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Děkujeme, že jste přišli na náš den 
obce. Počasí nám opravdu přálo, vě-
řím, že jsme si to všichni užili.

Mé velké poděkování patří všem, 
kteří se na organizaci dne obce po-
díleli:
• zaměstnancům obce
• spolkům - hasičům, fotbalistům, 

členkám SPV, rybářům, včelařům, 
členům spolku OSKAR

• místním podnikatelům – pivovaru 
OGAR, Jolaně Bartoníčkové (LO-LO 
kreativní šití) a Iloně Drábkové (HU-
SSE)

• účastníkům fotbalového utkání 
mezi dolním a horním koncem (mi-
mochodem to dopadlo 5:3 pro „dol-
ní“ konec)

• akrobatům z Cirkusu trochu jinak

• Aquazorbingu, který přivezl skáka-
cí hrady pro děti

• a v neposlední řadě děkuji za Radost 
v písku, kterou přinesla dílnička 
pro děti

No a samozřejmě také pořadatelům 
ROCKOVÉHO FESTIVALU ROCKOVÉ 
DOBROTY, který nám zajistil neopa-
kovatelný hudební zážitek :).

Celou fotogalerii pana Davida Šru-
baře naleznete na webu obce. Krátké 
video můžete shlédnout na YouTube 
kanálu obce Kunčice pod Ondřejníkem.

Těšíme se zase za rok!
Za pořadatele 

Michaela Šebelová

Fotoreportáž naleznete na stra-
nách 7, 8 a 9.

Milí sousedé,
musím se přiznat, že tentokrát 

jsem vůbec neměla slinu. No trochu 
kultivovaněji řečeno mě prostě do-
cela obyčejně nenapadalo, co bych 
chtěla do říjnového úvodníku napsat.

Mé myšlenky směřovaly k 28. říj-
nu. Podívat se na něj z trochu jiného 
úhlu. Co se v tento den stalo? Vzala 
jsem si na pomoc wikipedii.

Např. v roce 1453 byl třináctile-
tý Ladislav Pohrobek korunován 
českým králem. V roce 1747 přijel 
W.A. Mozart na léčebný pobyt do 
Olomouce. V roce 1918 byl vyhlá-
šen samostatný československý stát 
a taky vznikla Československá tis-
ková kancelář. V roce 1928 byl ote-
vřen sociální ústav Masarykovy do-
movy (dnes Thomayerova nemocni-
ce v Praze). V roce 1941 se Reinhard 
Heydrich stal českým protektorem. 
V roce 1945 bylo vyhlášeno znárod-
nění bank a většiny průmyslu. Na 
památku této události byl 28. říjen 
v letech 1952–1987 slaven jako Den 
znárodnění. V roce 1989 se uskuteč-
nila spontánní demonstrace několika 
tisíc osob k výročí vzniku republiky 
a za dodržování lidských práv. 

A co se událo 28. října ve světě? 
V roce 1492 Kryštof Kolumbus 

přistál na Kubě. V roce 1636 zalo-
žena v USA Harvardova univerzita. 
V roce 1886 slavnostně odhalena 
Socha Svobody na ostrově Liberty 
Island v New Yorku. 

A kdo se v tento den narodil? 
Např. v roce 1955 se narodil Bill 

Gates a v roce 1967 Julia Roberts. 
Věřím, že oba netřeba představovat. 

Letos začne 28. října MILOSTIVÉ 
LÉTO. Podrobnosti se dočtete na  
str. 2. Vaše Míša

Slovo starostkyDen obce se letos parádně vydařil
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Obec informuje

Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem Vás zve na 
PIETNÍ VZPOMÍNKU NA ZESNULÉ 

spojenou se vsypem zpopelněných 
ostatků zemřelých, 

která se bude konat na urnovém háji 
v Kunčicích pod Ondřejníkem 

v sobotu 30. října 2021
od 10:30 hodin.

Zálohové platby za vodné a stočné 2021
Vážení odběratelé pitné vody, blíží se termín zálohových plateb na vodné a stočné pro IV. čtvrtletí do 25. října 2021.

Návrh na tzv. milostivé léto byl Parlamentem ČR 
schválen letos v červenci. 

Tato jedinečná příležitost, která umožní desítkám  
tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti, bude probíhat po 
dobu tří měsíců, a to od 28. října do 28. ledna 2022.

