souboru finanční úhradu na pořízení
krojů ve výši asi 70 000 Kčs, pomáhá souboru poskytováním dopravy a zapůjčil souborů také
hudební nástroje a nakonec pomohl vybavit klubovnu souboru nábytkem. Přes tuto péči
nebyla činnost souboru příliš valná. V souboru se příliš projevovala náladovost Josefa Poruby,
jeho povrchnost v práci a malá vytrvalost. V letošním roce se však situace v souboru značně
zlepšila. Nácvik písní a tanců převzala paní Pečenková Libuše, manželka vedoucího ČSSS
v Kuníně. S nevšedním zájmem a pečlivostí pustila se do práce a výsledky se dostavili.
Soubor zvítězil v okresním kole soutěže lidové tvořivosti a v kategorii zemědělských souborů
zvítězil i v krajském kole v Ostravě. Za odměnu vystupoval na krajských dožínkách v Hradci
u Opavy Se svým programem vystupuje soubor v ostatních farmách ČSSS v celém
ostravském kraji. Škoda, že se dosud nepodařilo souboru ustavit vlastní valašskou hudbu.
Hospodaření MNV
Příjmy:
1. Daň domovní
2. Daň z představení
3. Poplatek ze psů
4. Poplatek z hospod. zvířat
5. Jídelna mateřské školy
6. Poplatek za vážení
7. Jiné rozpočtové příjmy
Celkový příjem za rok 1956

32 372,60
2 956,79
2 512,40
19 313,46
24 589,77
327,10
20 883,54
102 962,66 Kčs

Vydání:
1. Oprava cest a mostů
2. Veřejné osvětlení
3. Oprava hřbitova
4. Akce Z – zvelebování obcí
5. Obytné domy
6. Mateřská škola
7. Národní škola
8. Jídelna mateřské školy
9. Osvětová činnost
10. Požární ochrana
11. Platy zaměst. MNV
12. Správa MNV
Celkové vydání za rok 1956

10 000,8 000,5 000,10 000,10 000,5 500,36 000,45 000,4 800,13 800,35 500,47 600,331 200,-

2 714,33
7 507,57
7 175,88
32 820,91
5 660,43
37 032,25
46 490,78
4 801,84
16 219,16
29 459,39
35 246,86
225 129,40
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Rozdíl mezi příjmem a vydáním je hrazen z podílu na státních daních. Je to celkem
122 166,74 Kč. Škoda, že MNV nedovedl zajistit využití všech plánovaných vydaní a
nevyčerpal v roce 1956 Kčs 106 070,60, které byly vráceny státní pokladně. Po celé naší obci
jsou obecní cesty ve velmi špatném stavu a za propadnuté peníze mohly být spraveny vždyť
za tyto peníze mohlo být dovezeno téměř 2 000 tun kamene. Je to výsledek špatné spolupráce
MNV s občany, a je to také známka, že občané nemají dostatečné pochopení pro potřeby celé
obce.
Výstavba bytových jednotek
V prosinci letošního roku dokončily ČSSS výstavbu dvou obytných domů, v nichž je 8
bytů moderně zařízených. Je to první výstavba nových bytů v Kuníně od předválečných let.
Snad je to také první průlom do další výstavby bytů, jichž je tolik potřeba. Plánuje se pro
příští roky výstavba bytů pro Slezské cihelny a pro Strojní traktorovou stanici.
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1957
Zapsal Klement Musil
Stručné údaje o obyvatelstvu obce
Obec Kunín dosáhla v roce 1957 celkového počtu 1 547 obyvatel. Z tohoto počtu
připadá na děti do 15 let jedna třetina, to je 525.
Rozdělení dětí podle ročníků:
Ročník
1943
1944
1945
1946
1947

Počet
dětí
25
34
32
38
41

Ročník
1948
1949
1950
1951
1952

Počet
dětí
35
34
37
42
41

Ročník
1953
1954
1955
1956
1957

Počet
dětí
50
29
29
30
28

Mládež nad 15 let je započtena do počtu dospělých. Mužů je v Kuníně celkem 508,
žen 514.
Uvedená čísla jsou zjištěna v policejní kartotéce vedené na místním národním výboru.
Matriční úřad pro naši obec je v Novém Jičíně. Třeba že matriční úřad oznamuje na MNV
každé narození, úmrtí a každý sňatek, nejsou tyto údaje důsledně zaznamenávány. Z toho
důvodu neuvádím počet sňatků a úmrtí.
Hospodářský život
1. Průmysl a řemesla
Slezské cihelny, národní podnik v Hlučíně, závod Kunín I.
Slezské cihelny, národní podnik v Hlučíně, závod Kunín II.
Tento závod vyrábí pouze cihly. Má celkem 42 zaměstnanců. Kapacita závodu je
13 000 cihel denně, vyrábí se však denně 17 000 cihel. Závod je strojově celkem dobře
vybaven. Zařízení bylo zmodernizováno v roce 1956. Má značnou zásobu surovin, snad větší
než závod I. Z toho důvodu počítá se také s rozšířením závodu.
Drustol, lidové družstvo stolařů v Novém Jičíně
Malá provozovna především pro údržbu. Zaměstnávala 2 pracovní síly. Od března
1957 uzavřena s odůvodněním, že je nerentabilní. Rada MNV trvá na tom, aby provoz byl
obnoven. ONV zastává názor MNV a nařídil znovu provozovnu otevřít, ale dosud se tak
nestalo.
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Jednota, spotřební a výrobní družstvo, pekárna v Kuníně
Malá pekárna, pouze pro místní spotřebu. Vedoucí Hlista pracuje se svou manželkou
s dcerou. Jeho chléb je v této době na základě jakostních zkoušek označován jako nejlepší na
okrese.
Československé státní statky, přidružená výroba, stolařství v Kuníně
Vedoucí provozovny Štolz Karel. V dílně je zaměstnáno 5 lidí. Provozovna pracuje
výhradně pro potřebu Československých státních statků, pro všechny farmy spadající do
působnosti podnikového ředitelství v Novém Jičíně.
Kovářství a podkovářství, Kočina
Nyní už jediný kovář v obci Pracuje pro Jednotné zemědělské družstvo a pro
soukromý sektor.
Kovářství a podkovářství, Volek
Živnost pro stáří uzavřena začátkem roku 1957.
Mechanická dílna a zámečnictví, Potomák František ? (Josef)
Živnost uzavřena v listopadu 1957.
Zahradnictví, Panák
Soukromý podnik, živnost ponechána na dožití. Majitel je německé národnosti, je už
přes 70 let starý. Pracuje se svou manželkou. Věnují se výhradně květinářství.
Cukrářství, Hráček František
Živnost bývá v provozu pouze v letních měsících, kdy je o cukrářské výrobky větší
zájem – hlavně o zmrzlinu.
Zlepšování služeb občanstvu
Po zániku drobných živností byl snad nejvíce postrádán holič. Jednalo se především o
stříhání vlasů. Rada MNV zřídila proto v červnu 1957 holičskou provozovnu v budově MNV.
Provoz je pouze v sobotu a ve středu odpoledne. Občané tuto službu přivítali s povděkem.
Občané naší obce postrádají i jiné služby, především malování pokojů, natěračství a
zedníky. Tyto práce vykonává několik bývalých řemeslníků i samouků. Také zde by se měla
zaměřit pozornost rady MNV, aby byla zajištěna dobrá kvalita práce a správná cena.
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2. Zemědělství
Jednotné zemědělské družstvo
JZD hospodařilo na počátku roku 1957 na výměře 245 ha zemědělské půdy, z čehož
bylo 190 ha orné půdy. Hned na počátku roku byli přijaty další členové, takže zemědělská
půda vzrostla na 305 ha, orná půda na 226 ha. V průběhu celého roku bylo do družstva
začleněno 13 zemědělských závodů a bylo přijato 43 členů. Koncem roku 1957 má družstvo
405 ha zemědělské půdy, z toho 314 ha orné půdy. Ve výhledovém plánu pro rok 1957
počítalo se s rozšířením o 100 ha a byl tudíž plán půdní základny překročen. Značné rozšíření
půdní a členské základny v letošním roce je největším úspěchem JZD. Socializace naší obce
je na dobré cestě a může být v brzké době již dokončena. Dnes jež JZD soustřeďuje 68
zemědělských závodů a má 98 členů. Uvádím v následující tabulce přehled o velikosti
sdružených závodů.
do 0,5 ha

0,51 – 2,00 ha 2,01 - 5,00 ha

3

17

14

5,01 - 10,00
ha

10,01 – 15,00
ha

15,01 ha a
více

14

19

1

Organizace práce v JZD
Polní výroba má celkem 2 pracovní skupiny se 64 stálými pracovníky. Součástí polní
skupiny je skupina pro pěstování zeleniny, která má 6 stálých pracovníků.
V živočišné výrobě pracuje celkem 18 pracovníků, kteří jsou rozděleni následovně:
skot obsluhuje
13 pracovníků
prasata obsluhují 4 pracovníci
drůbež obsluhuje 1 pracovník
JZD má dále stavební skupinu, která má 6 stálých pracovníků. 1 pracovník je
zaměstnán při nákladní automobilové dopravě, kterou JZD provozuje.
Pracovníci družstva vyčerpali za rok 1957 celkem 22 739 pracovních jednotek, ačkoliv
plán na rok 1957 stanovil 17 431 pracovních jednotek. Překročení nastalo z toho důvodu, že
se půdní a členská základna zvětšila více než se počítalo a značně byl překročen plán
pracovních jednotek ve stavební skupině.
V roce 1957 připadá na 1 pracovní jednotku odměna 19,- Kčs v penězích a 5,80 Kčs
v naturáliích. Prémie byly přiznány 36 pracovníkům, z toho 26 pracovníkům v rostlinné
výrobě.
JZD zaměstnává od června letošního roku 1 stálého zaměstnance – účetního.
Rostlinná výroba
Rostlinná výroba je v našem družstvu celkem dobrá. Většina plánovaných úkolů
v rostlinné výrobě byla splněna, některé úkoly byly překročeny. V hektarových výnosech byl
překročen plán u žita, řepky a cukrovky. Nedodržen byl plán u ječmene, hrachu a u brambor.
Nízký výnos brambor je velmi vážný problém našeho družstva především proto, že nízké
výnosy jsou každý rok a zlepšení se neprojevuje. Dosahuje se výnosu pouze 70 q, ačkoliv i u
nás je možné dosáhnout výnosů 180 q , ba i více. Další vážnou závadou v rostlinné výrobě je
skutečnost, že JZD nesnaží se vypěstovat pro svou potřebu semena jetele a jiných pícnin. O
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tato semena je velká nouze, jsou těžko k dostání a hlavně jsou velmi drahá. Málo péče se
věnuje také ošetření luk. Výnosy sena jsou také poměrně nízké. Řádné využití všech možností
v pěstování zeleniny mohlo by mít za následek zbohatnutí družstva, poněvadž na tomto úseku
jsou velké možnosti.
Přehled o výsledcích v rostlinné výrobě:

Plodina

Oseto
ha

Celkem
Hektarový
sklizeno
výnos (q)
(q)

Dodáno na
pov.
dodávku a
st. nákup

Rozděleno
Přiděleno
Naturální za pracovní
družstevním
placení STS jednotky
fondům
(q)

Pšenice

35

26

912

89

302

61

460

Žito
Ječmen

13
30

26
20

33
620

101
157

118
361

-

114
102

Oves
Krmný
hrách
Řepka
Cukrovka
Brambory
rané
Brambory
ost.
Krmná
řepa
Jetele a
jiné
pícniny
Traviny na
semeno
Jarní
směsky na
zeleno
Seno

17

20

340

57

171

-

112

3

4

12

-

12

-

-

6
13

24
33

149
4 338

138
4 338

2
-

-

9
-

2

80

160

60

20

-

80

24

70

1 701

567

1 114

-

20

2

350

700

-

700

-

-

42

60

2 580

60

2 520

-

-

5

3

15

13

2

-

-

2,5

60

1 560

-

1 560

-

-

23

34

786

-

786

-

-

Na zelinářském honu bylo vyprodukováno celkem:
100 q zelí
48 q celeru

48 q cibule
37 q okurek

90 q mrkve
40 q petržele

Krmné slámy sklidilo družstvo celkem 1 680 q
Slámy stelivové celkem
1 203 q
Řepného chrástu a skrojků
2 250 q
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Živočišná výroba
Celková produkce živočišných výrobků činí:
mléka
89 777 l, prodáno 70 169 l
hovězího masa 12 950 kg, prodáno 12 950 kg
vepřového masa 14 569 kg, prodáno 14 569 kg
Průměrný stav krav je
50
Průměrná roční dojivost na 1 krávu je 1 795 l
Průměrný stav prasnic je
30
Celkový počet vrhů je
60
Na 1 vrh připadá selat průměrně
7,9
Počet odchovaných selat na 1 prasnici 15,3
Ke dni 31.12.1957 má družstvo skotu 248 ks
z toho připadá na krávy
88 ks
Ke dni 31.12.1957 má družstvo prasat 294 ks
Ke dni 31.12.1957 má družstvo slepic 227 ks
Ke dni 31.12.1957 má družstvo koní
22 ks
Živočišná výroba je také jedna ze slabin družstva. Družstvo mělo špatného
zootechnika, kterého teprve v prosinci vyměnilo. Zatím se vyplácí chov prasnic, na ostatní
živočišnou výrobu se doplácí. Nejhorší stav je v chovu slepic. Radostné je, že se zlepšila
dojivost krav. Jsou předpoklady pro celkové zlepšení živočišné výrobky.
Pro živočišnou výrobu používá JZD 1 kravín pro 80 kusů krav, 5 menších stájí pro 130
kusů hovězího dobytka. Družstvo má 2 vepříny pro 200 kusů prasat, 1 porodnu pro 16 kusů
prasnic. Konírna je pro 20 kusů koní, 2 drůbežárny pro 500 kusů slepic. Mimo toho je
rozestavěná další porodnice pro 30 prasnic. Má být dokončena do 1. května 1958. V roce
1958 se má začít se stavbou druhého kravínu pro 100 kusů krav.
Peněžní příjmy družstva a jejich rozdělení:
Celková příjem ze živočišné výroby
Celkový příjem z rostlinné výroby
Ostatní příjmy celkem činí
Úhrn všech příjmů v roce 1957

442 480 Kčs
251 250 Kčs
279 280 Kčs
973 010 Kčs

Daně, pojistné, úroky a splátky
Výdaje na výrobu
Členům za pracovní jednotky
Členům za prémie
Příděl nedělitelnému fondu
Příděl provoznímu fondu
Příděl sociálnímu fondu
Příděl kulturnímu fondu

53 070 Kčs
380 730 Kčs
384 860 Kčs
28 260 Kčs
68 180 Kčs
14 170 Kčs
35 000 Kčs
9 740 Kčs
973 010 Kčs
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Pěkných výsledků dosáhlo družstvo letos při organizování a při provádění žňových
prací. Žňové práce provedlo družstvo jako jedno z prvních v okrese. Úspěšně si vedlo také
v provádění podzimních prací a bylo proto odměněno putovní vlajkou Krajského národního
výboru.
Představenstvo Jednotného zeměd. Družstva:
Předseda družstva:

Šmajstrla Jan

3. Doprava a spoje
Přes naši obec projíždí následující autobusové linky:
1. Odry – Suchdol – Kunín – Nový Jičín. Tato linka zajišťuje pětkrát denně osobní dopravu
do Nového Jičína a na nádraží do Suchdola.
2. Nový Jičín – Kunín – Butovice. Jezdí čtyřikrát denně oběma směry. Dopravuje pracující do
butovické vagónky. Linka je v pracovní dny ráno v 7 hodin zesílena na úseku Kunín – Nový
Jičín pro dopravu školní mládeže.
3. Nový Jičín – Kunín – Ostrava Vítkovice. Jezdí třikrát denně. Vozí hlavně horníky a hutníky
do Ostravy.
Spojení všemi směry je v celku vyhovující. Je ještě postrádáno spojení do Nového
Jičína kolem 13 hodiny. Tento spoj jezdí pouze v neděli v době návštěv v nemocnici, ale
uplatnil by se denně.
V dnešní době se měří stoupající blahobyt často podle počtu osobních automobilů,
které jsou ve vlastnictví občanů. V Kuníně vlastní občané celkem aut. Asi deset dalších
občanů má podanou žádost o poukaz na osobní automobil a peníze mají složenky na vkladní
knížce.
V Kuníně je celkem 14 telefonních účastníků. Telefon mají všechny podniky, školy,
MNV a některé prodejny. Veřejná telefonní hovorna je na poště. Telegrafní spojení v naší
obci není.
4. Obchod
Veškeré prodejny v naší obci provozuje Jednota, spotřební a výrobní družstvo
v Novém Jičíně. V obci máme následující prodejny:
3 prodejny potravin různého průmyslového zboží – u Martinů, u Krištofů a u kostela, 1
prodejna konfekce a krátkého zboží, 1 prodejna tabáku, papíru, knih a hraček, 2 prodejny
masa, 2 pohostinství.
Prodejny Jednoty zajišťují také mimosmluvní výkup zemědělských produktů
provádějí výkup vajec. Mimo vejce vykupují hlavně zeleninu, ovoce, drůbež, kůzlata, med,
mák a jiné.
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Ceny nejdůležitějšího zboží:
Druh zboží
Chléb běžné jakosti
Mouka hrubá
Mouka hladká
Rohlík obyčejný
Rohlík mastný
Mléko eg. v létě
Mlék eg. v zimě
Máslo I.jakost
II. jakost
Sýry podle druhů
Cukr podle druhů
Rýže I. jakost
Čočka I. jakost
Hrách loupaný

Cena Kčs
2,60
0,35
0,40
1,80
2,44,37,20
15,- - 28,9,60 – 11,9,-

Druh zboží
Sádlo vepř. I. jakost
II. jakost
Slanina
Maso vepř. podle druhu
Maso hovězí podle druhu
Salám kous. na vaření
Párky dietní
Salám brněnský,
šunkový,polský,mortadela a
jiné druhy
Polosuché salámy
Tlačenka
Jitrnice
Klobásy
Šunka

Cena Kč
36,32,36,20,- - 31,17,- - 26,25,28,28,- - 32,36,- - 45,25,20,45,60,-

Některé ceny výkupní:
100 kg
Pšenice na dodávku: 92,- - 112,státní nákup:
292,- - 321,Žito na dodávku:
82,státní nákup:
232,Ječmen na dodávku: 82,Řepka na dodávku:
státní nákup:
Řepka na dodávku:
státní nákup:
Oves na dodávku: 68 – 72
státní nákup: Mák:
Hrách:

Ječmen na státní nákup
Brambory na dodávku:
18,- - 23,státní nákup:
68,- - 73,Vepřové maso na dodávku: 600,státní nákup: 1 350,Hovězí maso na dodávku:
450,- - 600,státní nákup:
800,- 1 200,Mléko na dodávku 1 l:
státní nákup:
Vejce na dodávku 1 kg:
státní nákup:
Husa a kachna 1 kg:
Slepice 1 kg:
Kuřata:
Skopové 1 kg:

5. Peněžnictví
V Kuníně je jednatelství státní spořitelny v Nové Jičíně. Jednatelství je na poště.
Lidové spoření je dosti oblíbené. Vkladní knížku má celkem 630 občanů, včetně žákovského
spoření ve škole. Naši občané mají uspořeno 698 000 Kčs. Nejoblíbenější jsou výherní
vkladní knížky, jichž je z celkového počtu 432. Každého půl roku vyhrává tedy v Kuníně
vždy 10 – 11 šťastných majitelů vkladních knížek. Jedná se nejčastěji o 50% výhry, ale bylo
již zaznamenáno také několik výher 100% a jedna výhra 200%. Výhry nebyly však vysoké,
poněvadž šlo o nižší průměrný vklad.
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Politický a veřejný život
1. správa obce
V květnu 1957 konaly se volby do národního výboru. Volilo se současně do všech tří
kategorií národních výborů – do místního národního výboru, do okresního národního výboru.
Na základě volebního zákona byly pozměněny volební obvody. Pro jeden volební obvod
počítá se asi 80 obyvatel. Obec byla tedy rozdělena do 20 volebních obvodů místo
dosavadních 15. Návrhy kandidátů podávaly opět složky Národní fronty. Před volbami
probíhaly besedy s voliči, na nichž se představovali kandidáti a kde voliči podávali
připomínky k práci národního výboru. Volby se konaly v budově MNV. Volební místnost
byla otevřena v 7 hodin ráno a první se zúčastnili voleb zaměstnanci Československých
státních statků. Přišli k volbám společně, v průvodu a s hudbou. Volili manifestačně.
Manifestačně odevzdala svoje hlasy převážná většina občanů, za plentu chodilo jen málo
voličů. Volby do národních výborů skončily v naší obci úspěšně výsledky jsou následující:
Do KNV bylo podáno 813 platných hlasů, z toho pouze 3 hlasy byly proti kandidátu. Zvolen
byl soudruh Hrouza František, ředitel ČSSS v Novém Jičíně. Do ONV bylo odevzdáno 814
platných hlasů, z čehož bylo proti kandidátu 6 hlasů. Zvolen byl soudruh Koblovský
Vladimír, člen OVKSČ v Novém Jičíně. Do MNV bylo odevzdáno 815 platných hlasů. Proti
jednotlivým kandidátům hlasovalo 10 voličů. Většina kandidátů byla zvolena všemi hlasy.
Tak byly potřeny některé poplašné „zaručené zprávy“, že ten či onen kandidát neprojde.
Občané prokázali ve volbách důvěru straně, která provedla výběr navržených kandidátů. Do
MNV byli zvoleni následující občané:
Volební
obvod číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jméno člena
národního výboru
Ondřej Miloš
Geryk František
Kubový Václav
Kořenek Josef
Froněk František
Šimíček František
Cáb Karel
Navrátil Alois
Jalůvková Emilie
Michnová Marie
Juřík Jaroslav
Šmajstrla Jan
Musil Klement
Nováková Jiřina
Hrabec Roman
Horák Bohuslav
Hradil Jan
Horák Antonín
Trabura Ludvík
Štěpánek Josef

Jeho zaměstnání
slevač - Romo Fulnek
dělník - pila Mořkov
člen JZD
dělník – Tatra Butovice
úředník ONV Nový Jičín
poštmistr
dělník PSP 17 Nový Jičín
brigadýr STS
členka JZD
členka JZD
dělník Správy vod. toků a melior
člen JZD
řed. Nár. školy
učitelka
ČSSS, traktorista
ČSSS, zootechnik
ČSSS, dělník
ČSSS, vedoucí rostl. Výroby
náb.úředník Pozemní stavby Praha
mistr v cihelně II.

Bydliště
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín
Kunín

Číslo
domu
101
260
72
20
49
193
101
159
283
118
173
180
272
192
223
15
12
16
56
268
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Nově zvolený národní výbor sešel se poprvé ve čtvrtek dne 23. května na své
ustavující schůzi a zvolil si ze svých členů radu a stálé komise. Do rady byli zvoleni
následující členové národního výboru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Musil Klement
Geryk František
Trabura František
Navrátil Alois
Michnová Marie
Ondřej Miloš
Horák Antonín

předseda MNV
místopředseda
tajemník MNV
předseda SZK MNV
člen rady
člen rady
člen rady

Byly ustaveny následující stálé komise:
1.
2.
3.
4.

Stálá komise zemědělská
Stálá komise pro výstavbu
Komise finančně rozpočtová
Stálá komise kulturní

Předseda Navrátil Antonín
Předseda Froněk František
Předseda Cáb Karel
Předseda Šimíček František

Hospodaření MNV
Vlastní příjmy
1. Daň domovní
2. Daň z představení
3. Poplatek ze psů
4. Poplatky z hosp. zvířat
5. Zeměd.a lední hospod.
6. Poplatky hřbitovní
7. Stravné v mateřské škole
8. Místní hospodářství
9. Vnitřní správa
10. Jiné rozp. Příjmy
Vlastní příjmy celkem:
Vlastní příjmy překročeny o
Podíl MNV na státních příjmech
Příděly z vyššího rozpočtu
Celkové příjmy na rok 1957

Plán

Vydání
1. Komunikace
2. Veřejné osvětlení
3. Pohřebnictví (oprava hřbitova)
4. Akce Z
5. Čistění obcí
6. Obytné domy
7.Mateřská škola
8. Národní škola
9. Jídelna mateřské školy

Plán

29 200
3 000
2 000
30 300
200
200
17 900
10 900
1 300
300
95 300

18 000
3 000
8 000
5 000
3 000
68 000
5 800
32 800
36 600

Skutečnost
29 090,79
2 956,98
3 036,44 717,53
217,75
19 079,80
13 177,1 328,25
1 695,70
115 326,80
20 026,80
67 400,65 800,248 526,80
Skutečnost
15 570,11
2 706,28
9 317,70
10 019,24
3 559,55
61 886,22
6 308,74
45 852,21
35 431,82
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10. Osvětová činnost
11. Požární ochrana
12. Správa národního výboru
13. Platy zaměstnanců MNV
14. Doplňkový rozpočet
Celkové vydání za rok 1957

1 200
300
55 500
21 300
36 000
294 500

1 105,44
261,13
86 619,76
20 931,80
36 000,335 570,-

Výdaje byly v roce 1957 překročeny o Kčs 41 070,-. Překročení bylo uhrazeno následovně:
Státní banka v Ostravě uhradila zvýšené vydání v akci Z, poněvadž jiné národní výbory
plánované částky nevyčerpaly Kčs 5 019,24 ONV převedl nám od jiných MNV 36 050,76.
V důsledku překročení vlastních příjmů bylo na doplňkový rozpočet pro rok 1958 převedeno
Kčs 16 700,-.
2. Činnost politických stran
- záznam chybí
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1958
Česká menšina v Kunwaldě během protektorátu
Kunwald byla německá vesnice s malou čskou menšinou. Tato menšina se však ještě
značně zmenšila evakuací některých českých občanů před připojením Kunwaldu k německé
říši. Tak z občanů, kteří zde bydleli během první republiky, odstěhovali se následující:
1. Mišun Jan s rodinou. Odstěhoval se do Pozděchova u Vizovic. Po osvobození se vrátil.
2. Čára Josef s rodinou. Odstěhoval se do Chvalčova pod Hostýnem. Po osvobození se vrátil.
3. Kužílek Bernard s rodinou. Odstěhoval se rovněž na kroměřížsko a po osvobození se vrátil.
4. Zazák Josef s rodinou. Evakuoval do Kroměříže. Po osvobození se vrátil.
5. Bašný Jan, kovář, odstěhoval se do Boskovic. Po osvobození se do obce již nevrátil, ale
usadil se s rodinou v sousedním Suchdole.
6. Szkatula Jan. Odstěhoval se do Nové Paky a po osvobození se vrátil.
7. Mazgaj Max. Odstěhoval se do Karviné a po osvobození se vrátil jako voják naší
zahraniční armády na západě. Odstěhoval se však brzy do Jáchymova.
8. Šuba František s rodinou. Odstěhoval se někam do Čech. Po osvobození se vrátil, ale v roce
1954 se zase odstěhoval.
Během protektorátu zůstaly v Kunwaldě následující rodiny:
1. Mrlina Štěpán
2. Lopatecký Josef
3. Mišun Jiří
4. Kostka Alois
5. Čech František
6. Říha Bedřich
7. Hývnar Vladimír
8. Ledochovský Michal
9. Kašpar František
10. Majtan Emil

11. Duška Augustin
12. Manák Josef
13. Randýsek Jan
14. Juříček Josef
15. Panák František
16. Kovář Pavel
17. Plešek Josef
18. Jurková Anna (smíšené manželství)
19. Koníčková Františka (vdova s rodinou)
20. Slabá Terezie (vdova s rodinou)

Mimo uvedené rodiny zůstalo přes protektorát několik svobodných pomocných
dělníků:
- Michna Eduard, Chumchal Jan, Crhonek František, Martinek Václav.
Všichni čeští občané, kteří v Kunwaldě bydleli za první republiky a kteří zde zůstali
po dobu protektorátu, pracovali až do osvobození jeko dělníci většinou Bauerově cihelně a na
Bauerově velkostatku. Neměli zde své domky ani jiný nemovitý majetek, až na dvě rodiny:
Štěpána Mrlinu a Františka Panáka.
Za první republiky měla česká menšina v Kunwaldě svou obecnou jednotřídní školu a
také mateřskou školu. Obě tyto školy byly po připojení Kunwaldu k říši zrušeny. Čeští občané
v Kunwaldě nesdružovali se v žádném spolku. Byli většinou příslušníci socialistické strany.
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Jak probíhalo osvobození Kunwaldu
Když se fronta přibližovala, žilo německé obyvatelstvo ze dne na den. Panovala mezi
nimi značná sklíčenost a obavy z budoucna. Místní činitelé, funkcionáři NSDAP připravovali
německé obyvatelstvo na evakuaci. S evakuací nebyli občané srozuměni – jednalo se jim
o značné majetky, které zde vlastnili. Mnoho z nich se domnívalo, že budou moci v Kunwaldě
zůstat – že nikomu neubližovali a že se jim tudíž nic nestane. Když se však fronta
bezprostředně přiblížila, byli němečtí občané nuceni k evakuaci nejen místními funkcionáři,
ale také členy SA. Někteří občané opouštěli Kunwald teprve pod pohrůžkou zastřelení. Každý
naložil na vůz co se dalo. Dobytek podle nařízení byl vypuštěn do polí, domy musely zůstat
neuzamčeny. Během dvou dnů opustili téměř všichni němečtí občané vesnici. V obci zůstalo
jenom asi 10 lidí – přestárlí a nemocní, neschopní transportu a většinou osamělí. Transport
němců z Kunwaldu se posunoval směrem na západ a neměl přesné určení místa kam má
dorazit.
V obci dále zůstali skoro všichni Češi. Většina českých dělníků i s rodinami a spolu
s příslušníky jiných národů – Poláci, Ukrajinci, Maďaři – byla soustředěna v lihovaru ve
sklepě. Fronta se tudíž několik dní zdržela na katastru obce Hukovic a bylo nebezpečné
pohybovat se venku. Přes Kunwald přešla fronta poměrně velmi rychle, jen za menší
přestřelky. V obci nedošlo z tohoto důvodu k vážnějšímu poškození domů. Dělostřeleckými
granáty byl však poškozen zámek a věž kostela. Vyhořela jedna zemědělská usedlost a dále
jen v malé míře některá stavení.
Kunwald byl sovětskou armádou osvobozen v ranních hodinách dne 5. května 1945.
Frontové vojsko pokračovalo v pochodu a v pronásledování německých fašistů, takže
v obci asi po dobu tří dnů nebylo vojska. Teprve potom byla v obci ubytována malá jednotka
čítající asi 20 mužů. Velel jí kapitán Ovot z Charkova. Tato jednotka byla ubytována
v lihovaru. Měla za úkol soustředit dobytek, který pobíhal po polích a tento potom střežila.
V obci se tato jednotka zdržela asi rok – do letních měsíců 1946.
Utvoření národního výboru a jeho první úkoly
Hned po osvobození počalo se české obyvatelstvo organizovat. Již druhý den vrátil se
z Ostravy Leopold Mrlina, syn Štěpána Mrliny. Mladý, průbojný člověk, s jasným cílem.
Ještě téhož dne navštívil správce Bauerovy cihelny, Vladimíra Hývnara. Sezvali spolu podle
svého uvážení další občany české národnosti a ustavili první národní výbor v Kunwaldě.
K ustavení národního výboru sešli se následující občané: Mrlina Leopold, Hývnar
Vladimír, Lopatecký Karel, Říha Bedřich, Maňák Josef starší, Maňák Josef mladší, Maňák
Karel a Ledochovský Michal.
Sešli se v budově bývalé menšinové české školy a zvolili si předsedu prvního
národního výboru. Prvním předsedou se stal Vladimír Hývnar, správce Bauerovy cihelny
v Kunwaldě.
Prvním úkolem národního výboru bylo ustavení národní stráže. Velitelem národní
stráže stal se Maňák Josef starší. Do národní stráže se dále zapojili Maňák Josef mladší,
Maňák Karel, Jurek Petr, Ledochovský Michal, Martinek Václav. Sídlo národní stráže bylo
v budově dnešního hostince u Jurků. Národní stráž spolu s národním výborem soustřeďovali
veškeré zbraně, které v obci byly nalezeny a které museli navracející se Němci odevzdávat.
Národní stráž pořizovala také evidenci vracejících se Němců. Transport kunwaldských
Němců byl totiž zastaven u Svitav. Armáda si ponechala jejich povozy a Němci se pak pěšky
vraceli většinou zpět do Kunwaldu. Většina se jich vrátila během měsíce, část se však již
nevrátila – byli soustředěni v různých táborech, někteří také cestou zahynuli.
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Značné potíže měl národní výbor se zajištěním potravin. Na tomto úseku velice
národnímu výboru pomáhali vojáci Rudé armády, střežící válečnou kořist v Kunwaldě. Z této
kořisti uvolnil velitel, kapitán Ovot značné množství obilí, které národní výbor nechal semlet.
Každý týden dostal národní výbor pro zajištění občanstva z válečné kořisti dvě krávy.
Národní výbor vydal vlastní potravinové lístky, aby potraviny byly správně rozdělovány.
Jedním z prvních úkolů národního výboru bylo také osazování obce českým
obyvatelstvem. Osídlenci přicházeli hned první dny po osvobození. Byli to v první řadě
občané, kteří z Kunwaldu odešli v roce 1939 před zabráním, dále jejich příbuzní a známí a
přicházeli i osídlenci jiní. Národní správy se ujali pochopitelně také občané, kteří v Kunwaldě
zůstali během protektorátu. Při osazování obce došlo také v četných případech ke drancování
německého majetku. Tomu šlo tehdy těžko zabránit. Velká škoda, že došlo také ke zničení
sbírek musea, které bylo instalováno v zámku, a že byla zničena zámecká knihovna. Zbytky
musea i knihovny byly později odvezeny do ústředních sbírek.
Národní výbor, který se ustavil v prvních dnech po ustavení, fungoval až do září 1945.
Tehdy bylo v Kunwaldě již dost nových osídlenců. Byla svolána veřejná schůze, na níž byl
zvolen nový národní výbor. Za předsedu byl zvolen již dělník z bývalé Bauerovy cihelny, jíž
se říkalo panská cihelna, Jan Szkatula.
Odsun německého obyvatelstva byl proveden v roce 1946, ve třech etapách. Na vlastní
žádost byli odsunuti také antifašisté a v obci zůstalo jen několik osob německé národnosti ze
smíšených manželství.
Odsun Němců:
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem odsunuto:

Děti do 14 let
Ženy od 14 do 60 let
Muži od 14 do 60 let
Ženy od 60 let
Muži od 60 let

390 osob
402 osob
131 osob
121 osob
88 osob
1 132 osob

Mimo tyto osoby bylo na vlastní žádost odsunuto 6 osob německé národnosti,
antifašisté:
Pavla Zemanová
Pavla Tropperová
Arnoštka Mikešová
Arnoštka Riechertová
Karel Boháč
Bedřich Weinert

Kunwald
Kunwald
Kunwald
Kunwald
Kunwald
Kunwald

č.p. 152
č.p. 187
č.p. 243
č.p. 66
č.p. 158
č.p. 173

Seznam odsunutých Němců a seznam antifašistů je v příloze této kroniky.
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Povodeň století
V úterý 19. srpna 1958 zažili obyvatelé Kunína povodeň jakou nikdo nepamatuje
a jaká snad v dějinách Kunína nebyla zaznamenána.
V noci z 18. na 19. srpna ztrhla se nad Beskydami prudká bouře s průtrží mračen.
V potocích Jičinka, Zrzavka, Horní a Dolní potok stoupla voda okolo 3 hodiny ranní až o 4
metry a zaplavila obce Hodslavice, Bludovice a Kunín. Příval vody, které cestou strhly 7
mostů, 9 lávek, velké množství stromů a dříví, zatarasily neregulované a klikaté řečiště
Jičínky na horním konci Kunína za čp. 104 a před čtvrtou hodinou zaplavily vše, co nebylo
aspoň 1,5 nad úrovní břehů. Na horním konci byl nejvíc postižen hostinec u Jurků, do něhož
se opřel prudký proud, vyrazil všechny dveře i okna v přízemí, vyplavil z nálevny okny
veškerý nábytek a roznesl po celé vesnici. Hlavní zdi byly narušeny tak, že hostinec musel být
na delší dobu uzavřen a důkladně opraven. Josefu Brišovi na č. 256 vytlačila voda „Spartaka“
z garáže do křoví na břehu Jičínky na 150 kg těžké prase odnesla až na most proti kostelu, kde
bylo nalezeno ještě teplé. Hráčkovi na čp. 183 probudili se na plovoucích postelích a protože
se jim už nepodařilo uniknout, museli přečkat povodeň na skříních a jiném nábytku.
Podobných případů bylo více, většinou však stačili postižení utéci na půdu. Kromě asi dvou
set bytů byly zaplaveny budovy MNV, obchody, hostince, školy, kostel, zámek, velké
množství budov zemědělských – stájí, skladů apod. Velké škody byly způsobeny oběma
zemědělským podnikům: JZD utonulo 54 selat a 80 slepic, na státním statku 26 selat. Ve
stodolách a mlatech obou závodů bylo buď úplně odplaveno nebo silně znehodnoceno velké
množství vymláceného obilí, sena, slámy, umělých hnojiv, strojů a nářadí. Rovněž na polních
kulturách – nesvezené obilí, řepa, zelenina – byly způsobeny velké škody odplavením,
zabahněním a znečištěným naplaveným dřevem, nábytkem a chlévskou mrvou, která byla
z mnoha hnojišť JZD i statku odplavena.
Ve všech obytných budovách byly zdi a podlahy promočeny tak, že musely být všude
vyměněny i omítky. Potraviny z obchodů i pivo ze sklepů obou hostinců musely být předány
ke zkrmení dobytku. Ve většině zaplavených bytů byl zničen nábytek, šatstvo a potraviny.
Strženy a odplaveny dřevěné ploty v délce několika set metrů ohradní zdi okolo zámku,
státního statku a cihelny I v mnoha místech zbourány.
Normální stav vody v Jičince při průměrné šířce 5 metrů a hloubce 2,5 – 3 metry bývá 30 – 40
cm, tentokrát však byl proud vody až 400 metrů široký a 100 – 150 cm nad úrovní břehů.
Na pomoc přišli vojáci z Nového Jičína, místní požárníci a snad všichni občané, jejichž domy
a majetky byly mimo dosah vody.
Místní národní výbor v Kuníně i okresní národní výbor v Novém Jičíně učinil ihned opatření
na pomoc postiženým. Vojenská kuchyň vařila po celý týden 3x denně, po 14 dnů bylo
zdarma podáváno pivo, limonády a nezávadná voda. Nejvíce postiženým a potřebným
občanům byla rozdělena podpora v celkové výši 20. 000 Kčs.

