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KUNICE 

ZVONICE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

HISTORIE 

Původní kunická kaplička (zvonička) se připomínala již v roce 1851. Zvon byl darován 

lysickou vrchností ke svolávání čeládky na práci. 12.6. 1921 za velké účastí farníků byl 

vysvěcen nový zvon. V roce 1950 byla zvonička opravena a 4. června 1950, na svátek 

Nejsvětější Trojice v ní byla P. Leopoldem Běhalem - farářem bedřichovským sloužena 

slavná mše svatá. Od té doby se pouť v obci slaví na tento svátek. Před tím se slavívala 

pouť spolu s bedřichovským kostelem druhou neděli v září. Uvnitř byl obraz Nejsvětější 

Trojice. Do kapličky byl zaveden elektrický proud. Kromě osvětlení jím byl poháněn 

mechanismus zvonu. 

 

    

 

STAVBA NOVÉ KAPLE 

Protože původní kunická kaplička (zvonička) byla v havarijním stavu, bylo obecním 

zastupitelstvem rozhodnuto postavit zvoničku novou. 

Nová zvonice je postavena jen pár metrů nad bývalou 

zvonicí. Návrh stavby vytvořil  Ing. arch. Josef Opatřil 

z Vranova. S výstavbou nové zvonice se začalo již 10. 9. 

2013. Vzhledem k mírné zimě se mohlo téměř neustále 

pracovat. Hrubou stavbu postavil pan Oleg Magera, 

tesařské práce provedl tesař pan Miroslav Randula 

s panem Janem Vlachem oba z Drnovic za pomocí 

kunických občanů. Klempířské práce zajistil pan 

Bohumil Jakubů.z Drnovic Stavba lešení byla velice 

složitá a náročná. Byla provedena pod vedením            
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Ing. Pavla Skřičky z Drnovic. Bez pomoci místních občanů by se lešení nepostavilo. 

Elektroinstalační práce zajistili pánové Pavel Vitoul a Michal Kratochvíl. Omítky, položení 

dlažby a dokončovací stavební práce provedl pan Lubomír Křepela. Veškeré terénní úpravy 

zajistila firma pana Milana Šamšuly. Vrchol zvonice zdobí kříž vyrobený panem Lukášem 

Trubákem. Zvon je použit z původní zvonice a byl renovován místním občanem panem 

Pavlem Šafářem. Zvon na elektrický pohon instaloval jáhen Mgr.Ing. Pavel Kilian z Bosonoh. 

Ing.Horňanská z Živy Lysice osázela a osela terén kolem zvonice. Celková investice byla cca 

600.000Kč. 

15.1.2014 byla původní zvonička odstraněna. 

Na místě staré zvoničky je na ozdobném kvádru nápis:  

„ZDE NA TOMTO MÍSTĚ STÁVALA ZVONIČKA V LETECH 1851 – 2014“ 

 

INTERIÉR  

Zvonici zdobí ikona sv. Trojice od Andreje Rubleva (1360 – 1430), kterou vytvořil v roce 

1410. Originál ikony se nachází v Treťjakovské galerii v Moskvě.  

Mozaiku archandělů Gabriela a Rafaela na bočních stěnách vytvořil Ing. arch. Jiří Šťasta.  

 

ŽEHNÁNÍ ZVONICE 

O pouti 15. června 2014, v den Slavnosti Nejsvětější Trojice v 11. hodin proběhlo slavnostní 

žehnání nové zvonice. Zvonici požehnal boskovický děkan P.Mgr. Miroslav Šudoma            

za přítomnosti lysického faráře P. Mgr. Slavomíra Bedřicha a jáhna Mgr. Ing. Pavla Kiliána. 

Při této příležitosti byl také požehnán prapor hasičů 

 

                             

 

KŘÍŽE 

 

1.) U silnice do Kunic od Drnovic stojí v železné ohrádce opravený mramorový kříž, v němž 

je soška Panny Marie. 

Nápis: 

 

Pojďte ke mne všickni kteří pracujete 

a obtížení jste a já vás občerstvím. 

Ke cti a chvále Boží 
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dobrovolnými dárky postavila v roce 1886 mládež kunická 

 

2.) Před kapličkou stával od roku 1891 pískovcový kříž. V roce 1993 a 2014 byl opraven. 

Nyní stojí vedle nové kaple. 

Na kříži je vytesán nápis: 

Pojďte ke mně kteříž v světě.  

V slzách těžce pracujete. 

Pojďte já vás občerstvím. 

Takto spasitel nás volá.  

Jeho hlasu kdo odolá? 

 Pojďte k němu s křížem svým. 

 

3.) Kříž u koupaliště mramorový 

Nápis: 

 

Pozdraven buď kříži svatý, 

Ó jak krásný jest Tvůj kmen 

zářit budeš na obloze, 

až Pán přijde v soudný den. 

Zbudovala obec kunická L.P. 1904 

 

U kříže byla v roce 2018 vysazena lípa ke 100. Výročí vzniku Československé republiky. Kříž 

byl v roce  2020 nové opraven 

 

4.) Dne 1.9. 1935 byl svěcen kříž u Kunic směrem do Hlubokého.  

 

Nápis: 

 

„POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS“ 

 

.Na památku jubilejního 50ti letého žití manželů Františky a Františka Jaškových 

1935 

 

5.) Dne 23.7. 1939 svěcení mramorového kříže u Opluštilova pole u cesty z Kunic  na 

Bedřichov  

.  

Nápis: 

 

Plačící, 

Pojďte k Spasiteli 

On sdílí vaše slzy 

= Trpící,= 

Pojďte k Ježíšovi, 

On zhojí rány brzy! 

Pocestní pojďte 

On k odpočinku kývá! 

Sklíčení pojďte 

On na vás se usmívá! 
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Ke cti a chvále Boží věnuje sdružení katolické omladiny v Kunicích.  

 

Pohoštění faráře bylo u Opluštilů. 

 

Kříž byl v roce 2020   nové opraven 

 

6). Dne 20.6. 1943 posvěcen  mramorový kříž u Měcháčkových 

 

Nápis: 

 

„ Tak Bůh miloval svět.“ 

 

Věnovala rodina Měcháčkova. 

 

Průvod přišel z Bedřichova s hudbou, posvětil P. Jaroslav Šafář rodák z Lysic – Záoboří, farář 

kunštátský a nadšeně kázal. 

 

RŮZNÉ 

 

9.8. 1925 Svěcení stříkačky 

 

Sestaveno podle: 

 

Brožurky vydané k šestistému výročí obce. 

Bedřichovské farní kroniky 

Fotografií nové kaple a textu paní Evy Opluštilové  

Informací o křížích od pana Miloslava Jaška 