„Milostivé léto je unikátní příležitost. Za poslední roky 
si nepamatuji podobnou příležitost pro lidi, kteří se  

rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,“

Daniel Hůle
expert na exekuce, Člověk v tísni

Pro bližší informace navštivte:

https://www.clovekvtisni.cz/potrebuji-pomoci

https://www.clovekvtisni.cz/ 
milostive-leto-je-unikatni-prilezitost-8048gp

Trápí Vás dluhy? 
Možná můžete využít 

MILOSTIVÉ LÉTO

Pozvánka  
na vycházku  
pro seniory 

Urč itě se těšíte 
na další vycházku - 
trasa bude mít nece-
lých 7 km. Sejdeme 
se ve čtvrtek 21. října 
v 9:30 hod. u ruského 

dřevěného kostelíku. Půjdeme ke 
Kolibě pod Stolovou a pak po okra-
jovce na Maralák. Tady se občerství-
me a posilníme a vydáme se z kopce 
dolů - zpátky k ruskému kostelíku, 
anebo přes Pekliska k Huťařství. 
POHYB JE ŽIVOT Za SPV  ZK+AP
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Pustková Eliška 100
Křiváková Marie 95
Strnadel Zdeněk 86
Večerka Lubomír 86
Čalová Marta 80
Šigut Miroslav 80

Fajfr Václav 75
Ivanovič Libor 75
Krpcová Naděžda 75
Pavlisková Dagmar 75
Hrdá Ilona 65
Macurová Taťána 65

Všem jubilantům přejeme hod-
ně zdraví, lásky a optimismu do dal-
ších let.

Kristýna Majerková,  
matrika a evidence obyvatel

Jubilanti říjen 2021
Společenská rubrika

Uctění památky dvou zesnulých 
hasičů jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Koryčany při výbuchu rodin-
ného domu proběhlo dne 19. září 
2021 od 12:00 hod do 12.01 hod mi-
nutou ticha.

Pieta byla provedena vyvěšením 
černé vlajky na všech budovách HZS 
ČR, případně stažením všech vlajek na 
půl žerdi a dále vyjetím techniky HZS 
ČR před stanice se zapnutým výstraž-
ným světelným zařízením (bez zvuko-
vého signálu) a nastoupením posádky 
v zásahovém stejnokroji. 

JSDH Kunčice pod Ondřejníkem se 
spolu se starostkou obce k této výzvě 
popsaným způsobem připojila a vyslo-
vila tak podporu všem dobrovolným 
hasičům a hasičkám, kteří jdou při 
každém výjezdu do akce, která může 
skončit v nejhorším případě i ztrátou 
lidského života. 

Děkuji všem členům jednotky za je-
jich práci a nasazení. Upřímnou sou-
strast všem pozůstalým.

Miroslav Kahánek, 
velitel jednotky 

SDH Kunčice pod Ondřejníkem

Připojili jsme se k pietě k uctění památky  
dvou zesnulých hasičů JSDH obce Koryčany

Blahopřání k neuvěřitelnému životnímu jubileu
24. 10. 2021 se dožívá paní 

Eliška Pustková 100 let! Přeje-
me zdraví a pohodu. 

Vědunka Wawroszová
Květoslava Šrubařová

Jaromír Šrubař

Letos v říjnu se dožívá neuvěřitel-
ných 100 let paní Eliška Pustková, 

dlouholetá matrikářka obecního 
úřadu v Kunčicích pod Ondřej-

níkem. Jménem vedení obce 
bychom chtěli paní Elišce  
Pustkové popřát hlav ně 

zdraví a životní pohodu. 
Je to prvni stoletá občan-
ka Kunčic pod Ondřejní-
kem za posledních mnoho 
a mnoho let. Přidáváme 

se k přání rodiny a bývalé-
ho starosty obce. Paní Eliška 
Pustková si obvykle nepřeje, 

aby její životní výročí bylo zve-
řejňováno v obecních novinách, 

nicméně v tento jubilejní rok udělala výjimku, 
za což jí děkujeme. Tak tedy, na zdraví a  „Sto let, 

sto let, nech žije, žije nám“!
Michaela Šebelová a David Fojtík

V neděli 24. října osla-
ví své sté narozeniny vá-
žená občanka naší obce, 
paní Eliška Pustková, která 
pracovala 35 let na Místním 
národním výboru v Kunči-
cích p. O.

Do dalších let života přeji 
paní Elišce hodně zdraví a spokojenosti. Též jí 
děkuji za spolupráci i za vše dobré, co vykonala 
pro občany naší obce.