Změna kronikáře
Tuto kroniku založil v r. 1953 Klement Musil, naroz. 2. 3. 1921, učitel a později ředitel zdejší
základní školy a v letech 1957 a 1964 předseda MNV, od roku 1964 tajemník MNV.
V poslední době byl učitelem a vychovatelem v Učňovském domově (polepšovna) v Novém
Jičíně. Zastával ještě několik zodpovědných funkcí v jiných organizacích a kromě toho stavěl
si rodinný domek. Je proto velmi přetížen prací v zaměstnání i ve veřejném životě naší obce,
kde vykonal veliký kus záslužné práce. Není proto divu, že v posledních letech už mu
nezbývalo času na vedení kroniky. Dělal si však stručné poznámky o některých důležitých
událostech, které následující kronikář dodatečně zapíše.
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Zemřel 10. října 1968 raněn mrtvicí na poli státního statku v Žilině, kde s chovanci ústavu
sbírali brambory. Pohřben je na Starém Jičíně. Zůstala po něm vdova se dvěma syny.
V červnu 1965 byl Místním národním výborem v Kuníně jmenován kronikářem Bohuslav
Horák, b. č. zootechnik státního statku, bytem v Kuníně čp. 15.
Narodil se 12. května 1917 ve Vysoké čp. 15. okr Přerov jako třetí z pěti synů Antonína
Horáka, rolníka ve Vysoké (celková výměra 12 ha, 12 a, 44m2.)a jeho manželky Marie roz.
Krutílkové z Janovic (okr. Nový Jičín).
Otec, 100% válečný invalida, zemřel 28. 1. 1928, matka 17. 11. 1936. Kromě obecné a
měšťanské školy v Heřmanicích absolvoval v r. 1936 zimní hospodářskou školu v Hranicích,
v r. 1942 tříměsíční kurz plemenářských zootechniků v Brně a v roce 1966 po tříletém
dálkovém studiu složil maturitní zkoušku ve SZTŠ v N. Jičíně.
Pracoval výhradně v zemědělství: Na hospodářství svých rodičů do roku 1939, 3 roky jako
zeměděl. dělník v Podhoří, 3 roky prováděl plemenářskou kontrolu ve Star. Lhotě a
v Palačově. V srpnu 1945 osídlil s manželkou Andělou, roz. Hlostovou z Podhoří čp. 15,
zemědělskou usedlost čp. 202 v Kunvaldě, na níž hospodařili do konce žní v r. 1952, kdy bylo
založeno JZD. V družstvu působil jako jeho první zootechnik do 15. 10. 1953, kdy přešel na
zdejší státní statek, v němž od začátku až dosud zastává funkci zootechnika. Veřejného života
zúčastnil se po několik období jako člen MNV, člen rolnické a osídlovací komise, v okresním
výboru bývalého JSČZ (Jednotný svaz českých zemědělců), funkcionář Československé
strany lidové, MV národní fronty, aktivní ochotnický kurz aj.
Statků pozemských nenashromáždil, za to se svou manželkou vychovali sedm dětí: syna
Bohuslava a dcery Dagmar, Marii, Janu, Anežku, Zdenku a Pavlu.
Maje zálibu v literatuře a historii, vynasnaží se dle svých možností a schopností a s pomocí
MNV i jiných spolupracovníků zaznamenat život z paměti obce pro další pokolení.
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1960 – 1965
Zapsal Bohuslav Horák
Sčítání obyvatel a bytů 1960
K 1. březnu 1960 bylo v naší republice provedeno celostátní sčítání obyvatel a bytů.
V Kuníně byly zjištěny tyto výsledky:
K trvalému pobytu bylo přihlášeno osob
celkem
1 553 z toho
795 mužů
758 žen
z toho do 14 let
544
283
261
do 60 let
899
460
439
nad 60 let
110
52
58
Obytných domů bylo celkem
v nich je bytů
a bydlí v nich rodin

262
375
422

Z 1 553 obyvatel bylo 1 425 národnosti české
86 národnosti slovenské
20 národnosti německé
12 národnosti maďarské
5 národnosti polské
4 národnosti chorvatské
1 národnosti ruské
Volby poslanců
do Národního shromáždění a všech stupňů národních výborů.
Dne 19. června 1960 konaly se volby poslanců do Národního shromáždění a všech tří stupňů
národních výborů.
Návrhy kandidátů podávaly všechny složky Národní fronty. Před volbami proběhly besedy
s voliči, na nichž byli kandidáti představeni.
Volby konaly se v budově MNV a zúčastnilo se jich 842 voličů z 857 zapsaných. Naprostá
většina voličů odevzdala své hlasy pro navržené kandidáty.
Poslancem Národního shromáždění byl zvolen s. Zmrzlík.
Do Krajského národního výborů v Ostravě byla zvolena Joklová Anna, učitelka, členka
KVČSL.
Poslancem Okresního národního týmu v Novém Jičíně zvolili občané soudruha Koblovského
Vladimíra, člena OVKSČ v Novém Jičíně.
Za poslance do MNV bylo zvoleno těchto 25 občanů:
1. Musil Klement, předseda
2. Trabura Ludvík, tajemník
3. Ondřej Miloslav, předseda trestní komise, čl. rady
4. Geryk František, předs. bytové komise, čl. rady
5. Šmajstrla Jan, předseda zemědělské komise, čl. rady
6. Michnová Marie, členka bytové komise, čl. rady
7. Vavřík Jaroslav, člen zeměděl. komise, čl. rady
49

8. Mrlina Leopold, předseda komise pro výstavu, čl. rady
9. Suchomel Marek, předs. finanční komise, čl. rady
10. Cáb Karel člen kulturní komise
11. Urbancová Františka, čl. finanční komise
12. Václavíková Ludmila, čl. kulturní komise
13. Havlíček Zbyslav, čl. zemědělské komise
14. Šebesta Jaroslav, čl. zemědělské komise
15. Pekníková Jarmila, čl. trestní komise
16. Horák Antonín, čl. finanční komise
17. Šimíček František, čl. finanční komise
18. Lajnvebr Josef, čl. komise pro výstavbu
19. Hrabec Štěpán, čl. zeměděl. komise
20. Nováková Jiřina, předs. kulturní komise
21. Bernátek Alois, čl. bytové komise
22. Jančálek Rudolf, čl. komise pro výstavbu
23. Pitr Josef, čl. zeměděl. komise
24. Omaník Ladislav, čl. kulturní komise
25. Fojtů Jaroslav, čl. komise pro výstavbu
Z 25 poslanců je 5 žen, podle sociálního složení jsou 4 dělníci, 11 zemědělských pracovníků,
2 učitelé, 7 úředníků a 1 důchodce.
Průměrné stáří je 37 let. Nejmladší je Omaník Ladislav, nejstarší Jančálek Rudolf.
Volby soudců z lidu a soudců z povolání
okresního soudu v Novém Jičíně konaly se dne 3. prosince 1960.
Byli zvoleni tito kandidáti:
Dr Ruda Miroslav, soudce z povolání,
Šafářová Jarmila, Kubový Josef, Šebestová Ludmila a Matalík Jiří jako soudci z lidu.
Dne 9. května 1960 byla otevřena samoobsluha potravinářským zbožím v budově MNV čp.
56. Byla zřízená adaptací bývalého sálu obecního hostince. Prvním vedoucím prodejny byl
Musil Jan. Zároveň byla zřízena ve vedlejším domě z bývalého obchodu smíšeným zbožím
samoobsluha průmyslovým zbožím.
Z činnosti MNV v roce 1960
19. 7. 1960 na schůzi rady projednávána otázka využití zámku. Poukazována na velmi špatný
stav zámeckého parku, který již mnoho let není udržován. Už 2 roky po povodni je vyvrácena
zeď okolo parku, vývraty obrovských stromů nejsou zpracovány. Skleník (oranžerie) hrozí
sesutím. Rada MNV podává Okresnímu národnímu výboru v Novém Jičíně návrh, aby
v nevyužité zámecké budově byl zřízen domov důchodců.
16. 9. 1960 byl správcem Osvětové besedy jmenován s. Škarka Jan, ředitel zdejší osmileté
střední školy.
8. 2. 1960 – regulace Jičínky – vyjádření k investičnímu úkolu. Rada MNV projednala návrh
nové trasy toku Jičínky. Značné vyrovnání a zkrácení toku přispěje k lepšímu vzhledu obce a
hlavně zamezí nebezpečí záplav, které skoro každý rok způsobují obrovské škody. Akce
vyžádá si obrovský náklad – mimo jiné musí být zbouráno několik domků, musí být
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vystaveny nové mosty ap. Návrh byl jednoznačně schválen, rada však žádá, aby do projektu
byla pojata také obecní kanalizace, která by zčásti vedla starým korytem.
Vývoj školství od roku 1960
V roce 1960 bylo místním národním výborem rozhodnuto zřídit v Kuníně základní devítiletou
školu z toho důvodu, že asi 150 dětí muselo dojíždět za vzděláním do Nového Jičína. Zdejší
škola dosud měla jen 1 – 5. post. ročník. Pro zřízení učeben pro 6 – 9. postupný ročník bylo
nutno uvolnit budovu dosavadní mateřské školy, uvolnit obsazený byt v této budově a zajistit
nejméně 4 byty pro nové učitele. Pro mateřskou školu bylo nutno zajistit náhradní místnosti.
Na jaře 1960 se začalo s adaptací budovy čp 69, která byla neobydlená a značně poškozená.
Práce byly prováděny a akci „Z“. Náklad na úpravy byl hrazen přídělem z vyššího rozpočtu
částce 20. 000 Kčs V budově byla zřízena nová vodoinstalace, elektroinstalace, hygienické
zařízení (záchody a umývárny pro děti), zřízena nová kuchyně a jídelna a provedena nová
fasáda celé budovy. Na pracích se podílely vedle dobrovolných pracovníků z řad občanů
místní závody (státní statek, JZD, mlékárna a cihelna). Bylo vytvořeno dílo v hodnotě 120.
000 Kč
Organizaci prací zajišťoval s. Klement Musil, ředitel školy a předseda MNV.
Mateřská škola byla přestěhována do této budovy 15. srpna 1960. Ředitelkou mateřské školy
byla s. Kopaczková do roku 1962, po ní byla ředitelkou s. Davidová Libuše.
Aby mohla být zřízená ZDŠ, musela být zřízena vyhovující tělocvična. S její úpravou se
začalo už v roce 1959, na menších úpravách se pokračovalo až do 1. 9. 1960.
Ve škole byla zřízená jídelna pro 120 strávníků, a družina mládeže pro 52 žáků.
1. září 1960 bylo na rozšířené ZDŠ zahájeno vyučování v 11 třídách. Nastoupilo do ní 308
žáků, o jejichž výchovu a vzdělání pečovali:
Ředitel školy
Škarka Jan
zástupce ředitele Natalík Jiří
a učítelé
Tesař Lubomír
Pleinerová Naděžda
Pavelková Daniela
Plívová Charlotte
Hájková Blanka
Nováková Jiřina
Šnajdárková Darena
Černý Vítězslav
Černá Olga
Friedrich Josef
Slípková Věra
Fojtíková
V nově zřízené družině mládeže nastoupily jako vychovatelky Tesařová Marie a Pumprlová
Jiřina.
Kuchyně byla zřízena v přístavku budovy obecního domu čp 187 a vařily v ní kuchařky
Tomášková Vlasta a Pásková Ludmila.
Jídelna se po půl roce přestěhovala do malé budovy školy. Pro nové učitele byly zajištěny 3
byty. do nich se nastěhovali Škarka Jan, Natalík Jiří a Friedrich Josef.
V roce 1964 zvýšenému počtu žáků už nestačilo 11 tříd a proto byly ve školní budově čp. 193
upraveny sklepní místnosti nákladem 35 000 Kčs upraveny na školní jídelnu. Z bývalé
kuchyně a jídelny byly zřízeny další dvě třídy.
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V roce 1965 byla provedena údržba školní budovy čp. 190. Byly vyměněny všechny dveře,
okna, elektro- i vodoinstalace. Provedena oprava střechy a chodeb, vymalovány všechny
místnosti. Náklad na údržbu 160. 000 Kčs.
Otevření širokoúhlého kina
Dne 10. června 1961 bylo slavnostně otevřeno širokoúhlé kino. Zúčastnily se ho pozvaní
představitelé místních závodů, organizací, zástupci ONV s předsedou s. Konvičkou. Na
zahájení byl promítán široký barevný film „Valčík pro milion“.
Kino bylo zbudováno v akci „Z“ přestavbou dosavadního kulturního domu v parčíku cihelny
I. Práce byly započaty v červnu 1958.
Hlavním iniciátorem a organizátorem byl předseda MNV Klement Musil, který tomuto
záslužnému dílu věnoval svůj veškerý volný čas. Nemalou zásluhu má také Leopold Mrlina,
který řídil stavbu po stránce odborné a tajemník MNV Ludvík Trabura byl vždy tam, kde bylo
třeba rady nebo pomoci.
Většina prací byla provedena svépomocí místních závodů, organizací a občanů, kteří zde
brigádnicky odpracovali stovky hodin.
Veškeré náklady včetně promítacího zařízení činily 360. 000 Kčs.
Je to v pořadí třetí širokoúhlé kino v okrese novojičínském a dle vybavení a zařízení je
v současné době hodnoceno jako nejlepší v okrese, o čemž svědčí návštěvy z mnoha okolních
obcí i z Nového Jičína.
Bytová výstavba
Stav budov v naší obci je velmi špatný. Převážná část starých budov velmi zchátrala. Noví
osídlenci po válce neměli dostatek prostředků na nákladné opravy, nebylo dost stavebního
materiálu ani pracovních sil. Po socializaci zemědělství zůstaly mnoho rozsáhlé zemědělské
objekty nevyužity a nebyly udržovány. Mnoho domů bylo několikrát zaplaveno při povodních
a znehodnoceno tak, že už nestály za opravu. Proto muselo být mnoho budov zbouráno.
Kromě domů uvedených už na 53. straně této knihy byla v posledních letech zbourána tato
čísla: 10. 13, 23, 32, 39, 62, 83, 105, 107, 108, 129, 132, 133, 136, 152, 153 , 157, 161, 172,
184, 202, 221, 225, 245, 306, 313, 317.
Tak nastala i v Kuníně bytová tíseň a potřeba nových bytů. Proto musely některé místní
závody pro své zaměstnance stavět nové byty a některé schopné starší budovy opravit nebo
adaptovat. V poslední době začali někteří občané opravovat a stavět i vlastní budovy.
Státní statek v letech 1954 – 56 provedl vlastní stavební skupinovou opravu obytných budov
na čp. 15, 28, 29, 225.
V roce 1956 provedena nákladná adaptace domu čp. 12 o 4 byt. jedn. V roce 1963 rozsáhlá
adaptace domu čp 201,získáno 6 bytů, v roce 1963 – 65 ve 2 etapách přestavba bytů
v lihovaře – 9 bytů. Tuto akci prováděl OSP Nový Jičín, který zahájil ještě přestavbu další
části bývalého lihovaru a v roce 1967 má dokončit pro státní statek dalších 6 bytových
jednotek. Statek také jako první v Kuníně zahájil výstavbu nových bytů. V roce 1956 2 nové
domy čp 14 a 16, každý o 4 bytových jedn. A v roce 1961 dům čp 10 se 4 bytovými
jednotkami.
Cihelna provedla opravu domů čp. 258 a 265 (výměna oken, nová fasáda).
V roce 1960 byly u závodu I postaveny 3 nové obytné domy se 24 bytovými jednotkami.
MNV provedl opravu rodinného domu čp 66 v roce 1964. Vyměněna okna, nová fasáda.
Opravy a přestavby soukromých domků:
V roce 1961 – Knápek Josef č 105 – adaptace chléva a stodola
Loukota Jaroslav 104 – adaptace stodoly
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V roce 1965 – Šnajdárek Jan 106 – adaptace stodoly
Matušáková Bl. 65 – adaptace stodoly
Žitník Miroslav 277 – přístavba 1 bytové jednotky
Hoďák Jan 51 – přístavba a rekonstrukce domku
Štola Havel 162 – přístavba a rekonstrukce domku
Kučera Josef 150 – přístavba 1 místnosti
Výstavba nových rod. domků:
V roce 1962 – Holiš František, čp 83
1964 – Matyska Františe, čp 39
1965 – Musil Klemenet, čp 54
V roce 1965 zahájili výstavbu rod. domků:
Briš Josef, Briš Jan, Navrátil Jan, Kubrický Vojtěch, Horáček František.
Volby 1964
Dne 14. června 1964 konaly se volby poslanců do všech stupňů národních výborů a
Národního shromáždění. Zároveň se konaly i volby soudců okresního soudu.
Voleb se zúčastnilo 887 voličů, kteří zvolili:
Poslancem NS s. Václava Paška, člena ÚV ROH,
poslankyní KNV Annu Joklovou, učitelku, členku KVSČL
poslanci ONV Vladimíra Koblovského, člena OVKSČ
a Jaroslava Šebestu, ředitele plemenářské stanice
Poslanci MNV:
Za obvod
poslanec
funkce
1.
Cáb Karel
člen kulturní komise
2.
Suchomel Marek
člen finanční komise
3.
Geryk František
čl. rady a komise pro ochranu veř. pořádku
4.
Holiš Jaroslav
čl. zemědělské komise
5.
Hocová Ludmila
čl. komise pro obchod a míst. průmysl
6.
Ondřej Miloslav
čl. rady předst. komise OVP
7.
Frančík Antonín
čl. komise pro výstavbu
8.
Urbancová Františka předs. sociální komise
9.
Trabura Ludvík
předseda MNV, člen rady
10.
Magurová Zdenka
předs. komise pro obchod a místní průmysl
11.
Kučera Josef
člen komise pro výstavbu
12.
Šnajdárek Jaromír
člen rady, předseda fin. komise
13.
Kužílek Milan
čl. komise pro výstavbu
14.
Horák Bohuslav
čl. zemědělské komise
15.
Poruba Josef
člen komise pro výstavbu
16.
Horáková Jiřina
čl. sociální komise
17.
Vavřík Jaroslav
čl. rady, předseda zeměděl. komise
18.
Blinka Bohumír
čl. finanční komise
19.
Černý Klement
čl. komise pro výstavbu
20.
Hrabec Štěpán
čl. zeměděl. komise
21.
Mrlina Leopold
čl. rad, předs. komise pro výstavbu
22.
Vašková Marie
čl. komise OVP
23.
Nováková Jiřina
čl. kulturní komise
24.
Holáň Josef
čl. rady a kulturní komise
25.
Michnová Marie
čl. sociální komise
26.
Musil Klement
čl. rady, tajemník MNV
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27.
28.
29.
30.
31.

Jeřábek Josef
Mléčka Pavel
Haudrychová Věra
Hub Vladislav
Horňáček František

čl. zemědělské komise
čl. rady, předs. kulturní komise
čl. sociální komise
čl. zemědělské komise
čl. komise pro obchod a míst. Průmysl

Z 31 poslanců MNV je

13 dělníků
12 úředníků
6 zemědělců
Podle politického přesvědčení:
17 členů Komunistické strany Československa
2 členové Československé strany lidové
12 bez partijních
Do Okresního soudu v Novém Jičíně byli zvoleni:
Dr Ruda Miroslav
Šafářová Jarmila
Kubový Josef
Počasí v letech 1962 – 65
Rok 1962 byl pro zemědělce velmi nepříznivý; velké sucho ve vegetační době byl příčinou
nízkých výnosů většiny hospodářských plodin a naopak zase deštivé počasí při sklizni značně
znehodnotilo jejich jakost a tak zásoby krmiv na zimu byly velmi skromné a jejich krmná
hodnota špatná.
Zima se ohlásila velmi tvrdě hned počátkem prosince a trvala až do března. Po celou zimu
byly velmi kruté mrazy – hlavně v lednu klesala teplota až na – 28 - 30ºC. Byly překonány
některé rekordy z r. 1929 – hlavně v délce trvání a síle mrazů, sněhu však bylo mnohem méně
– v průměru 30-40 cm. Přesto vznikaly často velké potíže v dopravě na silnicích a železnicích.
Byla to velmi těžká doba pro zemědělství. Při nedostatku krmiva a slámy nedostatečně živený
dobytek trpěl v promrzlých stájích (hlavně nových – staré bytelné stavby lépe odolávaly
promrznutí).
Veliká potíž byla s vodou, protože nebylo snad jediného objektu, kde by nezamrzl vodovod.
Mnoha nesnází a ohromných škod způsobila tato zima i na všech ostatních odvětvích
národního hospodářství – v dopravě, dolech, hutích, cihelnách, ve stavebnictví aj.
Veliké ztráty na zvěři – srnčí, pernaté i ostatní.
Že však byla půda celou zimu zamrzlá a sněhová pokrývka dosti vysoká, přezimovaly ku
podivu velmi dobře všechny polní plodiny – ozimy, jetele aj., za své vzaly jen některé
ořešáky.
Jaro 1963 bylo dosti příznivé. Jarní tání probíhalo pozvolna a klidně, bez povodní. Při pěkném
a teplém počasí narostlo brzy dostatek píce a dobytek se zase brzo zotavil. Užitkovost dojnic
se však příliš nezlepšila; krávy tloustly – „braly na sebe“, jako by se po špatné zkušenosti
chtěly zajistil na lepší časy.
Léto a podzim byly zase velmi suché a úroda slabší, hlavně otavy a silážní pícniny daly velmi
nízký výnos.
Zima 1963 – 64 byla velmi nestálá a proměnlivá. Hodně sněhu napadlo až v únoru 1964.
Rok 1964 byl poměrně příznivý, úrody celkem dobré.
Za to rok 1965 byl katastrofální. Na jaře bylo jen krátkou dobu trochu slušnější počasí, takže
se ani všechno nezaselo a nezasázelo. Jinak bylo počasí abnormálně studené celé jaro i léto a
pršelo takřka denně. Louky i některá pole u Odry a Jičinky byly zaplaveny celé jaro až do
června. Veliké mokro poškodilo nejvíc brambory, kterých byl pak veliký nedostatek
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v měřítku celostátním. (V tomto roce prý i Mikuláš naděloval brambory do punčoch jen těm
nejhodnějším dětem, až podle starých dlouholetých tradic dostávali brambory a jiné
okopaniny za trest jen ti největší rošťáci, a nejžádanějším a při tom nejnedostupnějším
dárkem k vánocům byl prý – pytel brambor.)
Ve zdejších těžkých jílovitých půdách mokrem utrpěly i obilniny – hlavně ječmen. Ječmeny
byly většinou prorostly jetelem, kterému naopak dostatek vlály velmi prospíval. Ve většině
případů jetel úplně přerostl ječmen a agronomové byli na rozpacích co s tím. Kombajnem se
to mlátit nedalo a na zkrmení to bylo škoda. Nakonec se to většinou sekalo lištou jako na seno
a po usušení se to mlátilo kombajnem. Seno z toho bylo dosti pěkné, výnos zrna však nestál
ani za tu práci. Zbytek se zkrmil nazeleno.
Výnosy obilovin na některých loukách byly 15 až 10q z 1ha, ale nebyly vzácností ani výnosy
5q z 1ha. Bramborů sklidilo JZD v průměru 15q, cukrovky 125q z 1 hektaru. Pícniny sice
narostly dosti ucházející, ale jen málo se podařilo sklidit ve stavu vhodném ke krmení.
Vlivem studeného a mokrého počasí opozdil se vzrůst a vývoj všech plodin a tím i postup
polních prací o tři týdny až měsíc oproti průměru. Žně začaly až kolem 15. Srpna – to je
v době, kdy v některých létech žně končívaly.
S počátkem žní nastalo konečně pěkné suché počasí, takže aspoň obilí a sláma se sklidilo
pěkné a suché a tak aspoň částečně se zachránila situace v krmivu na zimu. Pěkné počasí byť
trochu chladné potrvalo až do Martina (11. listopadu), kdy napadl sníh, který roztál až před
vánocemi. Zim pak byla velmi mírná.
Pohyb obyvatel
Zaznamenávám zde pouze přírůstky narozením a úbytky úmrtím; změny ve stavu obyvatel
stěhováním jsou stále velmi časté, mnoho lidí zdrží se v obci jen krátkou dobu a zase se
stěhují dál. Děti zde uvedené jako narozené mají sice většinou v rodném listu uvedeno jaké
místo narození Nový Jičín (nemocnice), jejich rodiče jsou však občany Kunína a proto jejich
narození je zaznamenáno jako přírůstek v Kuníně.
V letech 1960 až 1965 přibylo takto 197 dětí z toho 93 chlapců a 104 děvčat.
V r. 1960
28
13
12
1961
26
11
15
1962
38
18
20
1963
42
19
23
1964
33
16
17
1965
30
16
14
V roce 1965 zemřeli:
Johana Jurková, naroz. 25 5. 1888
Karel Pospíšil, čp 96, naroz. 27. 7. 1905, zaměstnanec STS Bílovec. Zemřel 23. 2. 1965.
František Juroška, čp 171, naroz. 10. 4. 1983, člen JZD v důchodu.
Emilie Jalůvková, čp 283, naroz. 3. 1. 1919, dělnice v mlékárně, poslankyně MNV.
Florov Paunov Kamenov, naroz. 7. 8.1896, dělník ve státním statku, přišel v r. 1945
z Bulharska.
Emil Tuček, čp 137, naroz. 1. 6. 1942, zemř. 11. 8. 1965.
František Palach, čp 232, naroz. 10. 8.1882, malozeměděl. zemřel 16. 8. 1965.
Jaromír Lacina, nar. 11. 1. 1913.
Josek Dobrozemnský, čp 232, nar. 15. 12. 1890.
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1966
Zapsal Bohuslav Horák
Počasí v roce 1966
Tento rok začínám záznamem o průběhu počasí, protože jeho následky měly vliv nejen na
zemědělství, ale i na urychlení zahájení největších a nejdůležitějších akcí na výstavbě naší
obce.
Zima byla velmi mírná a krátká. V lednu a v únoru teploty okolo 0ºC, deštivo. Koncem února
pěkně a teplo, takže počátkem března začaly na některých místech polní práce. 15. Března
napadl sníh, který však brzy roztál. Koncem března a v dubnu pěkné, příznivé počasí, jarní
práce pokračovaly velmi dobře, vegetace rostlin velmi časná, vývoj plodin i postup polních
prací o 14 dnů až 3 týdny časnější než normálně. Po 12. Květnu (ledoví muži) mírné
ochlazení, přeháňky a pak zase teplo.
Od 25. 5. (malí ledoví muži Filip a Béda) po 3 dny norní mrazíky –3 – 4ºC. po nich deště a
30. 5. menší povodně na dolním konci. Senoseč začala velmi brzy – po 15. květnu.
Od 10. června (Medard) časté přeháňky a bouřky. Od 15. července velká bouřková činnost.
V pondělí 18. 7. k večeru prudké bouře s průtrží mračen. Příval vod z polí nadělal veliké
výmoly na polních cestách. V 79 hod se vylila Jičínka. Na silnici od čp 20 po čp 11. bylo až
50 cm vody, u hostince „u Kabátů“ až 80 cm. V pátek 22. 7. průtrž mračen v dopoledních
hodinách, v 11 hod začala se Jičínka vylévat. Záplava v celé obci ve výši 1 až 1,5 metru od 12
do 15 hodin. Zaplaveno mnoho domů obytných, obchody – samoobsluha u MNV, textilní
prodejna, drogerie, prodejna proti kostelu, prodejna masa u Chumchalů, hostinec u Jurků i u
Kabátů, zámek i obě školy. Poškozeno a zničeno mnoho zboží. Domek čp 206 – Skýpala – už
tak dost chatrný – musel být vystěhován; jedna zeď se zhroutila, ostatní silně popraskaly.
Na dolním konci překvapila voda turisty z NDR i NSR. Dva se včas stačili zachránit se svými
auty u Dovřáka a Mauera, třetí rodina musela ve spěchu opustit auto na silnici i se všemi
zavazadly a nechat je tam až po střechu zaplavené až do večera.
Veliké škody byla způsobeny zemědělství zaplavením skladů sena, krmiv a hnojiv. Slibná
úroda byla z velké části zničena prudkými dešti i kroupami, ale hlavně zaplavením velikých
ploch obilí už vesměs zralého i ostatních plodin.
V neděli 24. 7. – silný déšť dopoledne – znovu rozvodnění Jičínky až do výše 1 metru.
záplava trvala od 14 do 17 hod. V pondělí 25. 7. od 16 do 19:30 hod – poslední letošní
povodeň – už „jenom“ do výše půl metru.
Zajímavé u všech těchto dřívějších povodní, které jsme tu zažili, je to, že každá trvala 3
hodiny, jenom 19. 8. 1958, kdyby povodeň největší, trvalo to asi o 2 hodiny déle, než se voda
vrátila do svého koryta.
Tato letošní živelná pohroma, trvající celý týden, postihla celou jižní část okresu novojického
rozvodněním říček a potoků Jičinka, Lublina, Tichávka, Lomná a Bystrá. Kromě Kunína bly
nejvíc postižney obce Bartošovice, Sedlnice, Závišice a Tichá. Hodně škod bylo způsobeno i
v Novém Jičíně, Příboře, Kopřivnici a Frenštátě. Přerušena byla žel. trať N. Jičín –
Hodslavice, silně poškozena silnici v Tiché. Přívaly vod zaplavily 8850 ha zemědělské půdy.
Škody na okrese dosahují 128 miliónů Kčs. Postiženo bylo celkem 57 obcí. Zničeno 16
rodinných domů, zaplaveno 1106 bytů. Poškozeno 250 km silnic, 310 km komunikací,
zničeno 5 a poškozeno 20 mostů, 150 lávek, 40 km vodovodů, zaplaveno 350 studní, 6 km
kanalizace, přerušen plynovod v Příboře.
Samozřejmě, že i tato katastrofa postihla, zase nejvíc zemědělce. I když se počasí trochu
zlepšilo, byla sklizeň obilovin opravdu strašným problémem. Půda úplně rozbahněná pod
polehlým obilím nevysýchala, takže se na pole nedalo žádnou mechanizací vyjet. Proto se
musela značná část sklízet ručními kosami. Sekáči se až po kotníky bořili do bahna, při tom se
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však se zabahněného a obeschlého obili tak prášilo, že dělníci přicházeli z práce úplně černí,
pokryti vrstvou prachu.
Přišlo na pomoc velké množství brigádníků ze Slovenska, z patronátních závodů z Ostravy i
vojáci. Málo z nich však tuto mechanizaci ovládalo a ještě méně tuto námahu vydrželo.
Nejlépe se osvědčili dělníci a drobní zemědělci ze Slovenska, kteří tyto práce na svých
horských políčkách ještě dodnes ručně vykonávají. Přes všechnu námahu a úsilí práce
postupovaly velmi pomalu a náklady daleko převyšovaly hodnotu sklizeného obilí.
Když půda aspoň trochu ztuhla, sekalo se obilí koňskými a traktorovými žačkami na trávu a
řádkovači. Posekané obilí pak mlátily kombajny úplně zahalené v mracích prachu.
Zanechávaly za sebou hluboké koleje a co chvíli zapadaly tak, že musely být vytahovány
traktory. Sklizeň slámy se protáhla až do konce září, takže nemohla být provedena ani
podmítka.
Výnosy zrna byly minimální, značná část ho při sklizni vypadala, ostatní bylo znehodnocené.
Státní statek vykazuje výnos z 1ha pšenice necelých 16q, ječmene 21q, zrna 18q.
Také cukrovka byla velmi špatná – 191q z 1 ha.
Výnosy pícnin, zvlátě kukuřice, byly však poměrně dobré: Řepa krmná dala 415q, kukuřice
424, seno z vícelehlých pícnin 55q a z luk 33q po hektaru.
Podzim byl velmi teplý a suchý, ale zpracování rozježděných a ubitých polí, která pozdimním
suchem velmi ztvrdla, bylo velmi obtížné a namáhavé.
Obyvatelé Kunína, hlavně ti, kteří měli v bytech celý týden vodu a bydleli na půdách, byli
velmi rozhořčeni a pobouřeni. Už po několik let – hlavně před volbami slibovali kompetentní
činitelé regulaci Jičínky. Zatím však byla provedena regulace v Hodslavicích, Novém Jičíně a
Šenově – tedy na horním toku Jičínky, což situaci Kunína ještě zhoršilo. Koryto potoka
vzhledem ke slibované regulaci nebylo už několik let udržováno a upravován, bylo místy
značně zanesené a křovím zarostlé. A tak při větších srážkách voda z hor rychle proběhla a
tím větší záplavy způsobovala v Kuníně.
Mnozí občané už upadali v beznaději a pomýšleli dokonce na odchod z Kunína. Vždyť
někteří už dvakrát i třikrát své domky s námahou a velkým nákladem opravili a jejich práce
byla znovu zničena. Přestávali už proto věřit, že se situace zlepší.
Úspěšná práce MNV
Rada MNV v čele s předsedou Traburou a tajemníkem Musielm vede už dlouhá léta usilovná
jednání ve věci regulace Jičínky; jak je zaznamenáno na 134. straně této knihy, projednávala
rada už dne 2. prosince 1960. návrh nové trasy toku potoka. Od té doby byla tato záležitost
předmětem jednání mnoha schůzí rady i MNV, veřejných schůzí občanů a předvolebních
schůzí. Naši činitelé vedli nesčetná jednání na ONV, KNV i jiných úřadech a instancích.
Všichni však stále jenom slibovali a odkládali – že letos už to není možné, ale na příští rok už
určitě... A tak se to opakovalo 6 let a možná, že by to ještě nějaký rok trvalo.
Po letošní katastrofě byly však znovu nasazeny všechny páky a použito všech možných
argumentů a tak byla ihned povolena nejen regulace, ale i další akce dotované z fondu
povodňových škod.
A tak můžeme říci, že rok 1966 je rokem velkého skoku ve výstavbě a zvelebňování Kunína.
Přísloví našich moudrých předků tvrdí, že „každá věc má dvě stránky“ a že „všechno zlé je
k něčemu dobré“.
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Výstavba v roce 1966
Zahájeno bylo 5 velkých akcí:
1. Generální oprava ZDŠ
2. Veřejné osvětlení
3. Regulace Jičínky
4. Výstavba družstevních bytů
5. Výstavba nové prodejny
Generální oprava ZDŠ čp 190
Tato budova byla značně poškozena povodněmi v minulých letech. Nová fasáda, podlahy a
jiné nutné úpravy vyžádaly si nákladu 450. 000 Kčs.
Veřejné osvětlení
Provedena oprava veřejného osvětlení, kolem hlavní silnice zaváděno nové výbojkové
osvětlení.
Výstavba družstevních bytů
V září nastěhovala se do Kunína stavební skupina Pozemních staveb Ostrava, stavební správa
Frenštát pod vedením stavitele Rudolfa Vítka a mistra Brudíka, aby zahájila výstavbu tří
obytných domů. Investorem je Okresní bytové a výstavbové družstvo Nový Jičín. Usídlili se
ve staré zemědělské usedlosti čp 21 a hned vedle – na místě, kde kdysi stála stará mlékárna
sloužící svém účelu do června roku 1946 a zámečnická dílna Josefa Potomáka, zahájily
buldozery a bagry terénní úpravy.
Nejdřív začali s výstavbou největších bloků „A“ o 27 bytech pro zaměstnance státního statku
a plemenářské stanice.
Regulace Jičínky
V listopadu l. r. zahájil „Iugstav“ n. p. Brno, závod Opava, první výkop na regulaci Jičínky na
2. kilometru od Odry.
Skupina dělníků pod vedením s. Vavříka s potřebnou mechanizací se usadila v domů čp 247 a
zahájila zároveň výstavbu panelových ubikací pro kanceláře, ubytovny a sklady za malou
školou.
Regulace značně změní vzhled celé obce. Veškerý porost na březích starého koryta – stromy,
keře – ale i kopřivy a jiné „okrasné“ rostlinstvo bylo vykáceno a zlikvidováno. Řečiště bude
značně vyrovnáno, prohloubeno a rozšířeno a na obou březích budou zvýšené hráze.
Největší změna je plánována od budovy MNV, kde bude řečiště převedeno mezi domy čp 171
a 177 za „humna“ a přes domky čp 280 – Františka Panáka a čp 276 – Jaroslava Fuska (které
budou zbourány) vrátí se proti kostelu zpět do původního koryta.
Na horním konci bude zbourán domek čp 122.
Výstavba nové prodejny
Zahájena byla rovněž na podzim výstavba nové panelové prodejny – samoobsluhy
potravinami na dolním konci obce na místě, kde dříve stál dům čp 13 (Alois Mišun).
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Bude sloužit občanům dolního konce místo staré prodejny proti kostelu v domě čp 192, která
byla několikrát při povodních zaplavena a její těsné, vlhké a zatuchlé místnosti ani po
několika nákladných přestavbách a rekonstrukcích naprosto nevyhovující hygienickým ani
provozním požadavkům.
Záznam o obyvatelstvu
V roce 1967 narodilo se 44 dětí, z toho 26 pohl. mužského a 18 ženského.
Zemřeli v roce 1967:
23. 1. Lipová Anna, čp 70, naroz. 30. 11. 1916 – sebevražda.
Durec František, naroz. 18. 10. 1932 – dělník v cihelně.
Šumberová Josefa, čp 133. naroz. 23. 2. 1909 – poslankyně MNV, soudkyně z lidu.
Mišun Jan, čp 274, naroz. 18. 7. 1887, důchodce, který bydlel se svou rodinnou
v Kuníně už před válkou a aktivně se zúčastnil veřejné práce v české menšině.
Vágner Antonín, zam. ČSD v důchodu.
1. 6. Jančálek Jan, čp 226, naroz. 6. 5. 1892, čl. JZD v důchodu, raněn mrtvicí při návratu
z prvního rybolovu nové sezony u Jičínky.
10. 1. Štěpánek Antonín, čp 109, naroz. 4. 8. 1961, utopil se cestou ze školy v nově
regulované Jičínce.
1.1 Šisler Vilém, naroz. 12. 2. 1912, dělník na st. statku, raněn mrtvicí na cestě ze svatby
svého syna na Slovensku.
24. 10. Mauer Vilém, čp 203, nar. 24. 3. 1899 na Volyni v SSSR, při bourání starého gruntu
spadl ze zdi na dlažbu a smrtelně se zranil.
Pešl Jaroslav, čp 291, naroz. 17. 4. 1906, vedoucí mlékárny v Kuníně.
Novotný Jan, naroz. 21. 12. 1887
Machnátová Josefa, čp 20, naroz. 29. 5. 1903
Hřibová Marie, naroz. 7. 4. 1907, dělnice na st. statku.
Fardová Josefa, naroz. 11. 11. 1893V roce 1966 narodilo se 34 dětí – 21 chlapců a 13 děvčat.
Zemřeli v roce 1966:
Mikulec František, čp 178, čl JZD v důchodu.
17. 10. Šára Josef, čp 286, nar. 1. 5. 1896, kominický mistr v důchodu, základající člen KSČ
v Kuníně, bývalý poslanec MNV, který zde už před válkou aktivně pracoval v české m
menšině.
19. 11. Maňáková Anežka, čp 199, naroz. 21. 2. 1896
Černicki Josef, čp 6, nar. 22. 8. 1918, důchodce.
Slívová Božena, nar. 24. 9. 1896
Lapáčková Evženie, čp 316, nar. 30. 8. 1880, na Volyni.
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1967
Zapsal Bohuslav Horák
Budovatelské akce
Tento rok začal ve znamení čilého stavebního ruchu na všech velkých akcích započatých
v minulém roce, některé byly dokončeny a další zahájeny.
Místní národní výbor pokračoval v odstraňování povodňových škod z m. r.
Prováděny opravy a úpravy komunikace – cest, chodníků, plotů a veřejných budov.
Zbudovány vývěsné propagační skříňky u budovy MNV v akci „Z“.
Stavební skupina MNV provedla opravu zchátralé zdi před zámeckým parkem. Zbořená část
plotu před zámkem byla zahrazena novým ozdobným železným plotem na náklad Ústavu
památkové péče. Hodnota 130. 000 Kčs.
Provedena demolice tří rodinných domků – čp 122 – Prachařová Emilie, čp 276 – Fusek
Jaroslav a čp 280 – Panák František – v důsledku regulace Jičínky.
Na podzim předána do užívání samoobsluha potravinami na dolním konci. Prvním vedoucím
této prodejny byl p Koňařík z Nového Jičína.
Státní statek provedl další rekonstrukci dvou zchátralých bytů u některých nevyužitých částí
skladových prostor v lihovaře a získal tak pro své zaměstnance šest slušných bytů.
Zahájil výstavbu dvou likusových montovaných dvojdomků po pravé straně silnice do
Hukovic naproti nové farmě.
Zahájil výstavbu sušičky píce adaptací ocelové kůlny na nové farmě.
Severomoravské cihelny dokončily rozsáhlou rekonstrukci závodu III. nákladem 30, 000. 000
Kčs.
Kubový Miroslav postavil nový rodinný dům čp 36 na Suchdolské ulici.
Pozemní stavby dokončily a předaly v červenci první dům na novém sídlišti, kterému MNV
přidělil popisné číslo 294 až 296.
Během podzimu se do něho nastěhovali: Šebesta Jaroslav, Haudrych Vojtěch, Maliňák
Jaromír, ing Doležel Josef a Řehořka Vladimír, pracovníci plemenářské stanice a zaměstnanci
statku: Horák Bohuslav st, Jurčák Karel, Špinka Josef, Turský Miroslav, ing Gebauer Milan,
Šrámek Bedřich, Mikeska Jan, Macíček Josef, Košut Jan, Kuběna Jan, Šisler Vilém, Pobořil
František, Králík Josef, Skýpala Miroslav, Richterová Georga, Kunc Jaroslav a Horák
Bohuslav ml. Tři byty obsadila na dobu působení v Kuníně stavební skupina pozemních
staveb.
V srpnu dokončen další blok – čp 292 a 293 pro zaměstnance Státních silnic Novém Jičíně a
do konce roku i třetí dům čp 297 a 298.
Tato skupina, v níž pracují i dělníci ze Slovenska a z Polska, pracuje poměrně dobře a hlavně
rychle. Při kolaudaci bylo však zjištěno hodně drobných i větších závad.
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Ingstav Brno, stav, spr. Opava pokračují na regulaci Jičínky; na rozdíl od předchozího
podniku pracuje hůř a hlavně mnohem pomaleji. Má velmi málo dělníků a jejich výkon na
pracovišti u vody zdaleka nedosahuje výkonu v pohostinstv u piva a jiných ušlechtilých
tekutin.
Kromě toho má tento podnik rozděláno několik jiných akcí a proto často přemísťuje těžkou
mechanizaci jinam a když přijede do Kunína, obyčejně začne pršet. A tak bagry, buldozery a
těžká nákladní auta při přemísťování zeminy ničí cesty i chodníky, takže obyvatelé Malé
strany se topí v moři bahna. Občas překopnou vodovodní potrubí, přerazí sloup elektrického
vedení nebo místního rozhlasu, strhnou kus plotu apod. MNV hlavně jeho předsedovi a
tajemníkovi přibylo mnoho nemilé a nepříjemné práce s vyřizováním stížností postižených
občanů. Někteří se dokonce snaží zjednat nápravu vyhrožováním a nadáváním. Jelikož
zákroky u pracovníků Ingstav jsou většiny neúspěšné, nezbývá než uklidňovat rozhořčené
občany a těšit je, že jednou to snad přece skončí.
Položení základního kamene nové školy
Slavnostní poklep na základní kámen nové školy v Kuníně byl proveden v neděli 22. října. za
zvuku pochodů vyšel průvod občanů a dětí od budovy staré ZDŠ na staveniště. Na čestném
místě průvody jel ozdobený vůz se základním kamenem, který byl dovezen ze Žulové na
severu Moravy.
Slavnostního aktu na staveništi se zúčastnili pozvaní hosté: s. J. Budínský, náměstek předsedy
KNV, s. Demel za školský odbor KNV, ing. Procházka a Borský za NHKG Ostrava.
Z Nového Jičína přijeli: Anna Joklová, poslankyně KNV, Milan Tomančák, předseda ONV, J.
Šigut, ved. taj. OVKSČ, a A. Mikulec, ved. školského odboru ONV.
Kulturní rámec celé akci dodal pěvecký sbor „Ondráš“ z Nového Jičína pod vedením
dirigenta Bártka.
V hlavním projevu zdůraznil s. Budínský význam školy pro společnost. Po něm přednesli
kratší pozdravné projevy i ostatní funkcionáři a zástupci společenských organizací z Kunína.
Přípravné práce – kanalizace, úprava terénu byla zahájeny v záři l. r. a 1. 9. 1969 má být
stavba dokončena.
Otevření mateřské školy státního statku
V neděli 26. listopadu 1967 byla slavnostně otevřena nová mateřská škola, kterou vystavěl
státní statek pro děti svých zaměstnanců.
Slavnost zahájil zástupce státního statku přivítáním přítomných a přestřižením pásky;
přítomní hosté, děti a jejich rodiče měli možnost poprvé vkročit do nové budovy. Vedoucí
hospodářství Kunín s. Jaroslav Vavřík ujal se pak slova, pohovořil o těžkostech a problémech,
které měl statek s výstavbou a poděkoval všem občanům, MNV i učitelkám mateřské školy za
obětavou pomoc při výstavbě, úklidu a přípravě školy.
Tajemník MNV Klement Musil vyzvedl pak význam nové MŠ pro naši obec. Po projevech
zpestřili žáci ZDŠ i MŠ program několika písničkami a básněmi. Volnou prohlídkou školy
slavností odpoledne skončilo.
První ředitelkou školy je Jarmila Škarková.
Z našich závodů:
Severomoravské cihelny, závod Kunín informace R. Beneš, vedoucí
Plnění plánu za r. 1967:
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Přesto, že jsme plán v posledních měsících roku často nesplnili, odevzdali jsme
soukromníkům a přímým odběratelům zboží, kolik potřebovali. Naše cihelna sestává ze dvou
závodů – I. a III. – a to, co závod I. nesplnil, vyrobil navíc závod III. takže se naši
zaměstnanci mohli podílet i na hospodářských výsledcích závodu (tzv. 13. plat).
Jak pokračuje jednání ve věci popílku?
Tato otázka je mnohem vážnější. Na naši obec chrlí popílek pět komínů. Jeden z nich jsme
likvidovali 1. listopadu. Místo tuhého paliva – uhlí – jsme zavedli vytápění olejem
(olejofikace) na peci III., což se projeví i menším odpadem popílku. Problémem zůstává
kotelna, pro kterou není ani v zahraničí dostatečných hořáků. Podle příslibu Brněnských
strojíren bychom mohli dostat vývojově dobré hořáky, takže v příštích letech by se tento
problém mohl vyřešit.
Jak pokračuje výstavba druhého odděl. MŠ?
Jednání s pozem. stavbami bylo dlouho neúspěšné. Stavba byla zahájena až v prosinci. Je
však naděje, že bude otevřena k 1. 9. 1968.
Severomoravské mlékárny, závod Kunín
Marek Suchomel, vedoucí
Pracovníci kunínské mlékárny dosáhli letos pěkného úspěchu – zvítězili v podnikové soutěži
12 závodů Severomoravských mlékáren a získali standartu podnikového ředitelství a ROH.
Hodnotí se hrubý zisk, produktivita práce, jakost výrobků, úrazovost. Závod Kunín se
specializuje na výrobu másla, tvarohu, smetanových sýrů a lahvového mléka. Kromě toho má
vždy v rámci kooperace na skladě další druhy sýrů. Jakost výrobků je závislá nejen na
zpracování v mlékárně, ale i na jakosti mléka dodávaného zemědělskými závody.
Za mléko dobré jakosti vyplatila mlékárna 2, 900 000 Kčs zvláštních příplatků, srážky za
špatné mléko činily 40 000 Kčs.
V minulém roce investovala mlékárna 4, 5 mil. Kčs na úpravy závodu a strojní vybavení.
Dána do provozu nová plnička mléka a pracuje se na instalaci ještě výkonnější plničky o
výkonu 6 000 litrů za hodinu. Loni se za směnu naplnilo 7 500 litrů, letos 24 000 litrů.
Letos vykoupila a zpracovala kunínská mlékárna 25, 000 000 litrů mléka. Vykupuje asi 60%
mléka vyrobeného v okrese Nový Jičín, zásobuje 70% obyvatel v okrese.
Hospodaření MNV
Vlastní příjmy celkem
Mimořádné příděly z vyššího rozpočtu

630 415,08 Kčs
1 033 400,- Kčs

Utvořen fond rozvoje a rezerv
325 015,08 Kčs
Z něho čerpáno: na stavbu prodejny P83
147 116,26 Kčs
na stavbu autobus. čekáren
20 117,- Kčs
nákup materiálu na veř. osvětlení 60 000,- Kčs
Celkové výdaje
Nedoplatky ke konci roku

1 560 013,82 Kčs
1 865,30 Kčs

Podle inventarizace k 31. 12. 1967 činí
hodnota majetku MNV

7 277 427 Kčs

Oslava 50. výročí VŘSR
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V pondělí dne 6. listopadu uspořádala kulturní komise MNV s VOKSČ slavnostní vzpomínku
50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v místním kině.
Oslava byla zahájena v 19,30 hod. slavnostním projevem a pak promítán film „Velká
vlastenecká válka.“
Povodeň 22. 7. 1967
Následkem vytrvalých dešťů a průtrže mračen rozvodnila se Jičínka ve stejném rozsahu jak
jsme si už zas poslední léta zvykli a nadělala mnoho škod na soukromém i veřejném majetku.
Tentokrát vzniky i škody na prováděné regulaci Jičínky, zvláště na úseku pod mostem na
Hukovice.
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1968
Zapsal Bohuslav Horák
Činnost MNV
Schůze rady MNV 18. 1. 1968
Na pořadu: Návrh volebního programu
Navržení volebních obvodů
Stanovení počtu poslanců a náhradníků
Rozhodnuto, aby do volebního programu kromě politické a všeobecné části byla zahrnuty tyto
hlavní akce:
Výstavba nákupního střediska ve středu obce, do kterého by byly sloučeny stávající
prodejny včetně papírnictví a výseku masa.
V uvolněných prodejnách zřídit a rozšířit další služby obyvatelstvu – holičství,
kadeřnictví, sběrnu elektrospotřebičů aj.
Z místností nynější samoobsluhy potravinami a textilní prodejny zřídit restauraci,
případně klub mládeže.
Další zlepšení služeb zajistit povolováním soukromé činnosti. Nepovolit činnost
s poplatek pod 200 Kčs.
Pokračovat v opravě místních komunikací a chodníků po ukončení regulaci Jičínky.
Vybudovat dlážděné chodníky na nejfrekventovanějších místech. Ve spolupráci se statkem
vybudovat záhumenní cestu.
Pro zvýšení návštěvnosti v kině vybudovat ústřední topení a zlepšit reklamu.
Na podporu TJ Sokol využít tělocvičny v nové ZDŠ a obnovit hokejové kluziště.
Sociální komise MNV provede průzkum nízkých důchodů bývalých členů JZD, kteří
přešli do statku a byli ochuzeni o záhumenky. Podá sociálnímu odboru ONV návrh na
zvýšení.
Prosazovat výstavbu kanalizace v obci.
Zajistit další družstevní výstavbu bytů, všestranně podporovat souhr. výstavbu
rodinných domků.
Zajistit projekt zástavby obce.
Rada vyhověla žádosti s. Jana Škarky o zproštění z funkce ředitele OB. Do této funkce
jmenována Anastázie Esterkesová, učitelka MŠ:
Schůze rady MNV 14. 3.
Šafář Jaroslav a Jarmila prodávají rod. domek čp 281.
V zájmu výstavby nové školy je nutno zbořit domek čp 46 – manž. Josefa a Frant.
Maňákových. Po dohodě se všemi zúčastněnými stranami rozhodla rada odkoupit domek čp
46 i s pozemky a oplocením a předat Pozemním stavbám, které ho budou po dobu výstavby
školy používat a pak provedou jeho demolici.
Manželé Maňákovi odkoupí domek čp 281.
O družstevní výstavbu požádalo 42 občanů.
Rada zajišťuje výstavbu dvou bloků po 18 bytech. Schválila smlouvu s OVBD při
zeměděl. výrobní správě a stane se po dokončení výstavby členem bytového družstva.
Rada schvaluje přijetí paní Jarmily Novosadové do funkce vedoucí služeb MNV od 1.
4. 1968.
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Farní úřad církve Českobratrské urguje povolení demolice své modlitebny – čp189.
Schůze rady MNV 16 5. 1968
Předseda konstatuje, že po průběhu demokratizačního procesu znatelně poklesla
aktivita některých poslanců a komisí MNV. Je nutno zajistit řádné svolávání komisí a plnění
všech stanovených úkolů. V příští radě podají předsedové všech komisí zprávu o své činnosti.
Rada upozorňuje s. Šnajdárka (knihovníka), aby urychleně zajistil otevření knihovny,
provedení inventury a uspořádání k nih. S. Matalík zajistí pomoc žáku 9. třídy.
Ukládá se finanční komisi, aby zajistila a projednala možnosti financování stavby
domu služeb a ústředního topení v kině. Na stavbě domu a služeb se bude podílet poštovní
úřad částkou 100 000 Kčs.
Schůze rady MNV 13. 6. 1968
V zájmu zlepšení postupu prací na regulaci Jičínky je nutno zaslat na ředitelství
Ingstavu stížnost na špatný průběh a organizaci na stavbě. Sepsání a odeslání stížností s.
Trabura, Musil a Mrlina do 30. 6. l. r.
Zasedání MNV 24. 10. 1968
Tajemníkem MNV za zemřelého Klementa Musila zvolen Pavel Mléčka. Odhlasování
doplnění rady MNV o Bohuslava Horáka a Vladislava Huba.
Schůze rady 7. 11. 1968
Při akci opravy místního kostela bylo zástupcům MNV doporučeno, aby finanční krytí
bylo prováděno z doplňkových zdrojů MNV. Byl dán návrh, aby výbor pro správu kostela
projednal a zorganizoval v příštím roce dvě finanční sbírky. Vyžádat povolení církevního
tajemníka ONV.
Na akci kanalizace je plánováno na rok 1969 1 000 000 Kčs. Investor MNV Kunín,
zahájení v červenci 1969.
Rada žádá, aby projekt před schválením byl předložen k posouzení občanům.
26. 11. se koná kolaudace mateřské školy SMC. Zúčastní se aspoň 2 členové rady – Mrlina a
Mléčka.
Zemědělství
Kunín je obcí převážně zemědělskou.
Celková výměra katastru činí 1 740ha; z toho je 1 176 ha orné půdy, 89ha zahrad, 275 ha luk,
45ha pastvin, 25ha lesní půdy, 1ha rybníků, 11ha ostatní vodní plochy, 34ha zastavěné
plochy, 84ha neplodné půdy.
Do roku 1945 zde hospodařili původní němečtí obyvatelé, proslulí pěstováním zeleniny i
chovem hovězího dobytka kravařského plemene. Byli většinou – hlavně větší sedláci – velmi
zámožní. Pádem Hitlerovy „tisícileté říše“ však jejich éra definitivně skončila.
Po osvobození v květnu 1945 nastala v dějinách Kunína nová éra. Přicházeli noví čeští
osídlenci zblízka i z krajů vzdálenějších. Nejvíc jich bylo z Valašska – z české části okresu
novojického, od Frenštátu, Valašského Meziříči, Rožnova, Vsetína, Vizovic, Bystřice pod
Host. Přišli však i z Ostravska, ze Slezska, Hané, Slovácka i Slovenska, později také 25 rodin
Volyňských Čechů. Mnozí zase brzy odešli – jedni proto, že v těžkých podmínkách neuspěli,
druzí zas proto, že si brzo dost „nahospodařili.“ Noví zemědělci hospodařili na usedlostech
přidělených jim vládou prozatím do národní správy, více nebo méně úspěšné; ti, kteří měli
nějaké zkušenosti, dost vlastních pracovních sil, vlastní dobytek a nějaký inventář, byli na
tom dobře. Hůř bylo s těmi – hlavně mladými – kteří tyto předpoklady neměli. Mnohé
usedlosti byly válkou poškozené, vykradené a zanedbané, nebylo dobytka ani koní, ani
potřebného kapitálu a tak se růžové plány a sny brzy rozplynuly. Bylo dost i takových
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„sedláků“, kteří zapřahali koně raději do kočáru než do pluhu, a „hospodařili“ raději
v hospodě než na poli. Ti také většinou brzy odešli a na jejich místa přicházeli jiní. Několik
let byly poměry velmi neurovnané, flukturace vliká.
V roce 1945 bylo osídleno:
22 usedlostí
do 0, 10 ha
24
do 20ha
45
do 0, 50ha
20
do 25ha
44
do 2ha
6
do 40 ha
22
do 5ha
1
do 50ha
18
do 10ha
1
nad 50ha
V roce 1947 bylo provedeno přidělování půdy do vlastnictví. Jednotlivým osídlencům
(rodinám) bylo přiděleno nejvýš 13ha. Ostatní půda byla přidělena zájemcům s menší
výměrou. Z přídělu byly vyňaty některé plochy pro jiné účely: 14ha pro „Ovocnářské
družstvo za mlékárnou,“ asi 50ha pro „letiště“ na Lapači a na průplav Oderskodunajský u
Odry. Byla to zřejmě spekulace některých tehdejších funkcionářů zemědělské komise, kteří si
pak tuto půdu vzali do „nuceného zájmu.“
Zemědělské strojní družstvo
založené v roce 1948 bylo prvním krůčkem ke kolektivizaci v zemědělství. Utvořilo se
několik skupin zemědělců, které si rozdělily těžší zemědělské stroje – hlavně samovazače,
mlátičky, případně traktory (pokud stačily). V některých skupinách byla spolu práce poměrně
velmi dobrá; např. v úseku od čp 195 po čp 210 si koupili i nový traktor Z25 a vždy se dobře
dohodli.
Jednotné zemědělské družstvo
bylo v Kuníně založeno po žních v roce 1952 jako JZD II. typu. Přípravný výbor byl sice
založen už v roce 1949, zatím však žádnou činnost nevyvíjel.
Bylo v něm sdruženo 115 zemědělských usedlostí s výměrou přes 110ha. V únoru 1953
odhlasování III. typ.
Prvními funkcionáři:
Mašovský Vladimír, předseda
Kunc František, místopředseda
Michna Ferdinand, agronom
Horák Bohuslav, zootechnik
Kubrický Vojtěch st., účetní
Maňáková Božena, pokladní
Poruba Josef, skladník
Říha Vojtěch, vedoucí polní skup.
Švec Antoním, předseda dozorčí rady a vedoucí pol. skup.
Základy překotně a násilím zorganizovaného družstva byly však velmi chatrné, zvolení
funkcionáři bez průpravy a zkušeností v řízení tak velkého podniku nemohli zvládnout tak
velký a různorodý kolektiv. Pracovní morálka mnohých členů už před tím nevalná již
poklesla. Odměna na pracovní jednotku byla při sestavování celoročního plánu vykalkulována
ve staré měně na 19,20 Kčs, v nové měně 4,- Kčs.
Úroda na nově zelených lánech a pozoraných mezích byla velmi špatná a tak první družstevní
žně dopadly katastrofálně. Mnozí družstevníci se snažili v první řadě zajistit své rodiny a
záhumenkový dobytek – a družstvo se nemohlo dopočítat výnosu. Proto už během žní byli
někteří členové vyloučeni, jiní sami z JZD vystupovali a začali hospodařit soukromě, nebo
přecházeli do státního statku.
V následujících létech nedocházelo tak k velkým a častým změnám v údržbě půdy mezi JZD,
statky a soukromými zemědělci.
V roce 1954 mělo JZD 57 členů a 252ha půdy, z toho 180 orné. Sklidilo po ha: pšenice 12q,
žita 10,84, ječmene 24, ovse 17,60, řepky 13,5, brambor 142 a cukrovky 243q.
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K 31. 12. 1956 byla půda v Kuníně rozdělena takto:
Státní statek 801 ha, JZD 265 ha, ostatní statky (cihelna) 44ha, záhumenky 21ha, soukr.
zemědělci 547 ha, ost. 62ha.
Během roku 1957 bylo do JZD začleněno dalších 13 zemědělských usedlostí a 43 členů.
Koncem roku 1957 mělo JZD 405ha zeměděl. půdy, z toho 314 orné.
Od roku 1958, kdy mělo JZD 511ha půdy, z toho 381ha orné, se na údržbě půdy už skoro nic
nezměnilo až do r. 1968.
Úroveň hospodaření měla mírně vzestupnou tendenci, nedosahovala však dlouho dobrého
průměru. Finanční situace se rapidně zlepšila až v posledních letech a to spíš činností
mimozemědělskou, zásluhou stavební skupiny a jinými akcemi – jako demolice cihelny II.
v roce 1965 aj., které byly pro JZD vysoce ziskové.
Za 15 let existence JZD vystřídali se ve vedení tito funkcionáři:
Předsedové: Mašovský Vladimír, Šmajstrla Jan, Kubrický Vojtěch st., Šára Josef, Kubrický
Vojtěch ml.
Zootechnici: Horák Bohuslav, Švec Antonín, Pumprla Lad., Kubrický Vojtěch ml., Šmajstrla
Jan, Chromela František, Bělunek Josef.
Agronomové: Šmajstrla Jan, Michna Ferdinand, Bavr Josef, Holiš Jaroslav.
Účetní: Kubrický Vojtěch st., Bahuerová, Březovjáková, Fiřtová Lud.
Pokladní: Maňáková Božena – po celou dobu.
Sloučení JZD se státním statkem
Dnem 1. ledna 1968 převzal státní statek Nový Jičín n.p. celé zdejší JZD s většinou jeho členů
a pracovníků, se všemi budovami, pozemky, dobytkem, stroji a zařízením a sloučil je se svým
hospodářstvím v Kuníně.
JZD předala statku:
497ha zemědělské půdy, z toho 401 orné
Budovy, statky a zařízení v zůstat. hodnotě
2 129 759,40 Kčss
dohodnutá cena
883 900,- Kčs
Stroje v hodnotě
389 362,62 Kčs
7 koní, 131 krav, 141 ks mladého skotu, 2 kance, 50 prasnic, 147 selat a 222 prasat žín –
v hodnotě
1 474 198,58 Kčs
Statek má nyní 1198ha zeměděl. půdy z toho 884,94ha orné půdy
a chová 33 koní, z toho 7 hříbat
1100 kusů hovězího dobytka, z toho 470 krav,
631 prasat, z toho 50 prasnic.
Vedoucí pracovníci techničtí:
Vavřík Jaroslav, vedoucí závodu
Horák Bohuslav, samostatný technik
Turský Miroslav, samostatný technik rostlinné výroby
Kubrický Vojtěch, ing Gebauer Milan, zootechnici
Mikeska Jan, agronom
Mauer Vladislav, mechanizátor
Kopcová Marie, ekonomka
Pešková Vlasta, účetní
Pomocní ved. pracovních úseků a skupin:
Fiřtová Ludmila, účetní a ved. závodu jídelny
Kořínek Josef, ved. zelinářské čety
Kantor Josef, Lemík Michal, četaři rostl. výroby
Bělunek Josef, četař živoč. výroby
67