Tomáš Hrubiš, emeritní starosta obce
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 Galerie Karla Svolinského a Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
Vás zvou na výstavu: 

PAOLO DALPONTE  (IT) 
Kreslený humor 
21.11.2021 – 31.1.2022 

Slavnostní vernisáž proběhne 

dne 20.11.2021 v 17.00 hodin 

Galerie je otevřena každou neděli 

13.00 – 17.00 hodin 

galerie.kuncicepo.cz 

8. - 12. 12. 2021 

  

XXIII. ročník
Mezinárodní festival adventních 
a vánočních zvyků, koled a řemesel

Ostrava, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, 
Kozlovice, Hukvaldy (Beskydy) - Česká republika 

CONSONANCE 2021 - 23rd International Festival of Advent and Christmas
Traditions, Carols and Handicrafts - 8th to 12th December 2021 - Czech Republic 

Souznění se koná na několika místech Moravskoslezského kraje v České republice. Vícežánrový festival otevře ve středu úvodní koncert 
ve Studiu I v přímém přenosu Českého rozhlasu Ostrava.

Ve čtvrtek bude tradiční adventní koncert ve Frýdku-Místku. V pátek proběhne festivalové dění v Kunčicích pod Ondřejníkem. Součástí 
Souznění je sobotní Vánoční jarmark v Kozlovicích s bohatým programem, kolední obchůzkou, řemesly, širokým výběrem a ochutnávkou 
regionálních specialit. Následuje koncert v sále Obecního úřadu Kozlovice. Festival, který je ojedinělou mezinárodní přehlídkou tohoto 
typu u nás, uzavře v neděli večerní koncert na Hukvaldech.

Účinkující z domova i ze zahraničí obohatí se svátečně laděnými pásmy program na náměstích v Ostravě, Mariánských Horách, 
Frýdku-Místku, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm i v dalších destinacích, např. ve vybraných domech pro seniory.

Některé koncerty se budou natáčet a vysílat on-line na YouTube a na vlnách Českého rozhlasu. Po zpracování bude sestřižený záznam 
umístěn na webových stránkách ke zhlédnutí a poslechu pro široké spektrum publika.

V případě nenadálých pandemických událostí v ČR a Evropě jsme připraveni dle potřeby dramaturgii i program převést na on-line formu.

Změna programu vyhrazena.  

Další informace na www.souzneni-festival.cz
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Kultura a spolkový život

Názor občanů

V nejbližší době se do schvalovací-
ho procesu zastupitelstva obce dosta-
nou i nové návrhy na změny územního 
plánu. Navržených změn je poměrně 
velký počet (55) a jejich schválení by 
mohlo výrazně zasáhnout do vesnic-
kého rázu obce.

Zachování Kunčic jako vesnice 
(a odmítání výstavby jako na Čeladné) 
je nedílnou součástí prakticky všech 
uskupení kandidujících do kunčické-
ho zastupitelstva. Ne vždy ovšem vo-
lební sliby korespondují s hlasováním 
a hlavně: zastupitelé sami se jistě ne-
obejdou bez podpory občanů. Není 
nijak snadné odmítat (mnohdy velmi 
neústupné) žadatele. 

Úvodem je třeba říct, že snahy maji-
telů své nemovistostí zhodnotit (a vý-
hodně prodat) nejsou ničím špatným, 
ale současně zde musí být nekompro-
misní Zastupitelsvo obce, zastupující 
zájmy všech občanů, a to i do budouc-
na. Tedy takové zastupitelstvo, které 

povolí jen takové změny, které nega-
tivně nezasáhnou do krajiny, využití 
komunikací, pohybu zvěře, ochrany 
přírody a využívání polností. Je si také 
třeba uvědomit, že ponecháním parcel 
v původním „režimu“ nijak neomezuje 
a nepoškozuje práva vlastníků. 

V celé minulosti územních změn 
jsme byli svědky vždy i několika no-
vých stavebních parcel, které nere-
spektovaly podobné principy a za-
sáhly mj. i do komfortu bydlení „sta-
rousedlíků“ a v krajině působí až 
nepřirozeně, nebo jsou v místech s ne-
dostatečnou infrastrukturou.

Proto by bylo v prvé řadě vhodné 
navázat alespoň na některé principy 
a mechanismy z let minulých a v pe-
riférních oblastech Kunčic by se mělo 
ke změnám přistupovat jen opravdu 
v krajním případě. Aby se například 
opět nepovedlo v daném místě pře-
tnout „poslední“ koridor zvěře apod. 
Namátkou zmíním tyto lokality: Pek-

liska, Pod Stolovou, horní partie On-
dřejníku, celkově všude v CHKO, dále 
tam, a kde je ještě nějaká fungující pří-
roda, vodoteče, či zemědělská krajina.

I v zastavěných oblastech by měly 
být změny konány uvážlivě a nebylo 
by od věci, za každou nově schvále-
nou parcelu, zrušit pro nadbytečnost 
stavebnost jinde. To vše je samozřej-
mě na svědomí a zodpovědnosti zvo-
lených zastupitelů.