Šrámek Bedřich, Hrabec Štěpán, skladníci.
Celkem je zaměstnáno na hospodářství průměrně 180 prac.
22 traktoristů s průměr. měsíčním výdělkem
12 kočích
30 ošetřovatelů dojnic
12 ošetřovatelů ostat. skotu
5 ošetřovatelé prasat
9 řemeslníků (kováři, zámečníci, stavbaři...)
60 pracovníků v rostl. výrobě
5 v závod. jídelně s 1 333 Kčs,
5 ostatních

2 159 Kčs
1 920 Kčs
1 713 Kčs
1 655 Kčs
2 020 Kčs
1 965 Kčs
1 368 Kčs
1 208 Kčs

Průměrný výdělek na 1 pracovníka včetně podílů na hospodářském výsledku je 1 509 Kčs.
Průměrný věk pracovníků je 41, 4 let; u mužů 41,1 a u žen 41,6.
Produktivita práce na 1 pracovníka – plán
50 579,- Kčs
skutečná 58 054,- Kčs
Hospodářské výsledky v roce 1968
Zemědělská výroba zaznamenala značné zlepšení. Po sloučení statku s JZD byli bývali
členové JZD velkým přínosem; jejich poměr k práci je mnohem lepší, než u většiny dělníků
nekvalifikovaných a nestálých, jací u statku většinou pracují. Také poměrně příznivé počasí
mělo vliv na dobré výsledky.
Ve VFP byla plánována ztráta 120 000 Kčs
bylo však docíleno zisku 1 286 000 Kčs.
Hrubá produkce celkem
plán 9 964 000
skutečná 10 682 000 Kčs
Hrubá produkce na 1 ha
8 317
8 916 Kčs
Hrubá produkce rostl. výroby
4 569 000
4 238 000 Kčs
Hrubá produkce živoč. výroby
5 055 000
5 487 000 Kčs
Tržby celkem
6 537 000
7 376 000 Kčs
Tržby RV
2 620 000
2 751 000 Kčs
Tržby ŽV
3 022 000
4 378 000Kčs
Tržby závod. jídelny
90 000
61 000 Kčs
Tržby od cizích
5 000
161 000 Kčs
Výroba rostlinná
Výnosy za posledních 7 let
Plodina Rok
Pšenice
Ječmen
Oves
Cukrovka
Řepa krmná
Kukuřice
Vícel. píc seno
Louky - seno

1962
21,36
14,08
23,70
226

1963
25,05
26,20
18,50
400
311
57
21

1964
20,09
19,09
16,05
384
509
436
47
22

1965
18,08
17,39
15,09
224
200
220
44
21

1966
15,87
21,23
17,91
191
415
424
55
33

1967
24,31
29,20
30,24
424
749
392
58
29

1968
25,30
31,40
20
366
946
387
56
15
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Výroba živočišná
Dojnice
Hovězí dob. chov
Hovězí žin
Prasnice
Prasata žír

prům. stav
444
464
108
49
358

výr. celkem
939 252 l
95 253 kg
28 915 kg
835/ 916 ks
68 003 kg

užitkovost
2 150 roční
0,57 denní
0,73 denní
17 nar, 16,6 ods
0,52 denní

skutečnost
95 174 kg
5 900 kg
76 325 kg
862 970 l
35 699 l

%
123
121
127
98
149

Dodávky
Hovězí maso
Telecí maso
Vepřové maso
Mléko
Mléko od záh.

plán
77 100 kg
3 900 kg
60 000 Kg
880 000 l
24 000 l

Záznam o počasí
Zima byla velmi mírná, v lednu i v únoru bylo poměrně teplo a deštivo až do Matěje – 24. 2.
Skřivani a špačci přiletěli už v polovině února. Začaly kvést sněženky a jívy. Na některých
místech začali i se setím. Všechny staré pranostiky o zimě zklamaly – nepřišla zima
tříkrálová, ani fabiánská ani hromničná. Až sv. Matěje (láme led, není-li ho, udělá jej hned) se
přihlásil. Hned 25. 2. přimrzlo a napadl sníh; zimní počasí trvalo do poloviny března. Po
Josefu se oteplilo a jaro začalo velmi pěkným a teplým počasím – 21.3 bylo 15ºC. Začaly
jarní práce – setí – jaro velmi pěkné a příznivé.
Také léto začalo velmi pěkné, v červnu teploty až přes 30ºC. Koncem Června bouřky, deště,
ochlazení. Jičínka – na dolním konci už zregulovaná – se už nerozlila, za to kolem Odry byly
velké záplavy. Zničeno velké množství sena a 10ha nadějné řepy.
Konec léta a podzim příznivý, úrody dobré. Ve žních však byla půda ještě hodně měkká a
proto byla těžkou mechanizací hodně ubita a tím byly značně poškozeny podsevy. Zpracování
půdy bylo velmi obtížné. Ozimy byly zasety do suché hrudovité země a proto se špatně
vzcházely – některé až na jaře.
Výstavba
Nově zřízený „Společný družstevní podnik pro chov drůbeže na okrese Nový Jičín se sídlem
v Příboře, závod 01 Kunín zahájil na místě zbourané cihelny II (bývalá „panská cihelna“)
rozsáhlou výstavbu drůbežích hal pro 80 000 slepic.
Místní národní výbor vybudoval chodník a oplocení u autobusové čekárny proti budově MNV
v akci „Z“ v hodnotě 30 000 Kčs.
Provedena přestavba a oprava cesty po malé straně od farmy směrem nahoru k čp 178 a za
domkem čp 269 přes zasypané koryto staré Jičínky napojena na hlavní silnici.
Vyasfaltovaná cesta ke hřbitovu, u ní zregulován a vydlážděn přikop u st. zastávky.
Výstavba nové školy pokračuje podle plánu.
Postup prací na regulaci Jičínky však stále zaostává, přes všechny časté zákroky a urgence
MNV se situace nelepší; dělníků je stále málo, potíží čím dál víc.
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Zdravotnické zásobování, u. p. závod 07 v Ostravě, který je t. č. majitelem zámku a parku,
předává MNV převodem do správy hřiště v areálu zámeckého parku pro potřeby TJ Sokol a
rodinný domek čp 4. Rada MNV na svém zasedání dne 13. 6. t. r. odhlasovala převod tohoto
majetku do správy MNV.
Rodinný domek odkoupí manželé Josef a Emilie Kořínkovi, kteří v něm bydleli od r. 1945.
Kupní smlouva mezi MNV a manž. Kořínkovými bude provedena ještě letos.
Oslavy 50let samostatného československého státu
V pátek 25. října 1968 odpoledne zasadila školní mládež za doprovodu učitelů a místních
občanů na prostranství naproti památníku padlých sovětských vojáků dvě lípy svobody.
V neděli 27. října uspořádána oslava tohoto výročí v místním kině.
Na zahájení žáci ZDŠ přednesli pásmo recitací a písní.
Předseda MNV promluvil o významu 28. října 1918.
Předány plakety zasloužilým občanům.
Večer byla v sále pohostinství U cihelny lidová veselice.
Rok 1968 – politický přehled událostí v naší obci
Leden 1968 přivítali naši občané s velkou radostí, věřili, že se zvýší iniciativa občanů, že
jejich větší chuť k práci pro budování socialistické vlasti se projeví v dalším zlepšení
životních podmínek celého národa. I v naší obci se našli lidé, kteří začali nepřátelsky
vystupovat proti komunistům oddaným ideám strany. Bylo to však pouze několik jednotlivců,
kteří byli trestáni za kriminální přečiny, případně lidé, kteří nemají důvěru občanů a jsou
přímo odsuzováni všemi řádnými občany bez rozdílu politického přesvědčení a příslušnosti.
V letních měsících dochází k částečnému rozčarování nad konečnými výsledky ledna, občané
se ptají, kam vlastně spěje naše politika a projevují obavy o další osud socialistického zřízení.
Vstup vojsk Varšavské smlouvy v časných ranních hodinách dne 21. srpna znamenal šokující
otřes ve vědomí převážné většiny našich občanů. Sdělovací prostředky – tisk, rozhlas, televize
– označují vstup vojsk přímo za okupaci, což ve svých projevech potvrzují i mnozí čelní
straničtí a vládní činitelé.
Přes vzniklou situaci nedochází v naší obci k žádné panice, v zemědělských i průmyslových
závodech je normální provoz a nedochází k narušení plnění plánu.
Projevuje se snaha některých občanů o neúměrné nákupy některých druhů zboží, zvláště
potravin (cukr, mouka). Rada MNV v Kuníně učinila v tomto směru opatření a vydala řadu
rozhodnutí k zamezení spekulačních nákupů. Rada MNV prostřednictvím místního rozhlasu
vyzývá občany, aby vyčkali na pozdější vysvětlení celkové situace. V obci byla celá řada
místních problémů, které rada MNV s výborem VOKSČ musela operativně řešit – zejména
zabezpečování sklizně za nepříznivého počasí ve žních a otázky investiční výstavby a akce
„Z“ v obci.
V tomto roce byla prováděna příprava voleb do zastupitelských orgánů. Proběhly dvě veřejné
schůze, na kterých byli občané seznamováni s vybranými kanditáty. Již na těchto schůzích se
projevila nedomyšlenost a nepropracovanost návrhu volebního systému, což vyústilo i ve
vystoupení některých lidí nepřátelsky zaměřených proti našemu zřízení. Tyto volby se v r.
1968 nekonaly. Rok 1968 se projevil neuspořádanými politickými i ekonomickými poměry,
jako důsledek oslabení vedoucí úlohy KSČ.
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V roce 1968
uvítali jsme v Kuníně 39 nově narozených občánků, z nich převážná většina –24 – bylo
pohlaví mužského a jen 15 příslušnic něžného pokolení.
Rozloučili jsme se 12 občany, kteří odešli navždy:
24. 4. Navrátilová Marie, nar. 6. 5. 1917
Jurick Ondrej, nar. 3. 8. 1899, Ukrajinec, dělník na statku v důch.
Kyselý Jan, nar. 22. 9. 1886
Kyselá Rozina, čp 219, nar. 23. 7. 1906, čl. JZD v důchodu
Pelikán František, čp 114, nar. 30. 9. 1900, čl. JZD v důchodu
22. 12. Niewolová Františka, čp 12, nar. 15. 10. 1992, dělnice na stát. statku, sražena a
smrtelně zraněna nákladním autem na silnici státního statku.
Kuběna Rudolf, čp 207, důchodce; při výše uvedené autonehodě usmrcen na místě.
Jeho manželka těžce zraněna, další 4 osoby v osob. automobilech lehce zraněny.
Šimčík František, čp 260, nar. 19. 2. 1898, důchodce
Babica Jaroslav, čp 249, stolář v důch., nar. 19. 2. 1911
3. 11. Nedvěd Vojtěch, čp 279, nar. 27. 3. 1897, býv. četnic. stráž. v důch. Raněn mrtvicí při
nedělní strážní službě na stát. statku.
Maržík Julius, čp 186m nar. 12. 4. 1891, důchodce
10. 10. Musil Klement, nar. 2. 3. 1921, tajemník MNV, raněn mrtvicí na poli st. statku
v Žilině na brigádě při sbírání brambor.
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1969
Zapsal Bohuslav Horák
Práce místního národního výboru v roce 1969
13. 2. – zasedání rady MNV
Přidělení popisných čísel pro zahájení stavby:
270 – Ázsoth Josef
73 – Malčík František
17 – Štěpán Josef
331 – Gazda Štěpán
36 – Kubový Vladimír
202-203 – bytovky plem. stanice
80 – Kopecká Rud.
71 – Dům služeb
276 – Střílka
332 – Černý Klement
153 – Jaroň František
129 – Březina Vilém
333 – Černý František
239 – Holiš Bohuslav
313 – Nákupní středisko
32 – Gebauer Jan
245 – Niewola Petr
346 – Nová škola
238 – Holiš Jaroslav
271 – Kyselý Jaroslav
Určení stavebního místa pro garáže u nových bytovek.
27. 2. – schůze rady MNV
Informace o kontrolním dnu na regulaci Jičínky:
Ingstav má vypracován harmonogram postupu prací na regulaci do konce roku 1969. Jelikž
do té doby práce podle plánu skončeny nebudou, chce na úsek 500 m regulace na horním
konci vypracovat nový investiční úkol, s čímž rada MNV v žádném případě nemůže souhlasit.
Stav pracovníků na regulaci byl a je stále naprosto nedostačující. Zástupce Ingstavu namítal,
že v Kuníně nejsou pro pracovníky vhodné podmínky – nedostatečná obchodní síť,
nemožnost kvalitního stravování a ubytování. Předseda MNV tyto námitky vyvrátil
konkrétními argumenty. Tři prodejny potravin, dvě pohostinství a závodní jídelna státního
statku, která je v provozu i přes zimu hlavně k vůli pracovníkům Ingstavu, stačí uspokojit i
náročné spotřebitele.
Projednána stížnost občanů na nezodpovědnou práci pracovníků Ingstavu při budování
kanalizačního vyústí, které nestačí při větších srážkách propustit všechnu vodu do Jičínky a
sklepy jsou zaplavovány vodou.
Informace o havarijním stavu v mateřské škole SMC, kde byl nákladním autem stržen
parovod pro vytápění školy.
Projednána stížnost bývalých členů JZD na postup při provádění likvidace JZD.
13. 3. 1969 – schůze rady MNV
Příprava jednání kontrolního dne na regulaci Jičínky dne 14. 3. Zástupci MNV musí
rezolutně trvat na včasném úplném dokončení celé regulace.
Dále nutno upozornit znovu zástupce Ingstavu:
- na velmi špatnou pracovní morálku pracovníků, nezodpovědné ničení vodovodních
přípojek a národního majetku vůbec
- aby aspoň občas opravili veřejné komunikace
- že podle harmonogramu má na regulaci pracovat 80 zaměstnanců
3. 4. 1969 – zasedání MNV
Zpráva o průběhu stavebních prací v obci:
Dům služeb – provádí se betonáž věnce a základů pro příčky
Škola – provedena hrubá stavba tělocvičny, učebnový pavilon vyzděn skoro až po střechu. Je
předpoklad, že termín dokončení bude dodržen.
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Výstavba bytových jednotek – Pozemní stavby provádí výstavbu 8 b. j. pro plemenářsko
stanici. Je to panelová stavba a je zhruba téměř dokončena.
Stavba 3 domů v družs. výstavbě o 36 b.j. má se zahájit
v červenci.
Regulace Jičínky postupuje velmi pomalu a práce nejsou řádné dokončovány.
15. 5. – schůze rady MNV
Útvar hlavního architekta ONV zamítl návrh, aby na místě usedlosti čp 21 byly
postaveny všechny 3 bytovky; doporučuje umístit jeden z těchto domů na louce vedle čp 89.
12. 6.
na schůzi rady hodnotil taj. Mléčka činnost místní lid. knihovny za I. pololetí. Bylo
vypůjčeno více ne 110 svazků. Knihovnice Pavla Horáková pracuje dobře a snaží se nadále
získávat nové čtenáře.
14. 8.
na schůzi rady podává s. Vavřík zprávu o postupu na regulaci. V současné době zde
pracuje devět dělníků. Dokončuje se objížďka na Hukovice.
28. 8.
na zasedání pléna MNV informoval předseda přítomné poslance, že n. p. Ingstav hodlá
regulaci Jičínky přerušit asi na 1 rok pro nedostatek dělníků. Na celé akci pracuje 9-12 lidí
místo plánovaných 80. S přerušením nesouhlasí MNV ani Správa povodí Odry, jelikož je
nebezpečí, že by se už nevrátili.
18. 9.
na schůzi rady projednán rozpis plánu akce „Z“ na rok 1970; do plánu zahrnout tyto
akce:
- dokončení chodníku kolem nové cesty na malé straně
- vybudování ústředního topení v kině
- vybudování nové vodní nádrže v blízkosti nové školy (s požár. důvodů). Rozhodnuto, aby
bylo jednáno se Státní pojišťovnou o výši finančního příspěvku.
16. 10.
na schůzi rady MNV, aby se Místní národní výbor v Kuníně přihlásil do soutěže NV k
25. výročí osvobození naší vlasti sov. armádou. Rozhodnuto, aby předseda s tajemníkem
připravili návrh závazku.
23. 10. 1969. zasedání pléna MNV
Seznámení s návrhem závazku k 25. výročí osvobození ČSSR
Závazek je rozdělen do čtyř částí:
I.
Hlavní cíle socialistického závazku
II.
Rozpracování jednotlivých hlavních úkolů a cílů:
a) Zvýšení efektivnosti práce všech členů KSČ v MNV
b) Rozvoj činnosti MNV na úseku:
- výstavby a údržby bytů
- vodních toků a jejich čistoty
- služeb obyvatelstva
- sociálního zabezpečení
- zásobování a obchodu
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-

III.
IV.

- školství a kultury
c) Politicko-kulturní akce k významným jubilejím:
- 22. výročí února
Mezinárodní den žen
100 let narození V. J. Lenina
- 1. a 9. květen
- otevření nové 14. tř ZDŠ a oslavy 600 let založení obce
- 53. výročí VŘSR, měsíc českoslov. sovětského přátelství
d) Zabezpečení akce „Z“
e) Mládežnická činnost v obci
f) Ekonomické zajištění závazku
Kontrola plnění závazku
Propagace závazku a jeho plnění

Návrh závazku schválen a po zpracování bude odeslán na okresní národní výbor.
20. 11.
rada MNV projednala předložený návrh rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 1970. Dle
předložených přehledů bude plánovaný příjem činit 295 000 Kčs. Na krytí plánovaných
výdajů je třeba požádat ONV o dotaci 243 000 Kčs.
4. 12.
na schůzi rady přizváni poslanci, kteří se aktivně nezúčastňují práce MNV. Za
přítomnosti člena MV NF proveden s nimi pohovor. Předseda seznámil přítomné s obsahem
opatření vlády ČSR o prodloužení volebního období podle zákona č. 117 – 69 Sb.
Haudrychová Věra na vlastní žádost sproštěna funkce poslance a jmenována aktivistkou ŠKK,
Magurová Zd. se nedostavila a rada podává MVNF návrh na odvolání z funkce. Ostatní tři
poslanci přislíbili zlepšit svou práci
Rada žádá o schválení sloučení některých vol. obvodů a navržení nových poslanců za ty, kteří
se odstěhovali; jako Poruba Josef, Horáková Jiřina, Černý Klement, Frančík Ant. a za
zemřelého Klementa Musila.
Navrženo sloučení obvodu 6 a 7, 10 a 11, 15 a 16, 18 a 19, 28 a 29. Tak by bylo utvořeno 25
obvodů místo 31.
Plnění rozpočtu MNV za rok 1969
Plán příjmů
Skutečnost
Plán výdajů
Skutečnost

758 300 Kčs
1 572 000 Kčs
758 300 Kčs
1 432 000 Kčs

Zůstatek
140 000 Kčs
Půjčka ONV (z toho)
60 000 Kčs
Příjmy celkem (+druž. bytová výst.) 2 700 000 Kčs
Majetek MNV
stavby
stroje a energetická zařízení
zvláštní technická zařízení
pracovní stroje a zařízení

6 528 410 Kčs
728 940 Kčs
12 900 Kčs
187 725 Kčs
22 725 Kčs
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doplňkové prostředky
inventář
Jiný hmotný majetek
DKP
MTZ
Celkem
Pohledávky

27 114 Kčs
137 478 Kčs
545 286 Kčs
416 278 Kčs
200 166 Kčs
8 797 864 Kčs
171 708 Kčs

Hospodaření služeb MNV
Zůstatek z roku 1986
Tržby za rok 1969
Celkem

95 269 Kčs
1 143 371 Kčs
1 238 640 Kčs

Tržby od obyvatel
Výdaje za r. 1969
Odvod do rozpočtu MNV
Materiálové zásoby k 1. 1. 1970
DKP

208 749 Kčs
1 014 400 Kčs
110 000 Kčs
41 974 Kčs
7 285 Kčs

Výstavba
Stavba nové školy k 1. 9. 1969 – jak bylo původně plánováno, dokončena nebyla, ani brzo
nebudou. ONV honí společné bytové výstavby, která na okrese velmi zaostává a proto
pozemní stavby nasazují většinu dělníků i mechanizace na tyto akce a staveniště školy přes
všechny urgence MNV často zeje prázdnotou.
Družstevní výstavba 8 bytových jednotek čp 202-203 pro zaměstnance plemenářské stanice
byla zahájena na Suchdolské ulici v místech, kde stál rodinný domek čp 32 zbouraný v roce
1968 – poslední majitel Janyška Alois.
Na novém sídlišti na místech, kde kdysi stávala zemědělská usedlost čp 21 (Josefl Velecký)
staví se dva družstevní panelové domy čp 299-300 a 306-307, každý o 12 bytových
jednotkách.
Na horním konci mezi cihelnou I a čp 89 zahájena stavba domu čp 344-345 rovněž o 12
bytech.
Společný družstevní podnik pro chov drůbeže pokračuje ve výstavbě drůbežích hal. První hala
uvedena do provozu v červenci, druhá v září.
Státní statek
v roce 1969 obhospodařuje 1 188ha zemědělské půdy, z toho 874ha orné. Na 10ha orné půdy
chová 105,39 VDJ.
Výsledky hospodaření:
Plánovaný zisk
plán 1 049 000 Kčs
skuteč. 1 487 000 Kčs
Hrubá produkce rostl. výroby
4 063 000
4 139 000
Hrubá produkce živ. výroby
5 922 000
5 706 000
Hrubá produkce přidruž. výr
431 000
598 000
Hrubá produkce celkem
10 416 000
10 435 000
Tržby RV
2 613 000
2 907 000
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Tržby ŽV
Tržby od cizích
Tržby celkem

5 826 000
170 000
8 670 000Kčs

5 990 000
367 000
10 435 000 Kčs

Výroba rostlinná
Plodina

ha

Pšenice
Ječmen
Oves
???
Trávy na semeno
Cukrovka
Řepa krmná
Kukuřice a směsky
Seno z víceletých
Louky
Zelenina

232
85
60
20
27
25
20
132
255
250
5

Výroba živočišná
Stav skotu
z toho krav
Stav prasat
prasnic

plán

Výnos z 1ha
plán
skutečnost
26,62
25,13
29,20
31,40
24,38
27,60
20
16,50
3,60
4,30
360
295
450
517
313
295
47,35
39
23,50
16,50
140
283

1 070 ks
437
528
50

Výroba mléka
plán 1 000 000 l
Mladý skot-přírůstek
89 200 kg
Telata výkrm-přírůstek
55 800 kg
Odstav selat
785 ks
Prasata žín-přírůstek
78 400 kg
Dodávka mléka
934 000 l
hovězího masa
85 600 kg
telecího masa
97 700 kg
vepřového masa
89 900 kg

skutečnost

skutečnost

Sklizeno
celkem q
5 830
2 669
1 656
330
1 16
7 375
10 030
38 940
9 945
4 120
1 415

%
94,4
107,5
113,2
82
116,5
82
115
94,5
90
69
201

1 029 ks
417
478
50
880 110 l
91 417 kg
60 175
835 ks
79 696 kg
804 643 l
87 900 kg
95 200 kg
96 200 kg

88 %
103 %
108 %
106 %
98 %
86 %
103 %
97 %
107 %

Počasí v roce 1969
Tento rok začal pro zemědělství velmi nepříznivě. Zima byla neobyčejně dlouhá, začala už
počátkem listopadu minulého roku a s menšími oblevami držela až do poloviny dubna.
Zvláště v březnu a v dubnu na padlo mnoho sněhu.
Jarní práce začaly velmi pozdě – až ve druhé polovině dubna. Navíc pak brzo nastalo velké
sucho, které způsobilo špatné vcházení a vývoj některých plodin. Nejvíc byla postižena
cukrovka, kukuřice a pícniny, jejichž výnosy byly podstatně nižší než v minulém roce. Část
cukrovky musela být zaorána a zaseta znovu. Jejich kultivace byla velmi obtížná. Víceleté
pícniny – vojtěšky, jetele a jetelotrávy byly značně poškozeny už při loňské sklizni obilovin
prováděné za vlhka a nepříznivá zima jejich zkázu dovršila. Některé plochy byla zaorány
hned na jaře, jiné po velmi slabé sklizni v první seči. Směsky, zaseté náhradou za tyto
pícniny, daly rovněž nízký výnos.
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Suché a pěkné počasí však zase naopak mělo příznivý vliv na sklizně. Umožnilo sklidit
obiloviny, jetel i trávy na semeno s minimálními ztrátami a v dobré kvalitě.
Přírůstek obyvatel v roce 1969
byl mnohonásobně vyšší než úbytek. Do nových bytů nastěhovalo se mnoho mladých
lidí s důsledkem toho byl i rekordní počet narozených dětí – celkem 61, z čehož bylo 30
chlapců a 31 děvčat.
Zemřeli:
Vavrečka Jan, čp 76, nar. 27. 8. 1914, invalidní důchodce
Ramdusová Barbora, čp 209, nar. 28. 9. 1904, důchodkyně
Machálková Marie, nar. 6. 5. 1917
Březinová Marie, nar. 1. 3. 1911
9. 9. Smoček Robert, čp 65, nar. 13. 1. 1893, člen JZD v důchodu, bývalý soudce z lidu
Juřík Vojtěch, nar. 10. 9. 1887
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1970
Zapsal Bohuslav Horák
Činnost MNV
26. 3. 1970 na schůzi rady schválen návrh, aby pamětní medaile vlády ČSR k 25.
výročí osvobození byly uděleny Františku Gerykovi, Miloši Ondřejovi a Leopoldu Mrlinovi.
K udělení pamětní medaile rady ONV doporučeni: Josef Čára, Rudolf Březina, Jarmila
Pekníková, Marie Mrlinová a Fratiška Urbancová.
Vysoká škola veterinární v Brně má zájem o odkoupení staré školy. Rada MNV nemá
námitek a doporučuje, aby VŠV jednala přímo s odborem školství ONV v Novém Jičíně.
9. 4. zasedání pléna MNV
Na základě zákona č. 117/69 Sb. bylo provedeno odvolání a uvolnění poslanců a
doplnění národního výboru o nové poslance: Bernátka Františka, Matýsku Františka,
Kubrického Vojtěcha, Průška Vladimíra a Pytlíka Josefa a tak doplněn stav poslanců na 29.
Rada MNV má 10 členů, z toho je 8 člené KSČ, 1 čl. ČSL, 1 bezpartijní.
V pěti komisích MNV – finanční, OVP, pro výstavbu, školské a kulturní, a sociální pracuje
celkem 44 poslanců a aktivistů, z nichž je 23 členů KSČ.
Slavnostní zasedání pléna MNV 7. 5. 1970
za účasti 27 poslanců MNV, 2 posl. ONV a 146 občanů bylo zahájeno státními hymnami.
Slavnostní referát měl s. Koblovský, posl. ONV, tajemník MNV s. Mléčka zhodnotil 25 let
práce MNV v Kuníně. Žáci zdejší ZDŠ zpestřili pořad pásmem písní a recitací.
Za dlouholetou obětavou práci pro rozkvět obce byli pamětní medailí vlády ČSR odměněni:
Ludvík Trabura, František Geryk, Miloš Ondřej a Leopold Mrlina.
Čestná uznání obdrželi: Karel Cáb, Marek Suchomel, Ludmila Hocová, Františka Urbancová,
Jaromír Šnajdárek, Milan Kužílek, Bohuslav Horák, Jaroslav Vavřík, Bohumír Blinka, Štěpán
Hrabec, Marie Vašková, Jřina Nováková, Josef Holáň, Marie Michnová, Vladislav Hub,
Drahomír Kittel, Anna Ondřejová, Bedřich Říha, Josef Poruba čp 194, Jaroslav Fusek, Jan
Šmajstrla, ing Václav Čára, Karel Lopatecki, Božena Babicová, Vilém Březina, František
Šimíček, Vítězslav Novák, Miroslav Růžička, Bohuslav Juříček, Matěj Halavič, František
Šimčík, Jan Novosad, Jaroslav Šebesta, Emanuel Fiřt, Antonín Švec, Josef Kubový, Jan
Musil, Jiří Matalík a Jarmila Škarková.
Pěkná, hojně navštívená a opravdu slavnostní schůze byla po kratší diskusi s občany
zakončena Internacionálou.
14. 5. 1970
informuje předseda radu MNV, že Vysoká škola veterinární v Brně převezme starou školu
převodem kmenového jmění za odhadní cenu 650 000 Kčs.
Pro??? VŠV při jednání slíbil, že úhradu na zařízení nové školy do výše 200 000 Kčs zajistí.
Okresní výstavbové a bytové družstvo Nový Jičín projevilo zájem o malou školu.
28. 5.
na schůzi rady MNV podává předseda zprávu o postupu prací na stavbě nové školy. Pokračuje
celkem zdárně, zpomalení bylo zaviněno pozdním příchodem vodařů. MNV plán terénních
úprav plní.
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Tajemník MNV informuje o přípravách slavnostního otevření školy a oslavách 600 let
Kunína.
27. 8.
na schůzi rady konstatováno, že nový školní rok musí být zahájen ještě ve staré škole, protože
nová škola nebude ještě hotová.
Projednán a schválen návrh závazku k 50. výročí KSČ a rada rozhodla přihlásit se do
soutěže MNV.
Projednán přípis OVAKu v Novém Jičíně ve věci zamítnutí kanalizace a kanalizační
čistírny.
Kolaudace nového domu služeb bude 1. 9. 1970.
17. 9. schůze rady MNV
Finanční odbor ONV uvolní na úhradu povodňových škod na majetku MNV částku do
300 000 Kčs. Akce má být vedena a vyfakturována do konce roku.
Projednán dopis MNV ve Skoronicích, vzorné obci okresu Hodonín, která zaslala 3 000 Kčs
na úhradu povodňových škod. Rada MNV vysloví poděkování za dar; rozhodnuto na návrh
pisatele navázat s MNV Skoronice družbu. Za tím účelem navštíví Skoronice delegace
zdejšího 27. 9. 1970. V této obci totiž žijí občané, jejichž předkové se tam z Kunína
přistěhovali asi před 300 lety.
26. 11. 1970
na schůzi rady MNV provedena příprava a zajištění sčítání lidu. Obec rozdělena na 3
sčítací obvody. Obvodními sčítacími komisaři jmenováni: Tesař Lubomír, Špůrek a Řehořka
Vladimír, náhradníci Mišunová Helena, Horváth Augustin a Hrabec Štěpán.
Schváleno přijetí Josefa Čáry do funkce vedoucího služeb obyvatelstva od 15. 11.
1970 s platem 1 600 Kč.
Ve středu 2. 12. 1970 budou obě staré školní budovy předány do správy a užívání
VŠV.
Rada MNV se obrátila na s Mrlinu se žádostí, aby projektovanou dokumentaci na
přístavbu sálu zpracoval během ledna 1972.
Plnění plánu rozpočtu MNV v r. 1970
Plán příjmů
Skutečnost
Plán výdajů
Skutečnost
Zůstatek
Odvod ONV

643 200 Kčs
1 431 820 Kčs
643 200 Kčs
1 342 998 Kčs
88 913 Kčs
55 600 Kčs

Majetek MNV
Stavby
Stroje a energetické zařízení
Zvláštní technické zařízení
Pracovní a strojní zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Budovy

2 382 278 Kčs
12 900 Kčs
178 566 Kčs
20 925 Kčs
13 530 Kčs
310 488 Kčs
14 015 345 Kčs
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Jiný hmotný majetek
DKP
MTZ

520 984 Kčs
839 142 Kčs
200 726 Kčs

Celkem
Pohledávky

17 333 027 Kčs
2 071 Kčs

Zájmové a masové organizace v obci
Národní fronta: předseda ing. Čára Václav CsC.
místopředseda Matalík Jiří, zást. ředitele ZDŠ
výbor NF má 17 členů
Vesnická organizace Komunistické strany Československa:
předseda Karel Jan, státní zaměstnanec
místopředseda Dr Kovář Stanislav, veter. lékař
Výbor má 5 členů, organizace 22 členů.
Československá strana lidová:
předseda Vašek František, zedník
místopředseda Horák Bohuslav, zootechnik
Organizace má 29 členů
Svaz socialistické mládeže:
předseda Bezunk Miloslav
Organizováno 42 členů
Čs. červený kříž:

předseda Šnajdárková Darinka, učitelka
Organizace má 45 členů

Požární jednotka:

předseda Říha Bedřich, důchodce
Organizováno 73 členů

Sdružení rodičů a přátel školy
při ZDŠ – předseda Dolečková Leonida
při MŠ MNV – předs. Maliňáková Marie
Při MŠ VŠV – předs. Jaroňová Jarmila
TJ Sokol

předseda Poruba Josef čp 179

Český svaz zahrádkářů: předs. Tomášek Oldřich
Dohlížecí výbor Jednoty I: předs. Dolečková Leonida
Jednoty II.
Kantor Josef
Pionýrská organizace – vedoucí Majerová Jiřina
Myslivecké sdružení I. předs. Leskovjan
hospodář Pargač
II. předseda Maltivi Josef
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hospodář Šnajdárek Jaromír
Kádrové obsazení místních závodů
VŠV – školní zem. podnik-záv. 03: Vavřík Jaromír, vedoucí závodu
Šrámek Bedřich, předseda KSČ
Kořínek Josef, předseda DV ROH
Průměrný stav, zaměstnanců – 180
SM Mlékárny závod Kunín:

Suchomel Marek, ředitel závodu
Bezunk, předseda KSČ

SM Cihelny závod Kunín:

Novosad Jan, vedoucí závodu
Šimíček František, předs. KSČ
Horňáček František, předs. ZV ROH
V závodě pracuje 158 zaměstanců

Inseminační stanice Kunín:

Průšek Vladislav, vedoucí
Na stanici pracuje 10 zaměstnanců

SDP Příbor, závod Kunín:

Janírek Lubomír, vedoucí
Pracuje zde 25 zaměstnanců

Drůbežnictví Xaverov, záv. Kunín: Pekník Jan, vedoucí
16 zaměstnanců
Služby obyvatelstvu:

Čára Josef, vedoucí

Prodejny LSD Jednota Nový Jičín:
„Potraviny prodejna č. 11 322 (nová prodejna na dolním konci) – Červenková Marie
113 24 (v budově MNV čp 56) – Musil Jan
11 323 (v budově čp 81) – Martinů Miroslav
Pohostinství „U cihelny! (čp 82) – vedoucí Včelařík
„ U Kabáta“ (čp 252) – ved. Ptáčková Marie
Maso-uzeniny
č. 12 331 (čp 58) – Crhounková Marie
č. 52 357 (čp 188) – Chumchalová Ludmila
Průmyslové zboží
č. 37 351 (čp 55) – Tomková Marie
Tabák – papír – hračky (čp 262) – Mišun František
Poštovní úřad: vedoucí Šimíček František
doručovatelky: Šimíčková Marie
Vičanová Marie
Osíčková Karla
Školství
Rok 1970 je bezesporu nejvýznamnějším mezníkem ve vývoji školství v Kuníně.
V neděli dne 13. září byla slavnostně otevřena nová základní devítileté škola
Slavnost byla zahájena v 9,30 hod průvodem žáků, občanů a četných hostí od staré ZDŠ.
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V 10 hod začaly slavnostní proslovy před novou školou; hlavním řečníkem byl náměstek
ministra školství s. Havlín Pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína přednesl několik písní.
Po přestřižení pásky v 10,30 hod byla prohlídka školy.
Ve 12 hod. byl společný slavnostní oběd v místnostech mateřské školy VŠV a v závodní
jídelně statku VŠV.
Odpoledne byl bohatý kulturní program s vystoupením souboru Všacan ze Vsetína, ostravské
estrádní skupiny s J. Kobroem a koncert dechové hudby.
Náklad na stavbu této školy včetně vnitřního vybavení činil 9 433 000 Kčs.
Projekt zpracoval ing Totůžek ze Stavoprojektu Gottwaldov Socha školačky je dílem ing.
arch. Františka Habarty z Uherského Hradiště. Stavbu provedly Pozemní stavby Ostrava,
stavební práce Frenštát pod vedením stavitele Rudolfa Vítka a mistra Antonína Trojáčka.
Do školy nastoupilo
dětí v
třídách:
Péče o jejich výchovu a vzdělání se ujali:
Ředitel
Pohloudek Josef
zástupce
Matalík Jiří
učitelé:
Tesař Lubomír
Polcerová Naděžda
Plívová Šárka
Starůstková Jarmila
Nová Eva
Holubová Blanka
Nováková Jiřina
Čaganková Anna
Šnajdárková Darika Molová Marie
Handrychová Věra
Mateřská škola VŠV
Otevřena 26. 11. 1967, pořízena nákladem 1 200 000 Kčs.
Navštěvuje ji 50 dětí, o jejich blaho a výchovu se vzorně stará, ředitelka Škarková Jarmila a
učitelky Lichnovská Drahomíra, Kopecká Drahomíra a Kopecká Jiřina.
Mateřská škola a jesle MNV
Otevřena k 1. 1. 1969. Zbudována nákladem 1 486 000 Kčs, vnitřní zařízení za 500 000 Kčs .
O 50 dětí pečuje ředitelka Grossmanová Anna a učitelky Osíčková Anastázie, Mišunová
Helena, Bezděková Ludmila a Brtvová Blažena.
Vysoká škola veterinární v Brně,
která převzala pro své účely zdejší státní statek, přebírá i obě staré školní budovy, v nichž
hodlá zřídit laboratoře, učebny a ubytovny a založit zde vědecké pracoviště pro praktickou
výuku svých studentů. Už letos přes prázdniny se zde vystřídalo – zatím jenom na brigádě –
asi 30 adeptů vysokého učení. Někteří vypomáhali také na dokončovacích pracích na nové
ZDŠ, ostatní pracovali na statku.
Dne 1. ledna 1970 převzala výše uvedená škola celý Státní statek u. p . Nový Jičín a s ním
tedy i výrobní středisko Kunín. Nový úřední název zní:
Vysoká škola veterinární Brno
Školní zemědělský podnik Nový Jičín
závod 03 Kunín
Tímto převodem zároveň přechází do rezortu ministerstva školství. Ředitelem byl jmenován
prorektor VŠV MVDr Jaroslav Dražan, nositel Řádu práce, která projevuje zájem i o zámek
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dosud jen málo a nevhodně využitý jako skladiště a od nákladné opravy v roce 1956 není
náležité udržován.
VŠV se zaměřuje samozřejmě především na výrobu živočišnou. V Kuníně to bude hlavně
odchov telat pro celý statek, chov dojnic a plemenných koní. A právě v chovu koní začala na
statku plemenářská práce na vyšší úrovni.
17. prosince t. r. byla na nádvoří zdejšího statku přehlídka plemenných klisen z celého
podniku. Předvedeno bylo 14 klisen teplokrevných a 14 chladnokrevných poměrně velmi
dobré jakosti. Z Kunína jich bylo 12 a patřily k nejlepším. Nakonec byli předvedeni 4 hřebci
plem. ze stanice v Źilině. Sešlo se přes 200 zájemců o chov koní z místa i okolí. Mimo jiné
přijel i Dr Šturch, 84letý nestor a největší kapacita v chovu koní na Moravě.
Odpoledne bylo v novojickém zámku otevřena výstava koňského lékařství a závod Kunín
slavnostně prohlášen plemenářským hospodářstvím v chovu koní.
Výsledky hospodaření
Plánovaný zisk
2 875 000
skutečnost
HP celkem – plán
11 699 000; skuteč. 12 028 000;
Tržby celkem - plán 9 802 000
skutečnost
Tržby rostl. výroby
2 759 000
Tržby živočiš. výr
6 853 000
Hrubá produkce na 1 pracovníka činí
Hrubý důchod na 1 pracovníka
Průměrná měs. mzda je 1 711 Kčs, s podíly 1 921 Kčs

2 913 000 Kčs
z 1ha z. p. 9 916,- 10 124
9 658 000 Kčs
2 074 000 Kčs
7 336 000 Kčs
74 246 Kčs
29 746 Kčs

Výnosy plodin z 1ha:
Pšenice 28q, ječmen 29, oves 16, řepa krmná 481, cukrovka 282, kukuřice 546, víceleté
pícniny 92, louky 33 q,
Výroba na 1ha:
Maso celkem
z toho hovězí
vepřové
Mléko

v roce 1968
158,5 kg
102,5
56
785 l

1969
190,5
126,5
64

1970
210
137
71

736

917

Výroba živočišná celkem:
plán celkem
Mléko
1 064 000 l
Telata celkem
620 q
Telata výkrm
726q
Prasata žír
957q

skutečnost
1 090 058 l
695q
820q
854q

Dodávky:
Mléko
Telecí maso
Hovězí maso
Vepřové maso

1 020 000 l splněno na
1 325q
974q
949q

995 000 l
1 100q
776q
1 172q

na kus za den
plán skutečnost
6,22 6,86
0,61 0,69
1
1,10
0,50 0,50

102,5 %
120,5 %
125,5 %
80 %
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Počasí v roce 1970
bylo na zdejší poměry celkem příznivé, pro vzrůst polních plodin, hlavně pícnin, přímo
ideální. Popršelo, když toho bylo třeba a zase bylo teplo. Výnosy byly vesměs velmi dobré.
Tato celková pohoda byla narušena neočekávanou katastrofou dne 10. srpna. V posledních
hodinách strhla se nad Kunínem a nejbližším okolím prudká bouře s průtrží mračen a byla
z toho zase povodeň.
Tentokrát však příčinou povodně nebylo rozvodnění Jičínky – její nové koryto bylo sotva do
poloviny naplněno vodou; naopak byla způsobena tím, že spousty vod s polí se nemohly do
Jičínky dostat. V úseku od MNV po kostel bylo už staré koryto zasypáno a na jeho místě
položeno kanalizační potrubí, které nestačilo vodu pojmout a zvýšené hráze ji do potoka
nepustily. Kanalizační výúsť proti kostelu – přes dřívější upozorňování MNV i občanů – byla
naprosto nedostatečná. A tak Jičínka byla poloprázdná a v obci byla záplava v obvyklém
rozsahu a se stejnými následky jako dříve. Svůj první „křest“ dostaly i nové obytné domy čp
292 až 298.
Voda do nich proudila sklepními okny i dveřmi a zaplavila a zničila ve sklepech uhlí,
motocykly, kočárky, kola, potraviny a vůbec vše, co v nich bylo uskladněno.
Vyhodnocení socialistické soutěže národních výborů k 25. výročí osvobození
Československa
Na úseku masově politické práce byly v rámci závazku zabezpečeny tyto úkoly:
1. Aktivizace stranické skupiny MNV
2. Aktivizace poslanců MNV formou pohovorů
3. Aktivizace komisí MNV
4. Zkvalitnění plenárních zasedání MNV
5. Zajištění pravidelné činnosti místního výboru Národní fronty za řízení VO KSČ
6. Zabezpečení důsledného provedení očisty MNV a uplatnění zákona č. 117/69 Sb. Podle
tohoto zákona byla nově zvoleno 5 poslanců.
MNV organizoval především prostřednictvím schůzí účast jednotlivých složek na všech
sekcích.
Členové KSČ odpracovali 420 brigádnických hodin na úpravě veřejných prostranství a
pomník RA, SSM při zřizování klubu mládeže a sběru odpadového šrotu 590 hodin, MJ
ČSPO při opravě požární zbrojnice......, ČSČK 60 hodin a Myslivecké sdružení 810 hodin na
veřejných obecních sekcích. Členové ČSL se aktivně zapojili do prací na opravě kostela, kde
odpracovali 1 660 hodin. TJ Sokol 360 hodin na úpravě hřiště a šaten a při budování výletiště.
Nejvíc brigádnických hodin mají na svém kontě členové SRPŠ při ZDŠ. Při čištění nové
školy a úpravě prostranství kolem ní vykazuji 4 300 hodin.
MNV umožnil SSM upravit místnosti v budově MNV pro účely klubového využití mláldeže a
vyčlenit z fondu rozvoje a rezerv 10 000 Kčs na pomoc při vybavení klubu.
Úsek zvelebování a zlepšování život. prostředí:
V akci „Z“ bylo uskutečněno celkem 83 akcí, z toho 16 akcí místních závodů.
provedeno akcí
Závody
16
Společ. organ 14
NV a občané
53
Celkem
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odpracováno hod
6 920
8 330
10 730
122 600

Hodnota díla
910 000 Kčs
320 000 Kčs
1 131 000 Kčs

Náklady
760 000 Kčs
206 000 Kčs
641 000 Kčs

2 361 000 Kčs

1 607 000
84

Akce „rodinné domky“:
Výstavba 13 nových rod. domků – hodnota díla
Rekonstrukce a přístavba 9 rod. domků
Opravy a modernizace 15 rod. domků
Celkem

910 000 Kčs
270 000 Kčs
50 000 Kčs
1 230 000 Kčs

Celková hodnota díla vytvořená v obci činí
s akcemi místních závodů
Bez akcí závodů činí hodnota díla na 1 obyvatele

2 681 000 Kčs
2 837 000 Kčs
2 519 Kčs

Přehled dokončených akcí r. 1970 v rámci závazku
Název akci

vytvořena hodnota Kčs

1. Dům služeb
331 300
2. Výletiště za kinem
42 200
3. Ústřední topení v kině a na MNV
126 500
4. Klub SSM v budově MNV
20 000
5. Spojovací chodník
18 900
6. Propagační skříňky
7 200
7. Terénní úpravy kolem nové ZDŠ, čištění,
stěhování, oplocení, výsadba stromů
187 000
8. Nátěr autobus. čekáren
1 200
9. Oprava zámecké zdi
2 000
10. Oprava kostela
285 000
11. Kanalizace
18 500
12. Úprava kolem MŠ MNV
16 500
13. Dlažba chodníků před MNV
31 000
14. Dlažba chodníků na Suchdolské
29 500
15. Hřbitov
13 000
16. Čištění a úkl. 36 b.j. , přípr. staveniště
15 600
17-30. Výstavba 30 rod. domků
894 000
31-38. Rekonstrukce a přístavba rod. dom 270 000
39-53. Opravy a modern. bytů
50 000
Celkem
2 361 000
Akce společ. organizací
320 000

Odpracováno
brigád. hodin
2 630
4 100
1 800
590
620
230
14 850
80
150
3 000
1 100
1 420
1 760
1 120
970
1 440
59 310
9 200
3 000
107 370
8 330

Rozvoj služeb obyvatelstvu
Drobné provozovny MNV rozšířily své služby o – opravu obuvi, - mandlování prádla, napínání záclon, - holičství a kadeřnictví, - zasklívání, - zapůjčování mechanizace pro stavby
Kultura v roce 1970
V tomto roce oslavila obec Kunín 25. výročí osvobození a 600. výročí svého založení.
K těmto kulturně politickým dominantám byla zaměřena veškerá kulturně výchovná a
politická činnost. K významným výročím patřila i oslava 100. výročí narození V. J. Lenina.
Při zajišťování činnosti v této oblasti postupovala rada MNV a školská a kulturní komise
podle jednotného plánu schváleného v lednu 1970.
Přehled kulturních akcí:
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25. výročí osvobození
100. výročí narození V. J. Lenina
53. výročí VŘSR a měsíc ČSSP
Přednášky a besedy
Tělovýchovná vystoupení
Divadelní představení
Kina
Ostatní akce

3 akce za účasti 102 občanů
2
67
3
210
4
112
2
320
2
315
280
18 800
3
1 620

Celkem

299 akcí navštívilo 21 456 občanů

V rámci oslav 600. výročí uskutečnily se tyto akce:
Slavnostní otevření nové ZDŠ
Letní karneval s ostravskou „Muzikou bez kapelníka“
Večer s populární brněnskou zpěvačkou Alenou Tichou
Adaptace televizního pořadu „Pokus pro vás“ s vystoupením skupiny „Kamarádi táborového
ohně.“
MNV vydal tiskem publikaci „Dějiny Kunína“ od místního autora Josefa Kubového nákladem
700 výtisků.
Oprava kostela
Zdejší farní kostel je pro naši obec významnou stavitelskou a historickou památkou a má vliv
na celkový vzhled obce. Dala jej postavit svým nákladem hraběnka Marie Walburga
Truchsessová. Základní kámen položen 27. 8. 1810, vysvěcen byl kostel 14. 9. 1812. Stavbu
prováděl stavitel Biela na místě zasypaného rybínka.
Původně byl postaven bez věží. Ty byly přistaveny v roce 1863 stavitelem Chytilem. Jsou 30
m vysoké a jejich vrcholy jsou v úrovni dlažby novojického náměstí. Vnitřek kostela je
uzpůsobena jako koncertní síň. Varhany postavila firma Neusser z Nového Jičína r. 1845. Na
věžích byly 4 zvony o váze 791, 367, 214 a 104 kg; ve druhé světové válce byly
zrekvírovány. Při opravě zámku byl 20. 9. 1956 zbořen dřevený přechod, který spojoval 1.
poschodí zámku s místností nad sakristií v kostele.
V současné době byly střechy i vazba věží ve velmi špatném stavu a byl nejvyšší čas, aby
byla provedena oprava krovu a věže opatřeny novou krytinou. Také fasáda a vůbec celý
zevnějšek je už značně sešlý a nevzhledný a potřebuje důkladnou opravu.
Proto na jaře r. 1969 z popudu některých činitelů MNV i jiných složek byl ustaven výbor pro
opravu kostela, který za spolupráce p. faráře K. Schoffarczika zahájil přípravy k opravě.
Církevní odbor ONV v Novém Jičíně povolil veřejnou sbírku, která vynesla přes 47 000 Kčs,
za něž byl pořizován potřebný materiál. Vlastní práce na opravě začaly v červnu 1970.
Pracovníci OSP Nový Jičín postavili lešení k věžím, provedli opravu a vyztužení krovu a
zhotovili nový kryt věží a měděného plechu.
Stavební skupina MNV – Duchyňa Jaroslav a Mrva Ladislav za brigádnické pomoci občanů
provedli důkladnou opravu fasády a nástřik. Pracovali při tom opravdu pilně a obětavě od
časného rána až do tmy. Na průčelí pod hladinami byl původně v obdélníkovém rámci
německý nápis, který byl v roce 1945 odstraněn. Místo něho vytvořil s. Leopold Mrlina
v omítce nový nápis Nátěr ciferníku hodin, opravu cifer a pozlacení „ručiček“ provedl p.
Zemánek z Nového Jičína.
V srpnu 1970 byla povolena druhá veřejná sbírka, která vynesla 30 000 Kčs a po delším
jednání a shánění na církevním odboru KNV, památkovém úřadě v Ostravě a arcibiskupské
konsistoři v Olomouci podařilo se získat dostatečnou podporu na dokončení celé akce, která
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byla dokončena počátkem října. Při kolaudaci za účasti zástupců církevního odboru KNV i
ONV, krajské správy památkové péče, odboru kultury ONV, odboru pro výstavbu aj. bylo
konstatováno, že práce, které byly původně plánovány na 2 etapy na rok 1970 a 1971, byly
provedeny v jednom roce a to velmi dobře a kvalitně, a že skutečný náklad činil 176 000 Kčs
místo rozpočtovaných 283 000 Kčs.
Je to dílo takřka všech občanů, kteří přispěli prací i penězi (mnozí značnými obnosy) přesto je
nutno vyzvednout zvláštní zásluhy několika lidí: Vladislav Hub, předseda výboru pro opravu
kostela organizoval práci, sháněl a dovážel materiál a velmi aktivně se zúčastnil všech
jednání, zrovna jako předseda MNV Ludvík Trabura a předseda komise pro výstavbu Leopold
Mrlina, který vypracoval projekt a rozpočet opravy a řídil práce po stránce odborné.
Přírůstek obyvatel v roce 1970
byl mnohem nižší než v minulém roce; narodilo se 32 dětí, z toho 17 chlapců a 15 děvčat, ale
zemřelo 22 občanů:
8. 1. Ondřejová Anežika, čp 102, nar, 20. 1. 1902
Zvrškovec Ondřej, čp 84, nar. 26. 11. 1906
Pumprla Ladislav, čp 137, nar. 24. 6. 1916
9. 2. Baráková Kateřina, nar. 15. 11. 1893
Kremling Josef, čp 53, nar. 22.3. 1898
26. 3. Kužílek Bernard, čp 22, nar. 19. 8. 1904 – první národní správce cihelny I. posl.
důchodce, pracující v cihelně jako topič. Zemřel následkem těžkého zranění , které utrpěl 28.
3. při neopatrném přecházení silnice a byl sražen nákladním autem.
Matějičný Emil, nar. 3 6. 1815
Lombardová Aloisie, nar. 5. 5. 1910
8. 5
Fiřt Václav, čp 127, nar. 12. 11. 1890. Přišel z Volyně v r. 1945 jako důstojník Čs.
zahraniční armády, s níž se zúčastnil osvobozování naší vlast
Babicová Božena, čp 249, nar. 5. 1. 1905, bývalá poslankyně MNV a pracovnice ČSŽ.
17. 6. Bernátková Božena, čp 165, nar. 25. 7. 1919
14. 6. Plaštiak Štefan, čp 1-6, nar. 15. 11. 1879
Janyška Alois, čp 47, nar. 23. 8. 1914
24. 7. Vaňková Viktorie, čp 287, nar. 8. 3. 1901
Šimčík František, čp 260, nar. 16. 8. 1926, předseda TJ Sokol. Zemřel na následky
těžkého zranění pro havarii na motocyklu v Šenově
Quitt Miroslav, čp 297, nar. 7. 11. 1952, zemřel rovněž následkem smrtelného zranění
při havárii na motocyklu v Polomi u Hranic.
Lupík Josef, čp 155, nar. 5. 4. 1907
Vokurka František, čp 275, nar. 24. 8. 1893
Španihel Josef, nar. 29. 1. 1895
Tuček Josef, čp 115, nar. 28. 3. 1901. Při svozu brambor koňským spřežením spadl
pod vůz a byl jím přejet a usmrcen.
Maniš Antonín, nar. 11. 5. 1905
Radová Anna, nar. 8. 10. 1920
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1971
Zapsal Bohuslav Horák
Sčítání lidu, domů a bytů k 1. lednu 1971
Podle „předběžných výsledků“, které vydal Český statistický úřad – okr. oddělení Nový Jičín
v únoru 1971, byly v Kuníně zjištěny tyto údaje:
Obyvatele celkem 1593, z toho 807 mužů, 786 žen; na 1 km2, 92 obyvatel
okresní průměr 153 obyvatel
Věkové složení:
Do 2 let
106,
od 3 do 5 let
81,
od 6 do 15 let
280,
16 – 17 let 65
18 – 35 let 461
36 – 60 let
431
nad 60 let
169
Národnost:
česká 1424, slovenská
ruská a ukrajinská
2

118,

polská

11,

německá

Osoby ekonomicky aktivní:
Mužů
436,
žen
369, celkem
V zemědělství pracuje 220 osob, t.j. na 100ha z. p.
15,6
okresní průměr na 100 ha 13,3

20,

maďarská 18,

805 pracujících osob

Počet domů 268, trvale obydlených 256, bytů 467, obydlených 441.
Rodinné domky 178, zemědělské usedlosti 43, bytové domy 20, ostatní 5.
Domů vystavěných před rokem 1870 je 102 a v nich je bytů 150
v letech 1871-1900
30
44
1901-1945
82
107
1946 – 1960
15
53
1961 – 1965
8
10
1966 – 1970
19
77
Vybavení bytů
ústřední nebo etážové topení má 94 bytů, koupelnu 282, vodovod 428, elektrických praček je
361, chladniček 281, vysavačů 225, televizorů 361, motocyklů 83, osobních automobilů 98.
Měříme-li životní úroveň podle počtu automobilů, televizorů ap. (i když to třeba není
nejpřesnější měřítko), je Kunín podle toho na velmi dobré úrovni.. Mezi 92 obcemi v okrese
na 9. místě s 16,2 obyv. na 1 auto. Celookresní průměr je 18,2 osob na 1 auto. V Novém
Jičíně připadá na 15,2 osob na 1 auto, nejlepší je Příbor s 10,9, pak Kopřivnice 12,3, dále
Tísek, Petřvald, Prchalov, Starojická Lhota a Závišice.
1 televizor připadá na 4,4 osob, cože je také celookresní průměr.
Vzácná a milá návštěva
23. ledna po poledni přijela autobusem výprava 43 občanů ze Skoronic u Kyjova, vzorné obce
okresu Hodonín, s níž byla v loňském roce navázána družba.
Přijeli navštívit a zhlédnout rodnou obec svých předků, kteří před 317 lety osídlili vypálenu a
liduprázdnou ves na jihu Moravy. Výpravu vedl předseda MNV Vojtěch Holeman; mimo jiné
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byla v ní krojovaná dechová kapela vedená 70letým kapelníkem Antonínem Ingrem, a
skupina krojované mládeže.
Prohlédli si mlékárnu, cihelnu, novou školu, v kině byl pro i ně i naše občany promítnut film.
Večer v 19 hod zúčastnili se všichni plesu pořádaného SRPŠ při ZDŠ v tělocvičně nové školy.
Jejich kapela zdarma vyhrávala střídavě s hudbou KP Příbor, mládež ve slováckých krojích
zatančila verbuňk. V družné, přátelské a veselé zábavě s místními občany vydrželi všichni až
do rána. Po skončení plesu rozešli se se svými hostiteli do jejich domovů ke krátkému
odpočinku.
V 9,30 zúčastnili se bohoslužeb v místním kostele, po obědě u svých hostitelů sešli se na
MNV a po srdečném rozloučení odjeli.
Výpis z „Dějin obce Skoronic“
Maxmiliana, manželka Jana Viléma ze Scherfenberka, rozená Harachová, prodala panství
milotické 4. srpna 1648, hraběti Gabriellu Serenyimu z Kisz Serenji za 35 000 zl. r. m....
Panství milotické bylo velmi zpustošené... Osada Skoronice nebyla osídlena vůbec... Hrabě
Serenyi udržel též panství Kunewald na Severní Moravě (podle „Dějin Kunína“ držel
Kunwald hr, Gabriel Serenyi od roku 1653). Panství bylo úplně německé. Ve třicetiletou
válku bylo zpustošeno jen málo...
Hrabě Serenyi se rozhodl některé osadníky z panství kunwaldského přesídlit do pustých
Skoronic. Tato kolonizace byla po velkých přípravách provedena 5. května 1653. Němečtí
osadníci prý neradi opouštěli svou domovinu.
Do Skoronic přišlo 23 německých rodin. Tak nastala v historii Skoronic druhá etapa –
německý život.
Jména osadníků:
Michel Unger
Michal Smidt
Franz Schneider
Jacob Christ
Franz Schmidt
Franz Schneider
Andreas Maar
Johann Schmidt
Michel Schneider
Paul Schindler
Ignatz Lung
Michel Schneider
Michel Barwig
Franz Lung
Johann Schneider
Johann Klimesch
Joseph Inger
Georg Schneider
Martin Fiedler
Rozina Frank
Matyas Schneider
Paul Schneider
Elisabeth Schneider
Noví obyvatelé udržovali velmi dlouho čistý styk se svou domovinou. Skoronice pojmenovali
po svém rodišti – Kunwald Klein – Kunwald Malý. Pravděpodobnější ještě je, že osadníci
sami dali obci název Nový Kunwald, jak je zřejmo z jejich prvé obecní pečeti.
Do místa svého původu si jezdili pro nevěsty a mladíci odtamtud zase do Malého Kunwaldu.
Dlouho si proto udrželi i německou řeč. V seznamu obyvatel z r. 1656 vidíme mnoho jiných
jmén...Přibyla jména Meltz, Friedrich, Minster, Rausch, Willert, Schlosser, Merta, Fryd,
Barbig, Wise , Vitschmann.
Osadníci udržovali styk s Kunwaldem skoro celé staletí. Nasvědčují tomu zápisy ve starých
pozemkových knihách a hlavně milotické matriky. Časem však styk obou osad ochabl a Nový
Kunwald se začal přizpůsobovat svému okolí.
Roku 1677 dostala obec právo používat červené oválné pečeti se znakem Moravy. Kol něj je
německá legenda „NAV KUNWALT“.
Mezi znakem a nápisem je letopočet 1677. Tuto pečeť používala obec 200 let...
... Roku 1795 byl jmenován pudmistrem Michel Schneid a rychtářem Josska Zlámal – prvý
Čech. Dosud však byla obec německá.
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Roku 1827 se ještě v obci úřadovalo německy. Obyvatelé však už byli značně promíšeni
s okolím, němectví začalo rapidně mizet. V polovici 19. století píše farář Weber ve farní
kronice: „Pochoval jsem právě 2 staré ženské ze Skoronic, které neuměly dosud česky. Teď
však už není ve Skoronicích žádného,kdo by česky neuměl“...
V roce 1848 – po zrušení roboty – poslal obecní výbor už česky psanou žádost na „Wzneseny
Snem Rjissky“, v níž se dožaduje uznání práv na nějaký rybník a louky, které vrchnost „obci
Skoronskej“ vzala. Podepsán Krystigan Waschiccek , pudmistr...
Roku 1862 byl prvním starostou skoronským Václav Šnajdr, radní Václav Vašíček a Jakub
Lunga, výboři František Šnajdr, Krystián Vašíček, František Lunga, Jakub Jungr, Václav
Svoboda, Josef Šnajdr a Jiří Holeman.
Do české školy začaly skoronské děti chodit (ovšem velmi málo a nepravidelně) počátkem
minulého století do sousední Vlkoše. Ve Skoronicích byla zřízena a postavena škola
dvoutřídní v roce 1901.
Kolem roku 1940 ze 115 rodin žijících ve Skoronicích bylo 36 rodin, jejichž předkové
pocházeli z Kunwaldu. Nejrozšířenější je rod Lungů – 15 rodin, Šindlerů 6, Šmídů 5, Šnajdrů
5, Ingrů 2, Bábík a Klimeš po 1.
Z činnosti MNV Kunín
4. 12. 1971 na schůzi rady MNV provedli předseda a tajemník MNV zhodnocení
plnění závazku MNV v Kuníně na počest 25. výročí osvobození. Předseda sděliil, že Místní
národní výbor Kunáín byl radou ONV navržen na udělení krajské ceny.
3. 3. na schůzi rady MNV byla určena delegace na slavnostní zasedání MNV ve
Skoronicích: Horák Bohuslav, Hub Vladislav, Holáň Josef, Geryk František.
Informativní zpráva o výsledku soutěže národních výborů k 25. výročí osvobození.
MNV Kunín byla navržen na uznání II. stupně – krajskou cenu. Vzhledem k tomu, že návrh,
aby MNV Polanka byla udělena cena I. stupně, neobstál byla Polance udělena krajská cena a
MNV se tedy umístil na první místě v okrese Nový Jičín a má naději na odměnu 50 000 Kčs.
Předseda informoval radu o situaci na regulaci Jičínky. N.p. Ingstav se už nedostává
finančních prostředků a proto hodlá omezit některé projektované stavební práce. Situace se
zkomplikovala tím, že nebyla povolena stavba kanalizace. Rada rozhodla, aby zástupci rady –
Trabura, Vavřík a Hub – zúčastnili se jednání s vedoucím odboru VHZL ONV v Novém
Jičíně.
Rada se rozhodla na pořádání SRPŠ převzít záštitu nad oslavami 50. výročí založení
české menšinové školy v Kuníně.
8. 4. 1971 na schůzi rady MNV schválena akce obnovení a vyčištění melioračního
příkopu (dříve mlýnská strouha).
Postup terénních úprav u nové ZDŠ se opožďuje – pozemní stavby neuvolňují
prostranství a nejsou dokončeny hrubé terénní úpravy, takže není možno provádět výsadbu.
Slavnostní zasedání pléna MNV 23. 4. 1971
Přítomno:

25 poslanců MNV, posl. ONV Jaroslav Šebesta, 230 občanů, 15 hostí ze
Skoronic.

Na pořadu:
Zhodnocení výsledku soc. soutěže MNV k 25. výročí osvobození
Perspektivy obce, soutěž k 50. výročí KSČ
Organizace oslav 1. máje
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Na závěr předvedla skupina hostí ze Skoronic pod vedením předsedy MNV
pásmo písní, recitací a humoru pod názvem „O víně při víně.“
20. 5. na schůzi rady MNV
byla jmenována Osvětová beseda ve složení: Pavel Mléčka –předseda, Anastázie
Osíčková – jednatelka, Leonida Dolečková – pokladní.
členové: Jan Škarka, Boh. Bezunk, Helena Mišunová,
Schváleny kulturní akce na prázdninové období:
19. 6. 10. výročí otevření kina
Skupina Olympic? na výletišti – pořádá OB
22. 6. Brigáda na dobudování výletiště
26. 6. Letní karneval na výletišti – pořádá SRPŠ
10.7. Kamarádi táborového ohně s karnevalem – poř. TJ Sokol
24. 7. Standa Procházka s karnevalem – pořádá OB.
17. 6. 1971 na schůzi rady MNV
hovořil o perspektivním výhledu rozvoje zemědělství v obci ředitel Školního
zemědělského podniku Nový Jičín prorektor VŠV v Brně profesor Jaroslav Dražan, nositel
řádu práce.
4. 11. 1971 na schůzi rady
projednáno dokončení likvidace JZD. Na dolikvidaci bude bývalým družstevníkům
vyplacena částka 659 260 Kčs. MNV převzal od JZD dům čp 137 a 141 určené k likvidaci a
čp 318, který odkoupí Ladislav Raffai. Z částky za dolikvidaci bude 52 000 Kčs poukázáno
MNV na demolici starých budov
Stavební místo pro další garáže určeno na zavezeném korytě Jičínky mezi Mišunem čp
269 a Mikulcovou 178. Stavební čáru určí s Mrlina. Garáže musí být stejného typu.
Příprava voleb
Volby do sněmovny národů, Sněmovny lidu, České národní rady a všech stupňů národních
výborů byly vypsány na 26. a 27. listopadu 1971.
První přípravy začaly už v červenci. Dne 15. 7. 1971 na své schůzi uložila rada MNV,
aby do 20. 7. zaslal na ONV hodnocení práce poslanců MNV
- rozhodla,aby v obci bylo voleno 29 poslanců
- ustavila volební komisi pro obvod 54 – Kunín – Bernartice a pro obvod 55 Kunín –
Hukovice.
- určila komisi pro zpracování nového volebního programu.
Členy komise budou předsedové jednotl. komisí MNV:
a) Vyhodnocení práce NV za uplynulé volební období
b) Seznámení voličů s novým volebním programem
c) Seznámení voličů s novými kandidáty do MNV, ONV a vyšších orgánů.
Při zajišťování uvedených úkolů bude použito těchto forem agitačně – propagační práce:
a) osobní agitace
b) relace místního rozhlasu
c) vydávání místního zpravodaje „Rozvoj“
d) výstavby
e) propagace v místním kině
f) veřejné předvolební schůze občanů
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g) výchovné působení na žáky ZDŠ. Žáky vyšších ročníků aktivně zapojit do konkrétní
agitační práce (nástěnky aj).
Všechny členské organizace NF podaly MN NF návrhy na kandidáty pro volby do
MNV. Po zhodnocení na schválení jednotlivých kandidátů podal MNVF přihlášku kandidátů
k registraci místní volební komise. Zaregistrováno bylo 31 kandidátů
Návrh volebního programu MNVF v Kuníně byl podrobně zpracován
příslušnou komisí za spolupráce všech organizací NF a místních závodů na 13 stranách,
občané s ním byli seznámeni na předvolební schůzi. Uvedu jen stručný výtah nejdůležitějších
bodů.
Hodnocení orgánu MNV za období 1964 – 71
Zasedání pléna MNV po celé sedmileté období splňovalo zákonné ustanovení a bylo
svoláváno nejméně šestkrát za rok, v některých létech osm. až desetkrát. Za celé volební
období se dvakrát nesešla nadpoloviční většina poslanců a zasedání muselo být opakováno.
Rada MNV se scházela téměř pravidelně podle stanoveného plánu a účast byla velmi dobrá.
Na ustavujícím zasedání bylo ustanoveno při MNV 7 komisí.
V průběhu volebního období byla pro nečinnost rozpuštěna komise pro služby a obchod,
kterou vedla s. Magurová. Po přechodu JZD do státního statku byla rozpuštěna i zemědělská
komise, protože všechny zemědělské závody v obci – státní statek, plemenářská stanice i obě
drůbežárny mají své plánování a stanovení úkolů.
Na úseku výstavby a budování obce se udělal obrovský kus práce a bylo splněno 59 úkolů.
Uvádíme zase jen nejdůležitější akce:
1) Zahájení regulace Jičínky – úkol nejnaléhavější.
2) Generální oprava státní ZDŠ nákladem 465 000 Kčs.
3) Generální oprava veřejného osvětlení.
4) Stavba nové ZDŠ.
5) Adaptace mateřské školy MNV s jeslovou třídou z prostředků SMC nákladem 1 485 000
Kčs.
6) Výstavba nové mateřské školy státního statku.
7) Oprava kostela.
8) Výstavba 107 družstevních bytů.
9) Vybudování nové cesty po malé straně.
10) Oprava cesty ke hřbitovu.
11) Zajištění vybudování velké kanalizace v délce 600 m za 75 000 Kčs.
12) V letech 1966 – 1968 prováděna likvidace povod. škod náklad – 1,5 mil Kčs.
13) Demolice starých budov nákladem 340 000 Kčs.
14) Výstavba domu služeb a pošty 600 000 Kčs.
Tyto větší akce s připočtením výstavby u místních závodů představují částku přes 90 000 000
Kčs.
Výstavba 27 rodinných domků, rekonstrukce a přístavba 16 b. j.
107 družstevních bytů
Nová ZDŠ
Mateřská škola MNV
Mateřská škola VŠV

456 000
8 167 000
9 000 000
1 400 000
1 200 000
20 303 000
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Akce místních závodů:
SDP
Cihelna
Mlékárna
VŠV
Regulace Jičínky
Jednota LSD
Celkem

23 000 000
15 500 000
3 500 000
4 320 000
25 000 000
1 500 000
93 123 000

Hlavní úkoly 5. pětiletého plánu v obci
1. Výstavba sálu s jevištěm a restaurací.
2. Výstavba panelové prodejny P80 na horním konci.
3. Vybudování záhumenní cesty.
4. Oprava cesty od starých škol k bytovkám.
5. Obnova mlýnské strouhy.
6. Obnovit jednání o budování kanalizace a kanal. čistírny.
7. Vybudování vodní nádrže u SMC
8. Dokončení úprav výletiště za kinem.
9. Obnova veřejného osvětlení na Malé straně.
10. Dokončení terénních úprav a oplocení nové školy.
11. Ozelenění nového koryta Jičínky.
12. Vybudování chodníku od MNV k SMC.
13. Vybudování chodníku od MNV k novým bytovkám.
14. Obnovení chodníku od kostela k čekárně.
15. Zahájení stavby nákupního střediska u kina.
16. Zajištění vhodných pozemků poblíž školy na výstavbu 6 b.j. pro učitele u ZDŠ.
17. Výstavba skladiště u ZDŠ.
18. Výstavba šaten na hřišti TJ Sokol.
Akce na úseku místních závodů:
SMC: Výstavba sociálního zařízení
Rekonstrukce cest a komunikací
Výstavba výrobní linky na trativodky
Haldování surovin na hliníku
Přístavba sušáren
Výstavba 12 b.j.

862 000 Kčs
1 200 000
1 000 000
900 000
1 400 000
1 800 000

SM Mlékárny: Po zvýšení výroby budou realizována racionalizační opatření s náklady na
úpravu a rozšíření strojního zařízení v hodnotě
2 000 000 Kčs
Plemenářská stanice
Vybudování 3 stájí pro plem. kance
Adaptace plemenářské stanice

6 000 000
40 000

SDP pro chov drůbeže:
Rekonstrukce 12 b. j. a 4 svobodáren
Dokončení úpravy vozovek, výsadba stromů a keřů
Vybudování dalších 2 snůškových hal
celkovým nákladem
4 000 000 Kčs
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Drůbežnictví Xaverov, závod Kunín:
Výstavba nových zařízení pro 10 000 slepic

4 500 000 Kčs

Pro rozšíření služeb obyvatelstvu zajistí provozovny MNV:
Těžbu písku
Drobnou dopravu pro občany
Obdělávání zahrad včetně postřiků
Zřídí opravu elektrospotřebičů
Ve volebním programu jsou podrobně zpracovány také tyto další úkoly:
Zlepšování práce obchodů a pohostinství
Soustavná péče o sociální politiku
Péče o bytové potřeby obyvatel
Péče o místní komunikace
Ochrana životního prostředí
Rozvoj školství a kulturní činnosti
Rozvoj tělovýchovy a sportu
Obrana socialistické vlasti proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli.
Volby 26. a 27. listopadu 1971
konaly se v místnostech nové školy za 98 % účasti voličů, kteří odevzdali 99,9 % hlasů pro
kandidáty Národní fronty. Zvoleni byli:
Do Sněmovny národů Federálního shromáždění
Václav Blažek, 35 roků, brusič nástrojů n.p Tatra Kopřivnice
Do Sněmovny lidu Federálního shromáždění
ing. František Bill, 41 let, podnikový ředitel n. p. Autopal Nový Jičín
Do České národní rady
pplk. RSDr Emil Liška, 41 let, důstojník ČSLA
Do krajského národ. výboru
Anna Joklová, 50 let, ředitelka ZDŠ v Novém Jičíně
Do okresního národního výboru
Vladimír Koblovský, 59 let, veřejný pracovník
Danuše Jeřábková, dělnice SM mlékárny Kunín
Do místního národního výboru v Kuníně:
Jaroslava Ászotová, 32 let, úřednice SM cihelny
František Bernátek, 26 let, dělník
František Geryk, 46 let, dělník na pile v Mořkověv
Lucie Hocová, 47 let, dělnice
Josef Holáň, 43 let, důstojník ČSLA
Bohuslav Horák, 54 let, zootechnik VŠV
Štěpán Hrabec, 55 let, zemědělský dělník – skladník VŠV
Vladislav Hub, 50 let, zeměděl. dělník na plemenářské stanici
Ladislav Jalůvka, 25 let, státní zaměstnanec
Jaroslava Jaroňová, 28 let, úřednice
Josef Kořínek, 50 let, zahradník VŠV
Jiří Matalík, 36 let, učitel na ZDŠ
Karel Melichařík, 25 let, technik
Josef Mišun, 27 let, dělník
Pavel Mléčka, 28 let, učitel
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Leopold Mrlina, 50 let, stav. technik OSP Přerov
Jan Novosad, 31 let, technik – vedoucí záv. SMC
Miloslav Ondřej, 39 let, mistr ve slévárně v Suchdole
Vladimír Průšek, 36 let, zem. technik – vedoucí PS
Vladimír Řehořka, 29 let
Marek Suchomel, 40 let, technik – vedoucí mlékárny
Jarmila Škarková, 47 let, učitelka – ředitelka MŠ
Jaromír Šnajdárek, 42 let, výrobní mistr
Blažena Tesařová, 37 let, dělnice
Ludvík Trabura, 48 let, dělník
Miroslav Turský, 30 let, agronom VŠV
Marie Vašková, 55 let, zemědělská dělnice VŠV
Jaroslav Vavřík, 55 let, zem. technik – vedoucí závodu VŠV
Anna Zapletalová, 47 let, dělnice
Miroslav Žitník, 33 let, dělník
Ze zápisů o výsledku voleb bylo zjištěno, že ve voličských seznamech bylo zaspáno 1062
voličů, k volbám se dostavilo 1038 voličů. Odevzdáno 1037 platných hlasovacích lístků.
Zvoleno bylo všech 31 kandidátů za poslance MNV.
Do ONV – volebního obvodu č. 54 zapsáno 426 voličů, dostavilo se 406, odevzdáno 406
lístků.
volební obvod č 55 zapsáno 636 voličů, přišlo 632 a odevzdáno 632 platných
lístků.
Do sněmovny národů, Sněmovny lidu a ČNR zapsáno 1062 voličů, dostavilo se a hlasovalo
1038 voličů.
Sociální, politické a věkové složení MNV:
1. Sociální složení
2. Politické složení
dělníci
17 poslanců
KSČ 16
technici
7
ČSL
2
ostatní
7
bezpart 13

3. Věkové složení
do 35 let
11
25 – 40 let
4
40 – 50 let
10
nad 50 let
6

Ustavující zasedání pléna MNV konalo se 16. prosince 1971 v klubovně mládeže
za účasti 26 poslanců MNV, 7 jmenovaných členů MNV, 3 aktivistů a 2 poslanců ONV –
Koblovského Vladimíra a Jeřábkové Danuše.
Po zahájení, zvolení mandátové a návrhové komise a složení slibu poslanců MNV byla
provedena volba nového orgánu MNV v tomto složení:
Předseda
Trabura Ludvík
Místopředseda
Vavřík Jaroslav
Tajemník
Mléčka Pavel
Rada MNV:
Trabura Ludvík
Vavřík Jaroslav
Mléčka Pavel

Mrlina Leopold
Šnajdárek Jaromír
Hub Vladislav

Komise pro ochranu veřejného pořádku:
Ondřej Miloslav, předseda

Řehořka Vladimír
Novosad Jan
Jarošová Jaroslava
Tesařová Blažena, člen
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Geryk František, tajemník
Mišun Josef, člen
Jalůvka Ladislav, člen

Osíčková Věra, jmen. čl. MNV
Kubový Josef, aktivista
Omaník František, aktivista

Komise finanční a plánovací:
Ászothová Jaroslava, předsedkyně
Suchomel Marek, tajemník
Melichařík Karel, člen
Bernátek František, člen
Průšek Vladimír, člen

Kořínek Josef, člen
Ondřejová Anna, jmen. čl. MNV
Šimíček František
Růžička Miroslav
Bělunek Josef, aktivista

Aktiv pro školství a kulturu:
Holáň Josef, předseda
Matalík Jiří, tajemník
Horák Bohuslav, člen
Žitník Miroslav, člen

Škarková Jarmila, členka
Dvořák Jan, jmen. člen
Horáková Pavla, aktivistka
Mišunová Helena, aktivistka

Aktiv soc. zabezpečení a péče o děti:
Vašková Marie, předsedkyně
Urbancová Frant., taj., jmen. čl. MNV
Zapletalová Anna, členka

Hocová Lucie, členka
Michnová Marie, jmen. čl. MNV
Králová Ludmila, aktivistka
Václavíková Ludmila, aktivistka

Místní lidová knihovna
Do roku 1969 jako samostatná knihovna při MNV v Kuníně. Knihovníkem byl s. Jaromír
Šnajdárek, který po svém zaměstnání půjčoval knihy a všechny práce – nákup knih, balení,
registraci, číslování aj. – prováděl sám. Bylo s tím mnoho práce a na hlavní činnost –
propagaci a půjčování knih zbývalo málo času.
V roce 1966 bylo 45 stálých čtenářů, kteří si půjčili 1546 knih,
1964
47
1544
V roce 1968 se nepůjčovalo vůbec.
V listopadu 1968 byl zaveden střediskový systém – místní knihovna se stala jakousi
pobočkou Okresní knihovny. Knihovnicí byla jmenována Pavla Horáková, pracovnice
Okresní lidové knihovny v Novém Jičíně.
OLK dodává na MLK putovní soubory knih už zabalené a očíslované , které se po určité době
vracejí zpět. Tak zbývá víc času na vlastní půjčování. Bylo uspořádáno několik besed s nově
vydanými knihami a beseda 50. výročí KSČ.
V roce 1969 bylo 92 čtenářů – 2017 vypůjček.
1970
82
3312
1971
98
5369
Trvalý fond knih – 1485 svazků.
Zprávy z místních závodů
Školní zemědělský podnik VŠV
vybudoval v hlavním dvoře u zámku nové garáže pro 24 traktorů s montážní halou, dílnami a
sociálním zařízením.
Stavbu provedla stavební skupina JZD Bartošovice.
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Provádí nákladné rekonstrukce obou starých škol. Zřizuje tam ubytovny pro studenty,
laboratoře, učebny a závodní jídelnu. Na této akci pracuje (velmi pomalu) vlastní stavební
skupina statku.
Některé hospodářské výsledky na závodě Kunín:
Hrubá produkce za rok 1971 celkem
11 649 000 Kčs
Hrubá produkce rostlinné výroby
4 634 000 Kčs
Hrubá produkce živočišné výroby
6 665 000 Kčs
Hrubá produkce z 1ha orné půdy
13 400 Kčs
Výnosy z 1ha: pšenice
ječmen
oves
řepa krmná
cukrovka
Výroba na 1ha orné půdy:
Maso celkem
z toho telata
prasata
mléko

33,67 q
29,17
18,38
602
335

luštěniny
kukuřice
jednoleté p.
víceleté p.
louky (seno)

13,50q
363
154
233
27

236 kg
149 kg
87 kg
913 l

Státní plemenářská stanice v Kuníně
byla zřízena v roce 1951 jako jedna z prvních v republice. Byla vybudována ze zemědělské
usedlosti čp 30, která byla t.č. majetkem. MNV jako stanice obecních plemeníků.
Náklad na celkovou rekonstrukci byl vysoký, hodnota budov po opravě činila 1 430 456 Ksč.
Pořizovací hodnota základních prostředků a DKP bez býků činila 1 440 900 Kčs.
Na stanici bylo ustájeno v průměru 25-30 plemenných býků. Při zakládání stanice byli sem
přesunuti býci z přirozené plemenitby z různých obcí okresu, později se nakupovali přímo na
nákupních trzích a tvořily se jednotlivé linie býků.
Zpočátku zajišťovala stanice inseminaci v bývalých okresech Bílovec, Frenštát a Nových
Jičín. V r. 1953 byla zřízena stanice ve Vlkovicích, která zajišťovala inseminaci na okrese
Vítkov a Bílovec. Stav býků se však nesnižoval, protože inseminace se rozšiřovala i do
odlehlejších obcí.
Pro zajištění nejnutnějšího statkové krmiva pro býky byly v roce 1957 bezplatně pronajaty
pozemky Vladislava Huba čp 113. Celková výměra zem. půdy byla pak 28 ha. V roce 1970
převzato 14,62ha orné půdy od statku v Kuníně. Pozemky slouží převážně k výrobě sena
z okopanin.
V roce 1969-70 byla obnovena fasáda na budovách a provedeny některé vnitřní úpravy
nákladem 120 000 Kčs.
Do roku 1970 se k inseminaci používalo čerstvé semeno ředěné žloutkocitrátovým ředidlem a
doba jeho použitelnosti byla pouze 1 – 2 dny. V roce 1970 nastal úplný obrat v technologii
zpracování a konzervace semene. Semeno částečně předředěné se mrazí na kostce suchého
ledu při teplotě -79ºC do kuliček velikosti hrachu a uchovává se ve speciálních nádobách
v tekutém dusíku při teplotě -196ºC a použitelnost semene je neomezená. Potřeba semene a
tím i plemeníků se podstatně sníží – 1 plemeník stačí na 5 000 i více plemenic. V roce 1972 se
počítá, že by stanice v Kuníne kryla potřebu i pro okres Vsetín.
Na stanici pracuje v průměru 10 zaměstanců.
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Drůbežnictví Xaverov, provoz Kunín
1. 10. 1965 předal semenářský státní statek, který se v té době specializoval na pěstování osiv
všeho druhu, své drůbežárny „Drůbežnictví“ n. p. Xaverov. Byly to objekty u čp 29, kde byly
3 dřevěné kurníky pro nosnice a 1 pro kuřata adaptované ze stodoly a kůlen, kotelnu a
skladiště adapt. ze starých chlévů i obytnou budovu, na čp 12 dvou-etážovou halu pro slepice
adaptovanou z výkrmny prasat, která byly v roce 1955 adaptována ze stodoly.
Zároveň předáno asi 5 000 slepic.
V roce 1968 byla obytná budova čp 15 upravena na kanceláře, sociální zařízení a sklady.
V roce 1969 byly zrušeny drůbežárny za čp 29 a pozemky předány Plemenářské stanici, která
zde plánovala (a dokonce začala přípravné práce) výstavbu nových objektů.
V roce 1970 vybudována za čp 15 nová hala pro 4500 nosnic.
Nyní chová tento podnik v Kuníně 10 000 slepic.
Společný družstevní podnik pro chov drůbeže na okrese Nový Jičín se sídlem v Příboře,
závod 01 Kunín
který byl ustaven v roce 1968, zabývá se líhnutím kuřat masných i nosných, odchovem kuřic,
výkrmem brojlerů a chovem nosnic. Produkční chov nosnic byl umístěn do Kunína, kde na
místě bývalé cihelny se v roce 1969 započalo s výstavbou 8 hal pro chov nosnic v klecích.
První byla uvedena do provozu v červenci 1969, druhá v září a dalších 6 hal bylo dokončeno
v roce 1970. Kromě snáškových hal, které jsou kovové – montované, každá na 10 000 nosnic,
byly vybudovány tyto objekty: správní budova, sklad topného oleje, kafilerní shromaždiště a
vodárna. Rekonstrukcí byla upravena stará administrativní budova a provedena generální
oprava bytovek, kde vzniklo 10 moderních třípokojových bytů a 6 svobodáren.
Tyto objekty byly dokončeny v roce 1971 včetně komunikací a oplocení farmy. Celkový
náklad na vybudování střediska je asi 23 000 000 Kčs.
Výroba vajec za jednotlivé roky:
V roce 1969 3 500 000 ks
1970 10 500 000
1971 13 035 000 ks
Výsledky v roce 1971:
Průměrná snáška na 1 slepici
218,5
Spotř. krmiva na 1 krm. den
10,64
Spotř. krmiva na 1 vejce
18,46
V závodě Kuní jsou zaměstnáni:
1 vedoucí, 2 technici, 2 údržbáři, 2 hlídači a 17 ošetřovatelek.
SM mlékárny, závod Kunín
V roce 1971 byl v historii závodu dosažen nejvyšší nákup mléka.
Bylo vykoupeno a zpracováno
23 343 000 l
Tučnost vykoupeného mléka
3 706 %
Průměrný denní příjem mléka
69 433 l
Nejvyšší denní příjem mléka dne 23. 7. 71
83 317 l
Nejnižší denní příjem mléka dne 7. 3. 71
63 331 l
V závodě bylo vyrobeno:
másla
564 tun
mléka konzumního pro vlastní obvod
8 195 000 l
z toho v lahvích
7 105 000 l
sýrů (romadůr a smetanový)
132 tun
tvarohu pečivového
237 tun
tvarohu průmyslového (tvarůžkářského)
108 tun
Roční spotřeba energie: KWh

541 000
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topný olej
spotřeba vody

547 tun
89 051 m3

Socialistická soutěž:
Na základě 8 kolektivních závazků a 1 závazku jednotlivce byl v roce 1971 uzavřen
celozávodní socialistický závazek na počest 50. výročí založení KSČ. V soutěži bylo
zapojeno celkem 80 pracovníků. Bylo dosaženo celkem 351 297 Kčs úspor.
Záznam o počasí
O vánocích 24. 12. 1970 napadl sníh na nezamrzlou půdu; mrazy začaly až příští den a denně
se stupňovaly –10 –15 -20ºC. Na Nový rok sníh 20 – 25 cm, mráz přes -20ºC, přesto půda,
pod sněhem vůbec nezamrzla. V polovině ledna nastala obleva, během týdne sníh zmizel;
teploty nad 0ºC, občas srážky – déšť, sníh. Koncem ledna teplo až +10 – 12ºC. Na hromnice
trochu přimrzlo, napadl sníh, po 3 dnech znovu oteplení, sníh zmizel, v několika dnech krásné
jarní počasí, denní teploty 5-10-15ºC. Až zas Matěj se přihlásil; 25. 2. mráz -4ºC, 26. 2. -7ºC,
napadl sníh, 5. 3. mráz - 18ºC.
Od 10. 3. mírná obleva, 15. 3. roztál poslední sníh, denní teploty 8 - 10ºC, 20. 3. nádherné
jarní počasí, teplota 18-20ºC, ale hned druhý den mírné ochlazení, později déšť a sníh.
Koncem března zlepšení počasí, jarní práce proběhly vcelku dobře. Konec dubna a počátek
května chladný a sychravý. Od poloviny května nastalo pěkné počasí, celé léto velmi teplé a
suché – s vyjímkou asi 14 dnů po Medardu, kdy drobné, ale časté dešťové přeháňky nestačily
ani svlažit půdu, ale stačily na znehodnocení značné části sena. Úroda pícnin v první v první
seči byla velmi dobrá.
Přes veliké a dlouhotrvající sucho byly i výnosy obilovin poměrně vysoké. Žně probíhaly
přímo skvěle. Obilí mělo velmi krátkou slámu a nebylo vůbec polehlé. Počasí bylo nádherné,
za celé žně ani nekáplo; půda byla suchá a tvrdá, takže kombajny a všechny mechanizační
prostředky měly pro svou práci ideální podmínky, čehož pracovníci statku dokonale využili a
provedli žně za 18 dnů skoro bez ztrát, povrch a závad. Žně začaly 27. 7. a skončily 13. 8.
Ale všechno – tedy i krásné počasí – má vedle výhod i své nevýhody. Velké sucho nepříznivě
ovlivnilo vzrůst pícnin ve druhé a třetí seči, a jejich výnosy byly velmi nízké.
Krmiváři statku posekali denně až 4ha jetele, aby nakrmili 500 krav a 250 kusů mladého
skotu; na nějakou dobu musela být zastavena pastva krav, protože pastviny byly úplně holé a
od slunce vypálené.
Podsevy v obilninách vesměs zaschly a vyhynuly a pokud někde zůstaly, zničily je myši,
které se přímo katastrofálně rozmnožily.
Velké sucho trvalo až do pozdního podzimu, nastal velký nedostatek vody. Zima pak byla
mírná, málo srážek.
V roce 1971
narodilo se 34 dětí, z toho 18 chlapců a 16 děvčat a zemřelo 10 občanů.
11. 3. Cáb Karel čp 101, poslanec MNV, hospodář LMS
2. 5. Segeťa Bohuslav, čp 85
8. 8. Vyvijal Emil, čp 167
10. 9. Mičaník Leopold, čp 216
18. 9. Janečka Karel, čp 293
19. 9. Václavík Alois, čp 265
21. 10. Panák František, čp 280
24. 9. Lajnvébr Josef, čp 337, nar. 2. 5. 1882
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20. 11. Lajnvébrová Marie, čp 337, nar. 16. 11. 1886
29. 6. Stehlíková Marie, čp 160, nar. 29. 6. 1891
Osídlení Kunína českým obyvatelstvem v roce 1945
bylo jistě od doby založení Kunína největší historickou událostí v dějinách této obce. Avšak
až na kusé a stručné záznamy na str. 118 až 122. a 180. – 181. této knihy není nikde žádných
podrobnějších údajů o posledních obyvatelích starého Kunwaldu a jeho prvních českých
osídlencích. Snažím se proto z několika málo dochovaných a dosažitelných (bohužel ne
úplných) dokumentů zaznamenat změny na všech popisných číslech v obci.
Nejvíc údajů bylo získáno z nějakého zajímavého soupisu z roku 1945 psaného tužkou, na
němž je zjišťováno:
Jméno nár. správce, číslo domu, jméno býv. něm. majitele, poč stromů, náboženství.
Není však úplný, protože mnoho občanů se k soupisu nedostavilo.
Dalším dokladem je soupis přídělců, ale jenom zeměděl. usedlostí, kde kromě čísla domu a
jména osídlence je uveden, zda přišel z Moravy, Slezska či jiné země, a jeho dřívější
zaměstnání.
Scházející údaje o posledních německých majitelích jsou od paní Marie Billové čp 112, nar.
v Kuníně 29. 10. 1882, která zde v letech 1924 až 1937 doručovala poštu a jejího muže
Saviljeva, který sem přišel v roce 1920 z Ukrajiny a pracoval 50 let v lihovaře. Avšak ani
jejich údaje vzhledem k jejich vysokému věku, velkému časovému odstupu a rozlehlosti obce
nejsou úplné a přesné. Některé zajímavosti jsou vybrány z „Dějin Kunína“ od Josefa
Kubového a z „Kulturního místopisu Novojičínska“, ostatní jsem vydoloval ze své vlastní
paměti.
1. číslo popisné – zámek
postavený v roce 1720 na místě staré tvrze vídeňským architektem Janem Lukášem
Hidebraudtem na náklad kněžny Eleonory Barbory z Lichtenšteinu. Je to barokní
dvouposchoďová budova s balustrádovou atikou nad průčelím, ozdobenou šesti sochami;
uvnitř rytířský sál, 18 místností a kaple. V zámeckém parku bylo mnoho vzácných
cizokrajných stromů, m.j. skupina jerlínů (Sophora japonce). Ve skleníku (oranžerii) byly
pěstovány exotické rostliny a také Victoria regia. Nedaleko lihovaru byl malý kamenný
letohrádek, vlevo před zámkem pěkná dřevěná kuželna s besídkou.
Posledním německým majitelem byl baron dr. Petr Bauer, jemuž patřil také velkostatek
s přilehlými hospodářskými budovami čp 3 – 6 a stodola na druhé straně Jičínky, jakož i
„panská cihelna.“
V roce 1945 byl jmenován národním správcem Antonín Nohál.
V roce 1947 převzalo zámek i se statkem „Horské pastevní družstvo Lipník“, správcem
v Kuníně byl František Paleček.
V roce 1949 převzaly tyto objekty Československé státní statky, které zřídily v přízemí zámku
závodní kuchyň s jídelnou, v 1. patře kulturní jizbu, ze vhodných místností byly zřízeny byty
a svobodárny pro zaměstnance statku.
Při osvobozovacích bojích v květnu 1945 byla částečně poškozena střecha, průčelí a některé
sochy, a protože nebylo peněz, materiálu ani času na opravu, zámek rychle chátral; střecha
hrozila zhroucením a proto byla v roce 1952 stržena. Pak skoro 2 roky do zámku pršelo,
promočené klenuté stropy ve druhém patře se zřítily skoro všechny a probořily i několik
stropů v prvním patře. Už se uvažovalo o zbourání celého zámku ale nakonec se památkový
ústav přece (i když dost pozdě) rozhodl zámek zachránit a v roce 1954 byla zbudována nová
střecha. V roce 1956 byla provedena generální oprava fasády, vyměněna všechny okna,
zbudovány nové stropy – sice v původním tvaru, ale už jenom dřevěné. Ve vnitřku byly
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provedeny jen nejnutnější opravy. Opraveny byly i sochy na průčelí; jedna měla uraženou
hlavu, jiné ruku, prst, či jiné menší části těla. Tři sochaři z Prahy (o celkové váze 315 kg) na
nich pracovali tři měsíce.
Při opravě zámku byl taky zbořen dřevěný krytý most, který vedl z 1. poschodí zámku do
místnosti nad sakristií v kostele.
Zámecký park zpustl, cizokrajné stromy skoro všechny postupně vyhynuly. Letohrádek
vyhořel zásluhou nějakých kluků brzy po válce, ve skleníku rostly jen kopřivy a jiná tuzemská
flóra, až se někdy po roce 1960 rozpadl úplně.
Kuželna s besídkou – poměrně ještě dost zachovalou – pracovníci, opravující zámek,
rozebrali a co se dalo, odvezli.
Od roku 1957 má v zámku „Zdravotnické zásobování oborový podnik Ostrava“ skladiště
zdravotnických potřeb.
2. číslo popisné – kostel Povýšení sv. Kříže
Postaven v letech 1810 – 1812. Před ním barokní socha Jana Nepomuckého (chráněná
památka).
Majitel Církev římskokatolická . Ostatní údaje na str. 228.
3. – 6. – velkostatek Petra Bauera
Čp 3. má první budova od silnice – kancelář a byty, ve druhé budově bývaly rovněž
byty ve třetí budově proti zámku byla kdysi kaple, která byla zrušena r. 1812.
Dále byly kouř??? s příslušenstvím. V budově napříč mezi 2. a 3. blokem byla stáj pro
prasata. Štíty těchto tři budov obrácené k zámku byly v barokním slohu. V letech 1967 – 1968
byly na všech těchto budovách vyměňovány střechy a prováděna nová fasáda a při tom se
sloh trochu změnil, zvláště na budově prostředí, která měla štít umně prolamovaný a zdobený.
4. číslo má domek pro zahradníka v zámeckém parku. V roce 1968 byl prodán Josefu
Emili Kořínkovým, kteří pracují v zelinářství statku a od r. 1845 v domku bydlí.
5. číslo má budova, kde byly 2 byty, sýpka, skladiště a stáje pro dojnice, tažné koně a
voly. Podle nápisů na severním štítě byla tato budova vystavěna v roce 1786, r. 1913
renovována, v r. 1920 vyhořela a v r. 1921 znovu vybudována.
6. číslo má lihovar a k němu přilehlé obytné budovy. V roce 1755 tam byl pivovar,
který uvařil ročně 796 sudů piva a palírna, kde se vyšenkovalo 75 věder vína. V lihovaře se
pálil surový líh z brambor a později i z vadného obilí až do roku 1961, kdy byl pro malou
kapacitu a zchátralý stav zařízení uzavřen. Býval v provozu vždy v zimním období – od
sklizně brambor do května. Výpalky, které byly v zimě výborným krmivem pro dojnice, tekly
zvláštním kanálem z lihovaru přímo do kravína, ostatní si odváželi pro svůj dobytek
zemědělci, kteří dodávali do lihovaru brambory.
V letech 1963 až 1967 byla ve třech etapách provedena rozsáhlá adaptace zchátralých
obytných budov.
Ke statku patřila také polní stodola s vyzděnou studnou na Tajchu, která sloužila k výmlatu
obilí a uskladnění slámy a píce z přilehlých pozemků. Po roce 1950 tam byl po několik let
ustájen mladý dobytek na letní pastvě. Zbouráno v roce......???
V roce 1945 měl statek asi 220 ha půdy; jeho prvním národním správcem byl Antonín Novák.
V roce 1947 převzalo statek „Horské pastevní družstvo Slavkov u Lipníka“, údolní
hospodářství Kunín.
Od roku 1949 Československý státní statek, n. p. Nový Jičín, oddělení Kunín.
1963 – Šlechtitelský a semenářský podnik Olomouc, n. p. odštěpný závod Semenářský státní
statek Nový Jičín, hospodářství Kunín.
1968 Státní statek Nový Jičín, n. p. výr. střed. Kunín.
1970 Vysoká škola veterinární Brno, školní zemědělský podnik Nový Jičín, závod 03 Kunín.
101

Od roku 1950 přebíral statek nezajištěnou půdu i s budovami a to nejen v Kuníně, ale i
v Šenově a Hladkých Životicích a jeho hospodářství se rychle rozrůstalo. Nouzově se dlouho
využívalo všech aspoň trochu schopných stájí, stodol aj. převzatých selských budov,
prováděly se nákladné adaptace stodol na kravíny (čp 201 – 202), vepříny (čp 12), drůbežárny
(čp 15) apod.
To však brzy nestačilo a muselo se začít s novou výstavbou. V hlavním dvoře byla postavena
nová ocelokolna v roce 1960 – 62 se sušičkou obilí, v roce 1971 garáže s montážní halou,
dílnami a sociálním zařízením.
V roce 1957 započato s výstavbou nové farmy. 1958 a 1960 postaveny 2 kravíny, 1961 – 65 3
teletníky. Dále byla zde zbudovány 2 betonové sklady sena a slámy. ocelokolna, která byla
v roce 1967 – 68 přebudována na sušičku píce, sýpka a sklad umělých hnojiv, vrátnice
s váhou a sociálním zařízením.
čp. 8 – asi 8ha půdy, poslední něm. majitel Hans Wilhelm r. 1945 osídlil Jaroň František ze
Zašové, 1952 předal státnímu statku, odešel do Šenova. Statek tu zřídil konírnu, v bytě
Chalupka Ondrej, dělník na statku.
čp. 9 – 20ha – Schindler Leopold – 1945 Mitáš Josef z Čeladné, 1947 předal přesídlencům
z Volyně – rod. Josefa Mauera a Kubového. Ti předali r. 1952 stát. statku a přestěhoval se na
čp 35. Statek tam měl hovězí dobytek, později koně. V bytě Červenec Ondřekj, později Balát
Mikuláš. Na výměnku čp 303 Palát František, Csavolski Pavel. Zbouráno.
čp. 10 – 15 ha- Schindler Wilhelm – 1945 Břuska Josef, od roku 1947 Mauer Vilém
z Volyně, 1952 předal statku a přešel na čp 203. V bytě Dorinský Vavrín, v r. 1960 zbouráno,
statek tam postavil nový dům čp 10 o 4 bytech, do nichž se nastěhovali : MVDr Kovář
Stanislav, Podzemný Vojtěch, Mohyla Karel, Hinner Ladislav.
čp. 11 – Norman - 1945 Poruba Adolf z Rožnova, dělník na pile.
čp. 12 – 20 ha - Schubert Heinrich – 1945 Hývnar Josef ze Závišic, po něm Říha Vojtěch
z Beňova u Přerova, Bajer Jarolím z Bernartic.
Od roku 1950 statky. Obytné budovy v roce 1956 adaptovány na 4 byty – Hradil Jan, Niewola
Petr, Vohralík Stanislav, Polachová Bedřiška.
Stodola adaptována na vepřín, později drůbežárnu, kterou r. 1965 převzalo drůbežnictví
Xaverov.
čp. 13 – Schindler Gustav – 1945 Mišun Alois, po roce 1960 přešel na čp 269 – zbouráno. Od
roku 1966 prodejna potravin.
čp. 14 – Gold
2 ha neobsazeno, zbouráno 1945.
číslo přiděleno novému domku o 4 bytech, který vystavěl statek v r. 1956. V bytech:
Richter Jan, Richter Alfred, Vičan Vlad., Vrána Al.
čp 15 – Repper
1945 Malčík František z Pozděhocva.
Od roku 1955 statky. Hospod. budovy adaptovány na drůbežárny, v bytě Bohuslav Horák do
r. 1967 přešel na čp 294. Od roku 1965 Drůbežnictví Xaverov, byt upraven na kanceláře,
sociální zařízení aj.
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čp. 16 – Schramm Ferdinand – neosídleno, zbouráno 1946. Číslo přiděleno novému domu o 4
bytech, zbudovanému statkem v roce 1957 – Kantor Josef, Cserge Jiří, Horák Antonín – po
něm Richter František, ing. David Lumír, pak Vohralík st.
čp. 17 – Schick Heinrich – Kolek Konstantin, po jeho smrti Pechová Emilie. Zbouráno, v r.
1970 na tom místě postavil nový domek Štěpán Josef, přiděleno totéž číslo.
čp. 18 – Schvarz Josef – Raždík Josef, později Kyselý Jan.
čp. 19 – Haus Fridrich – Vaněk Ludvík.
čp. 20 – Hückl Johann – kolářství – 1945 – Vičan Vladimír – kolář, v r. 1950 předal statku,
převzal MNV.
21 – 20ha Schindler Georg – Říha Vojtěch, po něm Volek Josef (Velecký) z Val. Bystřice,
1955 předal statku, který tam ustájil hovězí dobytek, později hříbata. V roce 1967 zbouráno,
1969 – 70 postaveny na tom místě 2 družstevní panelové domy.
Vedle stála stará mlékárna Kravařského mlékařského družstva, která byla v provozu do
června 1946 a dále zámečnická dílna, kterou v roce 1945 převzal Vyvijal Emil a po něm r.
1946 Potomák Josef. Dílna byla zbourána r. 1966. V těchto místech byly r. 1967 – 68
postaveny domy čp 294 – 296 a 197 – 298.
22. – Wanke Josef – Kužílek Bernard, první správce cihelny I (Czikovy).
23 – Gold Karolína – Jonásková Věra. Domek zbourán. Číslo přiděleno novému domku, který
r. 1969 postavil Navrátil Jan.
24. – Peterová Laura – Richter Stanislav, po něm Střílka Stanislav.
25. – Ullman Josef – Střílka Stanislav – přešel na čp. 24 – zbouráno. Nový domek Průšek
Vlad.
26. – 5ha – Heikenwalder Fridrich – Kamas Vojtěch z Brňova.
27. – Böhm Heinrich – Poruba Josef z Rožnova, r. 1947 přešel na čp 194, domek zbourán.
Číslo přiděleno domu čp 29a.
28. – 20ha – Böhm Rudolf – Říha Bedřich – přešel na 263 a předal statek svému
bratruVojtěchovi. Ten předal r. 1955 státnímu statku. Statek chová ve stájí hovězí dobytek,
budovy prodal Michalu Lemíkovi v r. 1968.
29. – 11ha – zahradnictví – Hückel Karl – Chlumský Vilém, od r. 1946 Podzemný Vladislav
z Lešné, v r. 1949 předal statku, zemřel v r. 1950 po havarii na motocyklu, na němž jel
podnapilý s nohou v sádře, položenou na řídítka a čaganem přehazoval rychlosti.
V budově čp 29 provedl statek v roce 1955 nákladnou rekonstrukci; v bytě byl do r. 1957
tehdejší vedoucí hospodářství státního statku Pečenka Bedřich, od té doby tam bydlí Šimek
Vladislav, řidič na statku.
V budově čp 29a – nyní 27 bydlel do r. 1957 Loučka Zdeněk, účetní statku, po něm pak
Vavřík Jaroslav, dosavadní vedoucí statku. V prvním poschodí bydlí od r. 1950 Pekník Jan,
vedoucí provozovny Drůbežnictví Xaverov. Vavřík i Pekník jsou nyní majiteli tohoto domu.
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30. – asi 30 ha – Schindler Heinrich – Šimčík František, přešel na čp 260 a předal statek
Josefu Holišovi ze Zubří. Po jeho smrti r. 1946 se jeho rodina odstěhovala a statek obsadil za
pomoci svých kamarádů Tomášek Josef – volyňský Čech, který však v r. 1946 zemřel také.
Usedlost pak převzal MNV a zřídil tam stanici obecních plemeníků – býků, kanců a berana a
pronajal ji Vladislavu Podzemnému čp 29.
V roce 1951 zde státní statky zřídily inseminační stanici, kteroupak převzala Státní
plemenářská správa. Bližší – viz na 255 straně této knihy.
31. – Miksch Ernest (výměnek při čp 202) v bytě Dworsky – četník, 1945 – Hub Vojtěch ze
Zašové – krejčí.
32. – Gold Heinrich – Janyška Alois; zbouráno r. 1968 číslo přiděleno novému domku Jana
Gebauera.
33. – Winkler

- Osička František.

34. – Gold Heinrich – Novák František (předseda MNV – 1950 – 53).
35. – Reichert Heinrich – Rudolf František, od r. 1952 Mauer Josef.
36. – Köller
Kubový Miroslav.

- Říhová Kateřina – zbouráno, od r. 1968 nový dům, která postavil

37. – Gold

- Skupina Bohumil (předseda MNV Gajdoš Karel).

38 – Krischke

- Drlík Julius, Hájek Jan

39. – Havel Josef – Čermák Oldřich, v roce 1964 postavil Matýska František nový dům.
40. – Peter Fritz – Pliska Karel, pak Kalivoda Karel (odešel v r. 1970 do NSR) od r. 1970
Hanáček Karel.
41. - Bösmch – zbouráno, od roku 1965 nový domek, který vystavil Horňáček František.
42. – Heinrich
Božena.

- Hájek Jan, pak Randýsek Michal, po něm jeho dcera Heryánová

43. – Baar Heinrich – neosídleno – zbouráno, číslo přiděleno novému dvojdomku, který
v r.???? vystavěla STS a bydlí v něm Havlíček Zbyslav a Zetek Josef.
44. – Wagner Heinrich – zbouráno; v novém dvojdomku postaveném rovněž STS Březovják
Josef a Magura Jan.
45. – Baar Heinrich – Černotová Františka.
46. – Jung Josef – Měrka Jan, pak Maňák Josef ml. V zájmu výstavby nové školy předal v r.
1968 domek MNV a přestěhoval se na čp 281. V r. 1970 domek zbourán (viz str. 177).
47. – Krischke

- Křivák Rudolf, pak Janyška Alois.
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48. – Wagner Heinrich – Smejkal Antonín – Vlček Mir.
49. – Fridrich Heinrich (obchod – šicí stroje, jízdní kola); Froněk František, jehož manželka
Marie – porod. asistentka, pomohla mnoha malým občánkům na tento svět.
50. – Axmann Ferdinand – Rýdl Josf, kterého včely ubodaly k srmti.
51. – Schramm Ferdinand – Hoďák Jan z Mořkova, zedník.
52. – Hausotter Emil, ředitel zdejší německé školy, kronikář obce. Martének Václav –
Smočková Lib. – sběrna vajec, Průšek Vladimír, Klimeš Josef.
53. – Schindler

- Kremling Josef.

54. – Jünger
- zbouráno, číslo přiděleno novému domku, který p o r. 1965 vystavěl
Musil Klement, ředitel školy, předseda MNV 1957 – 1964 tajemník MNV.
55. – Heikenwälder - obchod smíš. zbožím – Střítecký Bohumil; Obchod průmyslovým
zbožím – papír, hračky, kola, televize, textil (a všechno možné) – Tomková Marie.
56. – Obec Kunwald – obecní kanceláře, knihovna, hostinec, od r. 1945 MNV Kunín,
kanceláře MNV, byt předsedy, nějaký čas kancelář JZD, holičství, sběrna prádla, klubovna
svazu mládeže.
??? adaptován na prodejnu potravin. V r. 1983 – 84 po nákladné adaptaci zřízeno zdravotní
středisko.
Obvodní lékař MUDr Tadeusz Fierla.
57. – Maak Ferdinand, bednář – 1945 Černý František z Mořkova, Musil Jan, vedoucí
prodejny potravin.
58. – Obec Kunwald – poštovní úřad, spořitelna, četnická stanice, řeznictví Machát.
Od r. 1945 MNV Kunín – poštovní úřad do r. 1971, stanice SNB do r. 1968, prodejna masa,
moštárna v místnostech pošty zřízena r. 1971 knihovna. V bytě Kittel Drahomír, přísluš. VB.
Od r. 1991 obecní úřad, policejní stanice.
59. – Bahuer Heinrich – Babica Zdeněk, pak Vojvodík Karel.
60. – Ullmann Henrich, cukrářství – Lukašík František tam zřídil holičství,kde po několik let
bylo dost práce pro tři stálé pracovníky. Rušeno po r. 1949, provozovnu Tomášek Oldřich
přestavěl na byt. Faltýnek.
61. – Maak Heinrich – zbouráno, číslo přiděleno novému obytnému domu, který v r. 1960
postavily SM cihelny. Dům má 8 bytů.
62. – Peter Johann – asi 8ha – Pumrpla Ladislav z Prusenovic, přešel na čp 137, usedlost
zbourána kolem r. 1960. Číslo přiděleno novému domu o 8 bytech.
63. – Quitt Heinrich – Skýpala Ludvík, který se přestěhoval na čp 206, domek zbourán. Číslo
má třetí dům o 8 bytech, který – jako dva předešlé postavily SM cihelny v r. 1960.
105

64. – Olbrich

- Vybíral Jaroslav z Lipníka.

65. – Wanke Josef, varhaník antifašista. Smoček Robert z Byniny.
66. – Krischke Heinrich – MNV Kunín – byty pro důchodce.
67. – Schindler Wilhelm, akademický malíř, hudebník. Olejník Emil, stavitel, pak Tomášek
Oldřich, Václavík Jan.
68. – Stodulka Karel, pekařství – Michna Eduard, pekař, Svak Antonín.
69. – Czeike Heinrich,majitel cihelny.
V roce 1960 po důkladné adaptaci (viz str. 135) byla zde zřízena mateřská škola.
70. – Repper Richard – Janík Emil, Lipový Jan.
71. – Czeike Heinrich – zeměděl. usedlost – cihelny – zbouráno, číslo přiděleno novému
Domu služeb MNV postavenému v r. 1970 nákl. 600 000 Kčs.
72. – Gräuzer Frauz – 6ha – Koláček Jan, od r. 1947 volyňský Čech – Kubový Václav.
73. – Axmann Tekla – zbouráno, číslo přiděleno novému domku Malčíka Františka.
74. – Haus Alois, výkup zeleniny – Plešek Jan.
75. – Münster Johann, 5ha – Blinka František, Malčík František.
76. – Maak Gustav – Vavrečka Jan, zbouráno.
77. – Mücle Alexander, pekařství – Hlista Ladislav, který pekl (podle jakostních zkoušek v r.
1957) nejlepší chléb na okrese. Zrušeno; mistr Hlista peče dobrý chléb v Ženklavě, pekárnu
přestavěl Malčík Ladislav na obytné místnosti.
78. – Blaschke Emil, řeznictví + 4ha půdy – Rýpar Josef, Urbanovský Jan. Wrona Jan, který
byl dříve několik let vedoucím cihelny II., zřídil zde opravnu obuvi; boty spravuje velmi
dobře. Kloss.
79. – Blaschke Heinrich – 3ha – Fojtášek František, po něm Hanzlík Čeněk, pak Pelikán
Ludvík.
80. – Barwig Rosa – zbouráno – od r. 1969 nový domek – Kopecká Rudolfína.
81. + 308. – Maak Alois, obchod smíšeným zbožím – od r. 1945 Martinů Miroslav – rovněž
obchod, LSD Jednota upravila na samoobsluhu potravinami; p. Martinů se svou paní zde stále
pracují ke spokojenosti všech zákazníků. Zbouráno.
82. – Kopetschke Ferdinand – hostinec – Los Miloslav, pak Jurka Ladislav. Nyní Jednota –
pohostinství „U cihelny“.
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83. – Gold Heinrich, stolář – Štolc Karel – stolář – zbouráno. Číslo přiděleno novému domku,
který v r. 1962 postavil Holiš František.
84. + 310. – Karger Anna – výroba tvarůžků – od roku 1945. Zvrškovec Ondřej, Zvrškovec
Stanislav.
85. – Krischke Franz – Segeťa Bohuslav.
86. – Jünger Fridrich – Pstrnák Martin.
87. – Bahner Rosa – MNV – Novotný Jan.
88. – Fridrich Alois – 8ha – Holiš František ze Zubří.
89. + 311. – Blaschke Heinrich – 30ha – Bajer Alfons z Bernartic, pak Černoch Oldřich
z Mořkova, ve výměnku Navrátil Ladislav.
90. – Gränzer Heinrich – Halavič Matěj.
91. – Klemisch Johann – Kubový Vladimír z Volyně.
92. – Fridrich Josef – 6ha – Rivec Josef z Volyně.
93. – Speil Rudolf, kovář – Navrátil Jan, kovář od r. 1947 Kočina Josef, kovář z Volyně.
94. – Schindler Heinrich – 35ha (poslední starosta za první ČSR) Bajer Jarolím z Bernartic –
jen několik měsíců, po něm Jeřábek Karel z Volyně, později jeho synovec Bavr Josef a
Šimeček František – švagr posledně jmenovaného. Sukeník.
95. – Schindler

- Mišun Josef.

96. – Ullmann Josef - kapelník,
Suchdola.

Esterkes Adam z Volyně, pak Pospíšil Karel ze

97. – Ullmann

- Randýsek Karel. Brukner.

98. – Nowak

- Rada Miroslav.

99. – Blaschke Aloisie 3ha.
100. – Fridrich Heinrich – 6ha – Pitr Josef z Mořkova.
101. – Böhnisch Karl – 2ha – Minarčík Jan, pak Cáb Karel.
102. – Kunz Josef – Ondřej Michal. Geryk Jiří.
103. – Haus Josef – Baroň Ladislav, první ředitel zdejší české školy od r. 1945. Esterkes
Adam. Holčák.
104. – Fridrich Josef – 4ha +hostinec – Sadílek Jaroslav, později Loukota Jaroslav z čp. 119.
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105. – Schneider Emilie – 2ha – hokynářství, muž sedlář – Knápek Josef – v r. 1961 adaptaval
stáj a stodolu na byt, starou obytnou budovu zboural.
106. – Schvarz Josef – 3ha – Kudelňák Josef; domek stál u silnice těsně před novou
mlékárnou a proto byl po roce 1950 zbořen. Číslo přiděleno domku, který adaptací stodoly už
čp 96 zbudoval Šnajdárek Jaromír.
107. – Czeike Heinrich – chalupa vedle mlékárny zbořena, číslo přiděleno novému domku,
který v r. 1966 postavil Briš Jan.
108. – Haupstmann – 3ha – Cabáková Anna – zbouráno, číslo přiděleno novému domku,
který r. 1966 postavil Briš Josef.
109. – Repper Ema – 1ha – Chrástecká Julie, pak Štěpánek Josef.
110. – Mayer Josef – Lacinová Anna.
111. – Fridrich Josef – 10ha – Poruba Josef ze Zubří.
112. – Barwig Josef – Bill (Samarukovič) Saviljev, Bill Karel.
113. – Butschek – 20ha – Hub Vladislav z Hostašovic. Pozemky a některé hospod. budovy
má od r. 1957 pronajaty plemenářská stanice.
114. – Schindler – obuvník, Pelikán František.
115. – Böhm Josef – 2ha – Pumrpla Alois, pak Tuček Josef.
116. – Schindler Josef – Kyselý Alois, poslední zřízenec MNV, který vyhlašoval úřední
zprávy za doprovodu obecního bubnu.
117. – Böhm – Geryk František z Mořkova, Horák Josef.
118. – Wanke Johann – Kyselý František.
119. + 314. – Blaschke Heinrich – 15ha – Tlašek Josef, od r. 1947 Loukota Jaroslav z Volyně
– přešel na čp 104. Bukovjan Josef čp 221.
120. – Urban – 5ha – Bazala Karel, od r. 1947 Tomchina Václav, pak Omaníková Marie.
121. – Schramm Heinrich – Slabá Jana, Krpelík Josef.
122. – Krischke Franz – 2ha – Polanský Alois, obuvník, po něm Prachař František. Zbouráno
v r. 1969 v důsledku regulace Jičínky. Nový domek Václavík Josef.
123. – Blaschke Heinrich – 6ha – Holčák Alfred.
124. – Kunz Alois, obuvník – Černoch Jan z Mořkova.
125. – Repper Josef – 5ha – Macíček František z Mořkova.
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126. – Nitschmann Eduard – 26ha – Březina Václav.
127. – Blaschke Josef – 26ha – Jančálek Rudolf z Mořkova, přešel na čp 154 ještě v r. 1945 a
statek převzal Fiřt Václav z Volyně, důstojník Čs. armády.
128. – Bubík Alois – Jaroň Vojtěch.
129. – Grunwald Fridrich – 6ha – samota na Lapači; Tkáč Alois, po něm Kunc František,
který v r. 1952 přešel na čp 205. Zbouráno. Nový dům Navrátil Jan.
130. + 316. – Hückel Heinrich – 26ha – Kunc František z Mořkova – 1946 přešel na čp 129 –
Lapáček Vladimír z Volyně, od r. 1947 Mašovský Vladimír, rovněž z Volyně, první předseda
JZD.
131. – Schenk – Kroupa František, zedník, po něm Vykydal Josef.
132. – Böhm Heinrich – 4ha – Kyselý Jan z Mořkova, zbořeno po r. 1960.
133. - -340. – Kunz Heinrich – 25ha – Šumbera Tomáš; grunt čp 133 zbourán kolem r. 1960,
majitel bydlí ve výměnku čp 340. V roce 1972 koupil Chalupka Ondrej.
134. -

Šebeček Josef.

135. – Novosad Gottfried – Knápek Josef.
136. – Schwarz Rudolf – 13ha – Kunc Adold z Mořkova, která se r. 1955 vrátil zpátky.
Stodolu adaptovalo JZD v r. 1954 na krávu, ostatní budovy zbourány. Nový dům Malár Jan.
137. – 318. – Repper Heinrich – 18ha – Hrabovský Jaroslav, od r. 1947. Tuček Josef
z Volyně, po něm Pumprla Ladislav z čp 62. Ve výměnku čp 318 Raffai Ladislav. Stodola
adaptována na kravín.
138. – Repper Emil. Bártek František.
139. – Haus Josef – HorákJan. Martinková.
140. – Klemisch Heinrich – Pastorek Ludvík.
141. – Repper Heinrich – 13ha Pelikán Ludvík ze Zašové, agilní funkcionář MNV i JZD
(„advokát chudých“). Zbouráno. Nový dům Wimmer Karel. V roce 1968 se odstěhoval na čp
284 – zbouráno v roce 1972.
142. – Kunz Franz – Chrástecký Josef.
143. – Kunz Josef – Kuchyňa Josef, Tošenovský Karel.
144. – 319. – Schwarz Heinrich – 18ha – Mička Jan (oběsil se roku). Od roku 1953 Blažek
Josef z čp 215. Pak několik let STTS, pak plemen. středisko. Šimek Miroslav. Jalůvka
Zdeněk.
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145. – Ehler. Svaltek Karel, Kozel Jan.
146. – 320. – Lipscher Josef – 30ha – Slováček Tomáš, od r. 1953 Chromela František. JZD
tam mělo nějaký čas ve stájích konírnu; zřídilo tam také sýpky a šrotovnu, které od r. 1968
používá také statek.
147. – Köller Albín – 15ha – Jurečka Ludvík, od r. 1947 Řepík Antonín z Volyně. Přiženil se
tam Holčák Josef, který byl vedoucí polní skupiny JZD a provádí domácí zabíjačky.
148. – 342. – Barwig Heinrich – 25ha – Macíček Josef z Mořkova. Bydlí na výměnku čp 342,
starý grunt je velmi zchátralý a nebývatelný.
149. – 321. – Strnadel Alfréd – mlýn + 12ha. Stolařství státního statku – Štolc Karel.
150. – Leide Karolina – Stolář Vojtěch, Kučera Josef.
151. – 322. – Repper Leopold – 40ha – Hříva Stanislav ze Zašové, od r. 1946 Jeřábek Josef
z Volyně, důstojník čs. zahraniční armády. JZD tam mělo první vepřín a sýpku, ve stájích
chovalo mladý hovězí dobytek a užívalo také stodoly.
V rozsáhlém gruntě bydlí i jeho synové s rodinami:
Jeřábek Vladimír je vedoucím hospodářství statku Bartošovice, Jeřábek Josef vedoucím
inseminačního střediska v Novém Jičíně. Ve výměnku čp 322 bydlel nějaký čas Mitáš Josef.
Nyní je však tato budova nebyvatelná.
152. – Böhm Josef – Břuska Josef, zbouráno. Skalka.
153. – Dorotik Leopold – zbouráno, číslo přiděleno novému domku, který postavil Jaroň
František v r. 1972.
154. – Köllner Wilhelm – 6ha – Macíček František z Mořkova, od r. 1946 Jančálek Rudolf
z Mořkova, který sem přišel z čp 127.
155. – Zeman Heinrich – Lupík Josef.
156. – Bohatsch. Drlík Josef z Bernartic. Kabát.
157. – 324. – Axmann Johann – 10ha – Kovařík Jaroslav z Prusenovic bydlí ve výměnku čp
323, starý grunt zbourán.
158. – 324. – Fridrich Heinrich – 30ha – Michna Ferdinand z Frenštátu JZD zde mělo své
středisko – kanceláře, dílny a garáže.
159. – Jung Josef – 4 ha – Jančálek Jan, pak Navrátil Alois.
160. – Böhm – obuvník – 3ha – Kubala Antonín, od r. 1947 Stehlík Vincenc z Volyně, po
něm jeho zeť Miller Josef.
161. – 4 ha Šebesta Stanislav. Zbouráno. Nový domek Rusek.
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162. – Holaschka Johann – 4ha – Vlk Michal, Koleček František. Štolc Karel provedl zde
přístavbu a rekonstrukci r. 1965.
163. – Köllner Heinrich – 4ha – Vysloužil Josef, Holcman Karel ze Skoronic. Ficek V. ze
Slovenska.
164. – Zbouráno před r. 1945. Nový domek Navrátil.
165. – Marek Rosa – 3ha – Bernátek Alois.
166. – Nový domek Malčík František.
167. – Köllner Rudolf – Vyvijal Emil, zámečník. Valchář Josef.
168. – Schneider Gustav – 4ha – Kelnar Antonín z Bernartic. Vedra Albert z Dobrého Pole u
Mikulova – Ryšica Václav.
169. – Lipovski Alois – Martínek Vojtěch, Čára Václav, po něm Maňák Jaroslav, nakonec
Juříček Jaroslav, který v r. 1970 provedl přístavbu a rekonstrukci domku. Stehlík Rost.
170. –

Nový domek Cáb Vlad.

171. – Böhm Ferdinand – 15ha – Juroška František.
172. – Schramm – 1ha – po požáru – Babica Zdeněk, Pastorek Josef ml., - neobydleno –
zbouráno. Nový domek Šimek Vl.
173. – Gold Josef – 1ha – Pařenica Karel, pak Juřík Cyril.
174. – Berger Josef – neosídleno – zbouráno.
175. – Grunwald Marie – dřevěný domek – neosídleno, zbouráno; číslo přiděleno novému
domku, který v roce 1966 postavil Kubrický Vojtěch ml.
176. -

Halama Leo, cestář.

177. + 325. - Gold Josef – 26ha – Maňák Karel, který ještě v r. 1945 přešel na čp 329. Po
něm převzal usedlost Kubrický Vojtěch st. z Veselé – první účetní JZD, pak jeho předseda.
V roce 1962 předal synům Vojtěchu a Janovi, vrátil se do Veselé. Jan provedl přestavbu
gruntu r. 1970.
178. – König Anna – 5ha – Mikulec František st. Nový dům Obšivač Oldřich.
179. – Krischke Josef – Vaněk Jan, pak Poruba Josef ml.
180. – 326. – Schubert Josef – 20ha – Holiš Josef ze Zubří – přešel na čp 30. Fiřt Emanuel
z Volyně, po jeho smrti přešel sem Šmajstrla Jan z čp 284. Obytná budov čp 180 byla pro
špatný stav dlouho neobydlena, až kolem r. 1870 provedl Šmajstrla důkladnou opravu a obývá
ji.
Šmajstrlová Žofie vlastní budovu čp 236.
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181. – Ziffer Ervín, učitel a řed. německé školy (jeho manželka popravena v Osvětimi). Jaroň
Alois ze Zašové – krejčí.
182. – 327. – Blaschke Herbert – 35ha – bývalé fojtství. Švec Antonín z Halenkovic u Uher.
Hradiště, r. 1947 přiženil se Velký Zdeněk, adjunkt na zdejším statku, Švecovi se přestěhovali
na výměnek čp 237, který pak koupil Chumchal Václav.
183. – König Franz – obchod se smíšeným zbožím – od r. 1945 Hráček František z Kunovic u
Uh. Hradiště, cukrář.
184. – Mansbart Heinrich – 16ha – Šmajstrla Jan z Trojanovic přešel na čp 180, usedlost
předal státnímu statku. Hospodářské budovy hrozily zřícením a proto byly zbořeny, v obytné
budově ještě několik bydleli zaměstnanci statku.
Státní statek postavil zde mateřskou školu, která má čp 184. V bytě bydlí školník Malina.
185. – Kubesch Alois, stolář. Skalík Čeněk, zbouráno kolem r. 1950. Nový domek Mauer.
186. – Köllner Emil, krejčí – Marčíková Ludmila. Holáň Josef, důstojník ČSLA.
187. – Obec Kunwald – kdysi tu byla i hospoda. MNV Kunín – byty; bydlí zde Čech
František, Mittelbach Karel a Ozaniak Alois.
188. – Mark Rudolf, řeznictví – Chumchal Jan, řeznictví – prod. masa.
189. – Obec Kunwald – Českobratrská církev evangelická – modlitebna. V bytě Bělohuštin
Jiří, Koupil Uherek.
190. – Německá škola – od r. 1945 česká základní devítiletá škola, od r. 1971 Vysoká škola
veterinární.
191. – Fara římskokatolická , farář Rummich Wilhelm od r. 1946. Schaffarczik Konrád.
192. – Kubesch Josef, obchod smíšeným zbožím. Od r. 1945 Mrlina Leopold, obchod
smíšeným zbožím LSD Jednota – prod. potravin. Zrušeno r. 1967 Novák Vítězslav.
193. – Česká obecná škola – státní menšinová – vystavěná r. 1932. Od roku 1945 mateřská
škola. V bytě Šimíček František z Bernartic – poštmistr na zdejší poště. Od roku 1960
Základní devítiletá škola . Od r. 1971 Vysoká škola veterinární.
194. – König Vincenc – 8ha – Němec Antonín, od r. 1947 Poruba Josef st., v letech 1953 –
1957 předseda MNV Poruba Josef nejmladší.
195. – Heger Johann – 4ha – Petr František – asi od roku 1946 Koláček Josef.
196. – Miksch Alois. Vašek František z Vidče, v r. 1950 přešel na čp 197, zchátralá chalupa
zbourána.
197. – Fridrich Alois – Rýc František z Mořkova, 1950 se vrátil zpět, domek převzal Vašek
František.
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198. – Gold. Neosídleno. Zbouráno.
199. – 329 – Gold Edmund – 20ha – Maňák Josef st. a jeho syn Karel.
200. – Blaschke Rosa – Chrástecký Frant., pak Ulrich Alois, od r. 1955 Randus Josef.
201. – Berger Rudolf – 23ha – Pastorek Josef ze Zašové a jeho syn Josef.
Od roku 1956 státní statek, která ze stájí zřídil oschovnu hříbat, stodolu adaptoval na kravín.
V roce 1963 provedl statek rekonstrukci celého obytného domu i stájí a získal tak 6 bytů.
V současné době tam bydlí: Pastorek Josef (pův. majitel) Tereza Ludovít, Plešek Josef, Šisler
Vilém, Kočiš Alois a Sobolová Anna.
202. – Miksch Ernenst – 20ha – Hříva Bohumil ze Zašové; od 26. 7. 1945 Horák Bohuslav
z Vysoké, 23. 12. 1954 přestěhoval se na čp 15. 1954 převzaly statky, ve stájích měly hov.
dobytek, stodolu v r. 1956 – zároveň s předchozí – adaptovaly na kravín.
Staré stáje se po r. 1960 zřítily a celá usedlost zbourána. Číslo přiděleno novému domu
plemenářské stanice.
203. – 341. – Heikenwälder Heinrich – 14ha – Krajča Karel ze Zlína. Od r. 1946 Pumprla
Oldřich z Prusinovic, který tu za 3 roky pozbyl všechno. V roce 1949 převzal usedlost Zogata
Pavel z Jablunkova (hrál velmi dobře na dudy), bydlel na výměnku čp 341, starý zchátralý
grunt byl od té doby používán k hospodářským účelům.
Mauer Vilém přešel sem v roce 1952 z čísla 10. V roce 1967 starý grunt čp 203 boural, při
čemž spadl ze zdi a zabil se. Číslo přiděleno novému domu plemenářské stanice.
204. – Maak Josef – 12ha – Šimík Bohumil ze Starého Jičína. V roce 1947 osídlil Lajnvébr
Josef z Volyně, který ještě téhož roku přešel na čp 243 a po něm to převzal Miller Josef,
rovněž volyňský Čech. Ten se r. 1970 přestěhoval na čp 160 a zde bydlí Koláček Michal.
205. – 330. – Böhnisch Leopold – 15ha + mlýn – Hříva M. ze Zašové (asi 2 měsíce). Poruba
Jan z Veselé – mlynář – m arně však několik let čekal na povolení k mletí a proto se zase
odstěhoval. Pak se v držení usedlosti vystřídali Kabát Jan a krátkou dubu nějaký Kkolek. V r.
1952 se sem nastěhoval Kunc František , r. 1956 převzaly statky a mlýn využívaly jako
sýpku. Zbouráno.
206. – Tajchmann. Majtán Emil, pak Skýpala Ludvík. V roce 1966 poškozeno povodní a
zbouráno.
207. – Johnová Anna – 1ha – Kuběna Rudolf.
208. – Horak Anna – Chumchal František; zbouráno 1950.
209. – Kischke Rudolf – 4ha – Mikulec Františk ml., od r. 1946 Randus Alois ze Zubřího, od
r. 1956 statky. Kuběna František.
210. – Butschkek Otto – 12ha – Nevadílek Metoděj z Prusenovic.
211. – Gold. Zničeno za války požárem – zbouráno. Nový domek – Kabát Milan.
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212. – Axmann Johann – 10 ha – Geryk Jan z Mořkova, od r. 1946 Rivec Václav z Volyně, od
r. 1955 statky. Zbouráno 1967.
213. – Miksch Josef – 5ha – zbouráno 1967.
214. – Schramm Augustin – 8ha – Jaroň Josef, od r. 1946 přezval Pekník Jan, r. 1950 předal
statku, přestěhoval se na čp 29. V bytě Popp František, ve stáji hovězí žir. Zbořeno 1967.
215. – Gold Josef – 12ha – Blažek Josef z Fryčovic. V roce 1853 se zřítil strop ve stáji a zabil
2 krávy a 2 prasata. Blažek přešl na čp 144, usedlost zbourána.
216. – ???? – 12ha – Mičaník Leopold z Fryčovic. Koupil Pěček.
217. – Gold Heinrich – Gazda Augustin – Jaromír.
218. – Klemisek Josef – 20ha – poslední starost do r. 1945. Galatík Jaroslav z Bystřice p. H.,
r. 1956 předal statku. Odstěhoval se v r. 1969 do Bystřice, v bytě Cabadaj Štefan. Zbouráno.
219. – Heikenwälder Alois – 5ha – Kyselý Ondřej z Mořkova.
220. – Barwig Wilhelm – 20ha – Kunc Josef z Mořkoav, od r. 1946 Zajíček Josef z Volyně,
od r. 1953 statky; ve stáji chován mladý dobytek, v bytě zaměstnanci statku. Zbořeno 1968.
Nový domek Šebeček Václav.
221. – 333. – Repper Wilhelm – 16ha – Bukovjan Josef, r. 1956 přešel na čp 119, usedlost
převzaly statky. Ve stájích několik let chován mladý dobytek, stodola adaptována na
odchovnu mladého dobytka. Ostatní budovy zbourány v r. 1968.
222. – 334. – Hückel Josef – 15ha – Hrabec Štěpán z Janovic u Frýdku.
223. – Böjmosch Franz – 15ha – Hrabec Roman z Janovic, v r. 1956 předal statku, zemřel 15.
12. 1958 v bytě zaměstnanci statku, ve stájích několik let chován mladý dobytek.
224. – 335. – Kosler Heinrich – 10ha – Hradil Jan. Od r. 1950 Kyselý Josef z Kladerub, od r.
1954 statky grut čp 224 zbourán v r. 1968, ve výměnku čp 335 bydlí Capovič Theodor,
důchodce – hlídač na statku.
225. – 343. – Böhmová Emilie – 10ha – Stromšík Josef, od r. 1946 Svoboda Jan z Volyně, od
r. 1954 statky; čp 225 zbourán r. 1968, na č. 343 bydlí Klesniak Ondrej.
226. – 343. – Münster Emil – 6ha – Vyhlídal Josef, později Jančálek Jan.
227. – Miksch Heinrich – 8ha – Mičola Jiří – zemřel v r. 1952 a brzo na to i jeho manželka.
V r. 1953 se do domu nastěhoval Jurčák Jaroslav. Zbouráno 1969.
228. – Repper Anna – 10hah – Chromela František v roce 1953 přešel na čp 146, usedlost
zbourána.
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229. – Klemisch – 13ha – Podzemný Vladislav z Lešné, r. 1946 přešel na čp 29, usedlost
převzal Křesina Václav z Volyně. Ten předal r. 1956 statku a odstěhoval se do Nového Jičína.
Budovy od statku odkoupil Kunetek Jaroslav.
230. – Willert Johann – asi 5ha – Holiš Rudolf. Budovy byly silně poškozeny požárem a
jelikož Národní pozemkový fond nebyl ochoten financovat opravy, vzdal se Holiš přídělu a
usedlost byla zbourána.
231. – Bohner Rudolf – 4ha – Bělunek Jaroslav.
232. – Leipert Adolf – 4ha – Polach František, po něm Maňák Alexandr.
233. – Repper Wilhelm – 4ha – Bělunek Josef, Šimíček Josef.
234. – Böhm Heinrich – 2ha – Gavenda Štěpán, Holuša Luděk.
235. – Kottala J. Duchyňa Jaroslav, Šumský Martin.
236. – Miksch Heinrich –1ha – Černá Anna, Bělunek František.
237. – Blažke Heinrich – Huvar Karel, přísl. SNB.
238. – Schück. Zbouráno, neosídleno, číslo přiděleno novému domku, který postavil r. 1968
Holiš Jaroslav.
239. – Minařík Josef. Holiš Bohuslav – nový domek.
240. – Klemisch – obchod smíšeným zbožím. Trčálek Josef, obuvník, v listopadu 1957 koupil
Mauer Vladislav, mechanizátor statku. Vašíček Boh.
241. – Kunz Josef – zničeno požárem, zbouráno 1946. Nový domek Bělunek Fr.
242. – Quell Leopold, obchod smíš. zbožím – Chrástecký Josef, Kunetek Jaroslav. Neradílek
Metoděj ml. Zbouráno.
243. – 337. – Böhm Josef – 20ha – Trčka Alois ze Zašové od r. 1947. Lajnvébr Josef
z Volyně. V r. 1972 provedl nákladnou nástavbu a rekonstrukci výměnku, grunt čp 243
odsouzen ke zbourání. Nový domek Richterová Bož.
244. – Schwarz Franz – Skočková Marie, od r. 1947 Pytlík Josef, po něm Ptáčková Marie.
245. – 338. – Blaschke Josef – 20ha – Pavelka Jaroslav. Od r. 1947 Dvořák Václav z Volyně,
bydlí ve výměnku čp 338, starý grunt zboural. Číslo 245 přiděleno novému domku, který v r.
1969 až 1972 postavil Niewola Petr – Kašpar.
246. – Repper Heinrich – 13a – Pavelek Rudolf, odešel v r. 1946, zbouráno 1950. Nový
domek Kyselý Josef.
247. – Heikenwälder Wilhelm – Španihel Josef. Nový dům Plešek.
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248. – Köller Anna – Holubová Františka – zbouráno 1950.
249. – Fridrich Heinrich – stolář – Babica Jaroslav, stolář.
250. – Miksch Josef – kovářství + 3ha – Škrobák Ludvík, kovář Kočina Jan, kovář z Volyně.
251. – Wenzel Emil, obchod smíšeným zbožím. Blinka Bohumír, rovněž obchod smíš.
zbožím. Zrušen 1950.
252. – Schindler Ernest, hostinec. Jurčák Jaroslav – hostinec „Myslivna“. Od r. 1947 Kabát
Jan z Volyně.
Statek převzal celou budovu a z bytu zřídil závodní kuchyň, ze sálu jídelnu. Hostinské
místnosti má v nájmu Jednota a slouží svému účelu.
253. – Böhm Heinrich – 2ha – Ondřej František. Bělunek Josef.
254. – Gabriel Josef – Věrčák Antonín, Glos Jaroslav.
255. – Czeike Heinrich – SM cihelny – „svobodárna“.
256. – Schück Heinrich – vinárna a obchod smíšeným zbožím. Kunečka Vladimír – hostinec.
MNV – Dům mládeže. Hájek Josef, Jurčák Jaroslav, Mikulcová.
257. – Obec Kunwald – kdysi tu býval obecní špitál. 1945 – Drlík Julius, pak ing. Čára
Václav CsC, profesor na Vysoké škole báňské v Ostravě.
258. – Czeike Heinrich – cihelna I.
259. – Dr. Bauer Viktor – činžák „panské cihelny“.
SM cihelny závod II.
Po zrušení a zbourání cihelny přezval Sdružený zemědělský podnik Příbor, který na místo
cihelny zřídil drůbežárny.
260. – Barwig Amalia – Šimčík František.
261. – Mihač – Slabá Jana, Pytlík Josef – Pytlíková Táňa.
262. – Heikenwälder Josef, obchod smíšeným zbožím – Klement Josef, rovněž smíš. zboží.
Mišun František, tabák, papír.
263. – Klemisch – Osička Ludvík, Říha Bedřich.
264. – Zürcher – švýcar, soukromá mlékárna, výkrm prasat, od r. 1945 jeho zeť Thien
Edmund. Kozubek Josef.
265. – Czeike Heinrich – SM cihelny.
266. -

kasárna.
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267. – Böhnisch, stavitel – Šuba František, strážmistr SNB, kapelník dechové hudby, která tu
několik let existovala. Bydlel tu nějaký čas i jeho syn Miroslav Šuba, známý televizní zpěvák;
odstěhovali se v r. 1954. Slabý Karel.
268. – Bauer Viktor – „panská cihelna“, která vyráběla cihly, krytinu, drenážní truby aj.
Slezské cihelny – později Severomoravské cihelny Hranice, závod Kunín II.
-viz č. 259
269. – Klost Ernest, kovář – Hlosta Albín, kovář z Podhoří (zemřel 25. 4. 1968). Pavlištík. Od
r. 1950 Volek Oldřich, rovněž kovář. Živnost uzavřena r. 1957.
Mišun Alois Přezval státní statek – v bytě Havel Vl.
270. – Gold – zámečnická dílna – Vyvijal Emil (asi 1 rok). Potomák Josef, živnost uzavřena
v listopadu 1957. Zbouráno v r. 1966, číslo přiděleno novému domku, který v r. 1968 vystavěl
Azsath Josef.
271. – nový domek Kyselý J. Lukáč Jan.
272. – Obec Kunwald – byty pro učitele – MNV Kunín – prodáno soukrom.
273. – Mrlina Štěpán, Mrlina Leopold, Glos Jaroslav.
274. – Rezetka Alois – Mišun Jan. Holiš Jaroslav.
275. – Hrabovský Josef – Vokurka František, od r. 1970 Perutka.
276. – Böhnisch Rudolf – Kovář Josef, Fusek Jaroslav. Zbouráno v důsledku regulace Jičínky
r. 1968.
277. – Barwig Josef, Nesvadba Viktor, Kamasová Otýlie.
278. - Petr Friedrich – Kostka Alois, po něm syn Ludvík.
279. – Schubert Wilhelm – Nedvěd Vojtěch.
280. – Panák František, zahradnictví – zbořeno 1968 pro Jičínku. Nový domek Hynčica
František.
281. – Kopetschek Josef, obecní tajemník a holič, který měl dílnu v budce vedle hostince u
cihelny.
Od r. 1945 Šafář Jaroslav, od r. 1968 Maňák Josef.
Geryk František, Fusek Jaroslav, Zlámalík Petr, Mikulová Jana.
282. – Czeike Heinrich – Tamchina Vladimír z Volyně, nyní jeho dcera Dolečková Leonida.
283. – Dressler Karl (který zde v květnu 1945 po návratu z ústupu zastřelil svou dcerku,
manželku, tchýni, švagrovou a nakonec sebe) – Jalůvka Vladislav.
284. – Scwarz Franz – Gajdoš Karel, Čára Josef.
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285. – Friedrich – Juříček Bohuslav.
286. – Mayer Klement – Čára Josef st., mistr kominický. Čára Milan. Červenka Jaromír.
287. – Piesch Josef, správce mlékárny – Lopatecki Karel. Maňák Karel.
288. – Haas Johann – Malatek Augustin, Potomák Josef.
289. – Maak Alois – Urbanec Jaroslav, Zrník František.
290. – Dorotik Leopold – Szkatula Jan. Králová Ludmila. Šmajstrla Josef.
291. – Molkereigenosseuschaft Kunwald, mlékárna těsně před válkou v r. 1938, během války
bylo dokončováno vnitřní zařízení.
Od roku 1945 Kravařské mlékařské družstvo, které ji uvedlo do provozu v červnu 1946 za
vedení prvního ředitele Mléčky.
Nyní „Severomoravské mlékárny, n. p. závod Kunín.“
292. + 293. – Dům o 18 bytových jednotkách vystavěný v roce 1967 – stabilizační družstevní
výstavba pro zaměstnance státních silnic.
294. – Dům o 27 bytových jednotkách zbudovaný v r. 1967.
295.+ 296. – stabilizační výstavba pro zaměstnance státního statku a plemenářské stanice.
297.+ 298. – Dům o 18 bytových jednotkách postavený v roce 1968 pro pracovníky JZD,
cihelny a mlékárny.
299. – Panelový dům o 12 bytových jednotkách postavený v letech 1970 – 71 – družstevní
výstavba.
301. – Montovaný likusový dvojdomek zbudovaný v r. 1967 – 68 státním statkem.
302. – Státní statek – totéž jako u čp 301.
303. – Výměnek u čp 9. Zbourán.
304. – Handl Josef – Maniš Antonín. Věrčáková Štěpánka.
305. – MNV.
306. + 307. – Panelový dům o 12 bytových jednotkách zbudovaný 1971.
309. – Jurka Ladislav.
310. – viz čp. 84 – Zvrškovec.
311. – Výměnek u čp 89 – Navrátil Ladislav.
312. – Výměnek u čp 94 – Jeřábková Helena.
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313.
314. – viz čp 119.
315. – Výměnek čp 130 – zbouráno 1970
316. –viz čp 130 – zbouráno 1970
317. – Hubová Ludmila – nový domek postavený kolem r. 1970.
318. – Výměnek u čp 137 – Raffai Ladislav.
319. – Výměnek u čp 144 – Vágner Antonín.
320. – viz čp 146 – neobytné.
321. – viz čp 149 – Pumprla Alois, zbouráno.
322. – viz čp 151 – zbouráno.
323. –viz čp 157- Kovařík Jaroslav.
324. – Výměnek u 158 – Michna Jiří.
325. – Výměnek u 177 – Kubrický Vojtěch, v bytě Krčmářová Hed.
326. – viz čp 180 – Šmajstrlová Žofie.
327. – viz čp 182 – Chumchal Václav.
328. – Kubesch Alois – Mikulec Jaroslav, Ludílek V.
329. – viz čp 199 – nyní Kafka Vilém.
330. – viz čp 205 – Kunc František.
331. – Gazda Štěpán – nový domek postavený 1969.
332. – Černý Klement – nový domek budovaný 1969.
333. – Černý Fratnišek – jako u čp 332 – dříve výměnek u čp 221.
334. – viz čp 222 – Hrabec Štěpán.
335. – viz čp 224 – Fojtů Jaroslav.
336. – viz čp 226 – zbouráno.
337. – viz čp 243 – Lajnvébr Josef.
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338. – viz čp 245 – Dvořák Václav.
339. – viz čp 249 – Babica Jaroslav. Dvořák.
340. – viz čp 133 – Chalupka Ondrej.
341. – viz čp 203 – Mauerová Olga.
342. – viz čp 148 – Macíček Josef.
343. – viz čp 225 – Klesniak Ondrej.
344. +. 345. – Panelový dům o 12 bytových jednotkách u cihelny post. 1971.
346. – Budova ZDŠ zbudována v letech 1967 – 1970.
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1972
Zapsal Bohuslav Horák
Práce místního národního výboru Kunín
6.1. na schůzi rady MNV
projednány zásady jednotného postupu při rozdělení funkcí.
Předsedou aktivu pro ochranu obecního majetku jmenován František Matýska, členy
Vítězslav Novák, Vojtěch Kubrický a Karel Huvar.
Předsedou aktivu pro vedení evidence půdy Miroslav Turský, členy ing. Vlasta
Dohnalová a Josef Čára.
Kronikářem pro voleb. období 1972 – 76 Bohuslav Horák.
Projednány sazby pro vyměření domovní daně:
U domů vícepatrových 1,80 Kčs za 1m2, u vlastních 1,20 Kčs. Domy s vyšší vybaveností
(ústř. topení a p.) nezdaňovat vyšší sazbou. Domy slouží veřejnému zájmu – 1,50 Kčs.
27. 1. 1972 – na schůzi rady
schválena žádost čl. byt. družstva – čp 202 a 203 o povolení stavby 7 garáží.
Schválena žádost plemenářské stanice o povolení zrušení přízemního bytu (velmi
velký) na čp 3,. Budou zde zřízeny laboratoře a sklad.
Stanoveny úřední dny MNV pro styk se stranami:
Úterý od 8 hod do 17 hod, pátek 8 – 16 hod. Tytéž úřední hodiny má i předseda MNV a
účetní.
Tajemník MNV: úterý 8 – 12 hod, pátek 13 – 16 hod.
Předseda komise OVP – pátek 15 – 16 hod
finanční – úterý 15 – 16 hod
Majetek MNV Kunín podle inventarizace k 30. 11. 1971
Pro porovnání uveden majetek po volbách 1964.
1971
1964
Základní prostředky
13 772 928,20 Kčs
5 587 739 Kčs
Stavby
3 164 270,41
Ostatní
516 796,04
DKP
912 730,32
Materiálové zásoby
207 936,64
Jiný hmotný majetek
550 087 09
117 169 Kčs
Celkem
19 124 784,70 Kčs
6 087 689 Kčs
24. 2. 1972 na schůzi rady MNV
schválena žádost Heleny Koryčánkové o povolení zboření domku čp 247
8. 3. na schůzi rady MNV
referoval ředitel ZDŠ J. Pohloudek o výchovné a vzdělávací činnosti v I. pololetí 1971 –
72: Velká absence je zaviněna hlavně chřipkou a zarděnkami. Chování žáků je dobré.
S vyznamenáním je 15 žáků, prospělo 203, neprospělo 15 žáků.
Jednání na ONV ve věci kanalizace bylo úspěšné. MNV bude přiděleno 120 000 Kčs.
Ing. Sedláček zajistí zpracování projektu.
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23. 3. 1972 schůze rady MNV
Rozhodnuto, aby s. Trabura, Mléčka a Novosad projednali s ONV příliš vysoké
nájemné, které OVBD předepisuje členům bytového družstva.
Ministerstvo vnitra vyhovělo žádosti MNVa převoem jmění před nám nákl. auto Praga
V3S.
4. 5. na schůzi rady MNV
zhodnotil předseda národní směn ze dne 22. 4, 1972: Zúčastnilo se 251 občanů avytvořena
hodnota přes 30 000 Kčs.
V rámci oslav 9. května uspořádá PO SSM při ZDŠ besedu se zástupci sovětské posádky
v Bělském lese dne 5. 5. 72. V místním kině bude promítnut válečný film.
V neděli 7. května sehraje ochotnický soubor OB ze Skoronic div. hru „Kolébka“ od
A.Jiráska.
19. 5. na schůzi rady MNV
projednáno hodnocení stavby nové ZDŠ. Člen rady Leopold Mrlina zpracuje k tomuto
materiálu písemné námitky.
Dokončovací práce na regulaci Jičínky byly zařazeny do pětiletého plánu.
15. 6. 1972 – zasedání pléna MNV – usnesení.
Ukládá se:
1. Radě MNV, aby připravila a schválila statut činnosti aktivu pro ochranu veřejného
majetku.
2. předsedům komisí a aktivů, aby z každé schůze pořizovali zápisy dvojmo a jeden
předkládali radě MNV.
3. radě MNV, aby vyvolala jednání s OVBD za účelem snížení nájemného ve 36 b.j.
4. radě MNV, aby vydala k příštímu jednání pléna „Zpravodaj“, ve kterém bude seznam
budov a zařízení v majetku MNV:
5. finančí komisi, zda jsou povoleny drobné stavby prováděné občany. Vyměřit správní
poplatek, příp. pokuty.
6. tajemníkovi MNV, aby míst. rozhlasem znovu vyhlásil povinnost vyžádání stavebního
povolení na drobné stavby.
1 .6. na schůzi rady MNV
jednáno o výstavě sálu s restaurací. Kromě VŠV, která poukázala 350 000 Kčs,
nepřispěl žádný jiný závod a hlavní podílník – LSD Jednota se k otázce financování dosud
nevyjádřil. Novosad a Mléčka pověřeni osobním jednáním se zástupci LSD. Rozhodnuto,aby
z částky od VŠV byl zaplacen projekt výstavby.
Povolena výstavba garáží Lad. Kittla, Jana a Františka Kafky u domů čp 61 – 63.
Schválena žádost KIU Ostrava o předání parcel v prostranství kolem mostů přes
Jičínku.
7. 6. 1972
sdělil ONV v Novém Jičíně, že na základě žádosti SRPŠ, schválené MNV Hukovice, na
návrh odboru školství ONV, schválila rada ONV změnu školního obvodu u ZDŠ
v Hukovicích z obvodu ZDŠ Bartošovice do obvodu ZDŠ Kunín s platností od škol. roku
1972 – 73. Od 1. 9. přejde z Hukovic do 5 tř. 12 žáků, do 6 tř 10, do 7 tř. 3 a do 8 tř. 9 žáků.
Pro velký počet žáků dojde k rozdělení 8 ročníků na VIII.A a VIII. B třídu. Škola bude mít 11
tříd.
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19. 6. na schůzi rady MNV
projednán přípis státního notářství v Novém Jičíně ve věci určení vhodného dědice po
zemř. Anežce Mikulové čp 178. Rada rozhodla ve prospěch její dcery Zdenky Obšivačové.
Zamítnuta žádost Jindřišky Šimčíkové o zrušení bytové jednotky v jejím domě čp 48.
Doporučeno, aby domek prodala.
Rada MNV doporučila, aby Ludvíku Traburovi bylo u příležitosti jeho 50. narozenin
uděleno státní vyznamenání.
29. 6. na schůzi rady MNV
schválena žádost manž .Adamcových z Bludovic ve věci odkoupení obecního domu čp
79 s podmínkou, že provedou opravu domku.
Schválena žádost Bohuslava Horáka o povolení stavby garáže a Josefa Králíka na stavbu
chléva.
30. 8. na schůzi rady
rozhodnuto v souvislosti s doporučením rady ONV požádat Správu lékáren Ostrava o
zpracování dokumentace zdejšího zámku, aby mohl být lod ONV požadován příspěvek na
jeho opravu.
Projednán návrh rozpočtu na r. 1973. Při jednání na finančním obdboru ONV budou
nárokovány prostředky na tyto akce:
Kanalizace
1 000 000 Kčs
oplechování střechy MŠ
225 000 Kčs
místní rozhlas
35 000
oprava místní komunikace
300 000
sklad u ZDŠ
75 000
sklad pro MNV (akce Z)
požad. materiál.
Shváleny notářské zápisy o prodeji nemovitostí:
čp 68 – prod. M. Smočkové – kupující Blažena Tesařová; čp 244 – prod M. Horváthová kup.
manž Brázdovi; Old. Kameník – manž. Pekarikovi.
14. 9. 1972 na zasedání pléna MNV
bylo schváleno toto usnesení:
1. Vzhledem k tomu, že byl pro Drobné provozovny MNV zakoupen malotraktor a nákladní
automobil, ukládá se zvýšení odvodu do rozpočtu MNV o 100 000 Kčs.
2. Finanční komise provede prověrku nákladů na provoz ZDŠ.
3. Ukládá se všem poslancům a aktivistům, aby se zúčastnili národní směny dne 23. 9. a
pozvali na ni voliče svých obvodů.
4. Vyhlásit zákaz odhazování odpadků do koryta Jičínky. Předseda MNV projednává se
zástupci MěNU v Novém Jičíně, aby tento zákaz byl dodržován i v NJ.
5. Ukládá se poslancům MNV, aby intenzivně spolupracovali s voliči ve svých obvodech.
6. Předseda MNV ve spolupráci s předsedou MVNF zajistí praktickou realizaci „Zásad
spolupráce MNV a MVNF.
28. 9. na schůzi rady MNV
stěžuje si ředitel ZDŠ s. Pohloudek, že do nové školy už na dvou místech zatéká. S.
Mrlina zjistí závadu a zajistí nápravu.
Projednána žádost Jana Lipového čp 70 ve věci odprodeje pozemku za účelem
rozšíření domku.
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12. 10. na schůzi rady MN
projednána činnost ZO SSM, jejíž činnost značně ochabla. Za účelem zkvalitnění činnosti
budou v listopadu uspořádany hovory s mládeží. Zajistí tajemník MNV Mléčka s výborem
SSM.
26. 10. Slavnostní zasedání MNV
v nové zřízené aule VŠV za účasti 22 poslanců MNV, 4 aktivistů, 35 občanů a posl.
ONV s. Koblovského s tímto pořadem:
Zahájení – předseda MNV s. Trabura.
Kulturní vložka žáků ZDŠ
Slavnostní proslov k 28. říjnu, 55. výročí VŘSR a 50. výročí založení SSSR – posl. MNV s.
Matalík.
Zpráva o činnosti rady – taj. MNV s Mléčka.
Hodnocení akce Z, příprava na r. 1973 – posl. MNV s. Mrlina.
Projev poslance ONV s. Koblovského.
2. 11. na schůzi rady MNV
schválen projekt úprav a ozelenění kolem nové ZDŠ, který vypracoval Zahradnický
statek Hulín. Náklad bude asi 130 000 Kčs
Projednán návrh odboru dopravy ONV na zrušení zastávky v Kuníně u některých
vlakových spojů. Schváleno s podmínkou, že místo zrušených vlak. spojů bude zajištěno
spojení autobusy.
Žádostem občanů K. Jurčáka, M. Pasterňáka, F. Mišuna, L. Tesaře, J. Vybírala a V.
Kubového o zkácení starých ovocných stromů vyhověon s podmínkou, že budou vysázeny
nové stromy.
Schválena notářská smlouva o prodeji rod. domku čp 91 manž. Vlad. a Lud.
Kubových – manželům Josefu a Heleně Kubovým.
Zprávu o práci MVNF v roce 1972
přednesl jeho předseda ing Václav Čára na zasedání pléna MNV dne 14. 12. 1972:
Hlavním úkolem plánu práce bylo pečovat o socialistický charakter organizací a
socialistické vědomí občanů vysvětlováním politiky KSČ a zásad – leninismu nejen na
zasedání MV NF, ale i na veřejných schůzích a svazech občanů při různých příležitostech ,
jakož i místními sdělovacími prostředky. Zvyšovat aktivitu občanů na zvelebení a rozvoji
obce. Průběžným úkolem byla také pomoc jednotl. organizacím, informovat občany o všech
závažných otázkách obce a jejich účast na všech závažných rozhodnutích prostřednictvím
veřej. schůzí.
Úkoly na r. 1972 byly v podstatě splněny – jak je konstatováno v zásadách spolupráce
MNV a MV NF, přinesla spolupráce pod vedením VO KSČ dobré výsledky, zvl. na úseku
rozvoje pracovní iniciativy.
Činnosti nového MNV a plnění volebního programu byla věnována dostatečná
pozornost. Předseda MNV podával zprávu o plnění na zasedání MV NF a 2x na veřejných
schůzích, které měly mimořádně velikuo účast a konstruktivní charakter, což se projevilo
v plnění závazků – bylo odpracováno 36 000 hod a vytvořeno dílo v hodnotě 400 000 Kčs, i
v účasti na politických akcích.
Manifestace na 1. Máje v Novém Jičíně se zúčastnil nejvyšší počet občanů za
posledních 10 let, manifestace k 55. výročí VŘSR přes 450 lidí, což je nejvyšší účast za celou
doub těchto oslav. Místní závod a organizace NF uhradily náklady na tyto oslavy.
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Nebyl splněn úkol ustavení organizací Svazarmu a ČSŽ. Většina mladých se angažuje
v Sokolu nebo SSM a nejeví o ustavení Svazarmu zájem. Stejné je to u ČSŽ; politicky aktivní
občanky pracují v různých komisích MNV a jiných organizacích a bojí se dalšího schůzování.
Důležitou politickou akcí, která nebyla v plánu, bylo podepisování Zdravice lidu
Volgogradské oblasti u příležitosti 50. výročí založení SSSR. Kol 40 agitátorů – většinou
posl. MNV – navštívilo téměř všechny roiny a zdravici podepsalo na 900 občanů. Při tom byli
občané seznámeni s budovatel. úkoly na r. 1973 a vyzváni k uzavírání závazků k 25. výročí
Února. Podepsány závazky na 48 800 hodin, což představuje hodnotu díla za 500 000 Kčs.
Současný MNV plní úkoly velmi zodpovědně. Velkou zásluhu na tom má předseda
Ludvík Trabura a byl navržen k stát. vyznamenání.
Z činnosti aktivu soc. zabezpečení:
V roce 1972 zajistila komise stravování 4 důchodcům, který bylo podáno 946 obědů
s úhradou 4 840,50 Kčs.
29 občanům poskytnuty podpory v částce 5 700 Kčs, 40 občanům zakoupeno uhlí za 14
714,50 Kčs.
Hospodaření drobných provozoven MNV v roce 1972
Příjmy
plán
Švadleny
26 000
Obuvník
30 000
Oprava hud. ná 30 000
Staveb. skup.
600 000
Kadeřnictví
34 000
Mandlování
8 000
Zasklívání
2 000
Doprava
735 200

skuteč.
16 722
20 686
57 331
86 395
39 202
8 860
1 949
91 347
1 040
543

Výdaje
plán
25 969
30 662
28 820
548 200
33 471
6 714
1 872
675 708

skuteč.
17 063
19 882
48 650
745 668
42 779
6 265
2 079
67 925
936 310

Zisk
plán
31
1 180
51 800
529
1 286
128
59 492

skuteč
804
8 681
68 731
5 295
23 422
104
233

Ztráta
plán
662
662

skuteč
342
3 277
130
3 749

Jak se v Kuníně čte...
Podle informací ved. poštovního úřad Františka Šimíčka doručuje PNS koncem roku
1972 83 vytískú Rudého práva, 171 Nové svobody, 16 Práce, 24 Mladé fronty, 68 Zeměděl.
nvoin. 4 Lidové demokracie, 2 Svobodného slova, 5 kusů Čs. sportu.
Časopisů je doručováno 441 vytisků, z toho 126 dětských a mládežnických. Nejvyšší odběr
mmá „Vlasta“ – 84 kusy.
Jak se šetří...
Na poště v Kuníně mají občané uloženo 4 340 000 Kčs na 941 vkladních knížkách.
Mimo jiné nižší výhry připadla v Kuníně dvakrát výhra po 50 000 Kčs na výherní vkladní
knížky. Poslední 2. listopadu 1972.
Kromě toho ukládají občané své úspory i u jiných peněžních ústavů – hlavně u Státní
spořitelny v Novém Jičíně i jinde a jistě toho bude také dosti značné suma a počet vkladních
knížek se tak hodně zvýší.
A tak při náhodném srovnání počtu vkladních knízek s počtem odebíraných tiskovin, zdá se
tento poměr po stránce kulturní dosti nepříznivý.
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Jak se utrácí...
Mnoho občanů vynakládá velké částky peněz na stavbu nových domků na přestavby,
přístavby, opravy, vybavení a zařízení stávajicích obytných budov, garáží aj., na nákup
automobilů, motocyklů, nábytku, bytového zařízení a vybavení a mnoho jiných více nebo
méně potřebných věcí. Někteří věnují část své dovolené a úspor rekreaci – posuzování naší
krásné vlasti, zájezdům do zahraničí, pobytu u moře i kulturním zájmům.
Hodně peněz utratí lidé zbytečně neuváženým nákupem potravin, o čemž svědčí obsah
popelnlic, kde kromě velikého množství chleba a jiného pečiva najdou se kilové kusy
zkaženého salámu, masa, celé husy a jiná drůbež a mnoho jiných poživatin. Jiní zase vydávají
větší část svého výdělku za tekutiny více i méně ušlechtilé – ty však do popelnic nikdo
nevyhazuje – ba ani prázdné sklenky od nich; ty každý pečlivě schovává a za několik dnů po
výplatě zanese do prodejny potravin, kde za ně dostane 1 Kčs za 1 kus a má aspoň na chleba
do příštího „vinobraní“.
Takových občanů sice není mnoho ale je jich dost. A jsou to právě ti, kdo nezatěžují PNS
doručováním novin a časopisů, ale myslím, že neobtěžují ani peněžní ústavy vypisováním
vkladních knížek. Za to zvyšují akvitu komise ochrany veřejného pořádku, aktivu soc.
zabezpečení a péče o děti i podobných institucí na vyšší úrovni.
A jak se v Kuníně vydělává
Tato poměrně vysoká životní úroveň je v Kuníně dána tím, že v místě i
nejbližšímokolí je dostatek velmid obrých pracovních příležitostí pro muže i ženy, mladé i
staré v mnoha oborech náročných i nenáročných na kvalifikaci.
Kromě toho zdrojem dobrých příjmů pro zemědělce – zaměst. statku, důchodce – ale i jiné je
drobna zemědělská výroba na záhumenkách, zahradách a pozemcích kolem Jičínky a mezi
budovami, které se nedají velkovýrobně využít a jsou velmi úrodné.
Je to kunínská specialita – pěstování salátu – hlavně zimního i jiné zeleniny – okurek,
česneku, mrkve apod. Letos dodali drobní pěstitelé prostř. sběrny OZ do Ostravy, Karviné,
Havířova, Bohumína i jiných měst asi 1 500 000 hlávek salátu za 1 000 000 Kčs. Kromě toho
vykrmí někteří očané 1 –2 i 3 býky a prodají na jatky v průměrné ceně okolo 10 000 Kčs za 1
kus, chovají krávu, drůbež a prasata pro vlastní potřebu. I když z toho mají mnozí dosti
vysoký zisk, přispívají i státu a společnosti tím, že platí velkou daň přispívají k zásobování a
využívají pozemky, které by jinak ležely ladem.
Záznam o počasí v r. 1972
Zima velmi mírná, bez sněhu, s nepatrnými dešťovými srážkami, jen tak v druhé dekádě
února náhlé ochlazeni – 10 - 15ºC. Pak zase teplo, jarní práce začaly 7. března. Drobné, ale
časté deště však často přerušovaly práci a setí se protáhlo až do 9. května.
Vegetace rostlin velmi časná, stromy a keře začaly už v březnu rašit a v polovině dubna
rozkvétat. 20. dubna začala sklizeň řepice na krmení a pastva. 24. 4. (Jiří) napadl sníh a
několik dnů mrzlo, takže většina květů třešní, rybízu, jahod i šeříku aj. ranně kvetoucích
stromů a keřá zmrzlo. Senoseč začala 25. 5., ale časté deště sklizeň velmi znehodnotily.
Květen i červen deštivý a studený, v červenci se však náhle oteplilo, vedra až přes 30ºC byla
jen občas vystřídána deštěm a náhlým ochlazením. Sklizeň řepky začala 12. 7., zároveň začala
i sklizeň druhé seče pícnin i otavy, které se jindy sklízí až po žních. Koncem července dozrálo
obilí, ale zároveň nastala silné deště a bouřky a obilí – letos velmi vysoké a husté – polehlo a
porostlo. 31. 7. vyjely poprvé kombajny, prudké deště však často práci přerušovaly. Od 4. do
17. 8. pěkně, teploty 30 - 34ºC, a znovu deště. Žně na statku ukončeny 27. 8.
Úroda ovoce – hlavně třešní, ořechů, jablek, rybízu ap. skoro žádná, za to trnek, bylo dost.
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Pozdim byl v celku příznivý, chladnější s přeháňkami. V prosinci zima mírná, bez srážek, o
vánocích - 12ºC.
Statek VŠV
sklidil z hektaru 27q pšenice, 29q ječmene, 22q ovsa, 260q cukrovky, 481 zelené píce
z jednoletých, 55q sena z víceletých pícnin a 28q sena z luk. Choval 12 koní, 501 krav, 650
telat, z toho 54 prasnic.
Nadojeno mléka 1 036 295 l mléka, přírůstek u telat 173 300 kg/ 0,71 kg na kus a den, u
prasat 85 725 kg/ 0,63/
Hrubá produkce na 1ha zem. půdy 9 930 Kčs, orné půdy 13 230 Kčs. Tržní produkce z 1ha
zeměděl. půdy 7 188 Kčs, orné půdy 9 576 Kčs.
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