Nicméně všichni občané by se měli 
zajímat o dění v obci a případně se 
vyjádřit k nadcházejícím návrhům na 
změnu územního plánu. Protože až 
jim za okny začně růst „hotel“, bude 
již pozdě.

Proto si dovoluji vyzvat občany: 
Podpořte vesnický ráz Kunčic a pod-
pořte v jeho zachování zastupitele 
Kunčic pod Ondřejníkem!

Petr Tryščuk (petr@slovane.cz),
příspěvek byl sepsán ve spolupráci 

s dalšími občany.

Blíží se změna územního plánu.
Zachovejme vesnický ráz Kunčic!

Poslední víkend v srpnu se ve 
Frýdku-Místku na letišti uskutečnilo  
XXVIII. Mezinárodní mistrovství Čes-
ké republiky v Castingsportu 
(Rybolovná technika), na kte-
ré se nominovali tří závodnici 
ze Sokola Kunčic p. O. V katego-
rii kadetek reprezentovala Mo-
ravskoslezský Kraj Kepáková 
Natálie, v kategorii žen pak Ke-
páková Lucie a v mužích Světel-
ský Karel.

Celý víkend panovalo nepří-
jemné sychravé počasí, které 
nepřispělo k hladkému průběhu 
a silně ovlivnilo výkony mnoha 
závodníků, kteří se nedokázali 
vyrovnat a přizpůsobit těžkým 
podmínkám. Výkyvy ve výko-
nech se nevyhnuly ani našim 
Kunčickým závodníkům, ale i přes-
to považuji jejich vystoupení za vel-
mi úspěšné. Kepáková Natálie získala 
v kategorii kadetek jednu zlatou a dvě 
stříbrné medaile. Na čtrnáctiletou letou 
závodnici, která bojovala se soupeřka-
mi o 5 a více let staršími, úžasný výkon 

a příslib do budoucna. Má však stále co 
zlepšovat. Starší a zkušenější sestra Lu-
cie byla v kategorii žen ještě úspěšnější.  

Se ziskem tří zlatých, dvou stříbrných 
a jedné bronzové medaile se zařadila 
mezi nejúspěšnější závodnice celého 
mistrovství. Já jsem do závodu vstupo-
val s velkými obavami, abych nepokazil 
svým výkonem medailové ambice druž-
stva mužů. Posledních pět let se plně 

věnuji trenérské činnosti u národního 
týmu juniorů, takže na osobní trénink 
moc času nezbývá a představa, že budu 

soupeřit se závodníky o 30 a více 
let mladšími na klidu nepřidá. 
Nicméně jsem se tak zvaně kou-
sl a podal velmi dobrý výkon na 
hranici svých možností. S týmem 
mužů Moravskoslezského Kraje 
jsme získali bronzové medai-
le a ženy vyhrály – úkol splněn. 
V jednotlivcích jsem byl v pětibo-
ji 8., v sedmiboji 5. a v devítibo-
ji 7. V jednotlivých disciplínách 
jsem se dostal do tří finále, ale na 
medaili jsem nedosáhl. Finálové 
umístění 4., 5. a 6. jsou z mého 
pohledu z říše snů. Kdyby mi ně-
kdo před začátkem závodu řekl, 
že budu třikrát ve finále, tak bych 

si myslel, že si ze mě dělá legraci. Celko-
vý počet medailí pro Moravskoslezský 
Kraj je také skvělý. V součtu 9x zlato,  
11x stříbro a 8x bronz. Tímto děkuji 
všem závodníkům Moravskoslezského 
Kraje za tréninkovou píli a skvělou re-
prezentaci. Světelský Karel

Mezinárodní mistrovství České republiky  
v Castingsportu – 2021
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Mistrovství světa Juniorů se konalo 
po roční odmlce způsobené pandemií 
korona viru. Jak všichni víme, situa-
ce stále není úplně pod kontrolou a to 
ovlivnilo i účast na tomto mistrovství. 
Například Německý rybářský svaz roz-
hodl, že svým jménem nevy-
šle žádného závodníka. Tuto 
situaci se naštěstí podařilo 
vyřešit pomocí ICSF a Ně-
mecký tým se mohl mistrov-
ství zúčastnit právě pod hla-
vičkou Mezinárodní Castin-
gové Federace (ICSF).

Každý stát má právo no-
minovat maximálně 9 závod-
níků, a to tři juniorky a šest 
juniorů. Českou republiku 
reprezentovaly juniorky: Bu-
ráňová Adéla z Chropyně, Šulová Julie 
z Velkých Pavlovic a Vladyková Eliška 
z Bohumína (naše závodnice ze Sokola 
Kunčice – Kepáková Natalie – skončila 
na 4. místě v kvalifikaci a byla připrave-
na jako 1. náhradnice).

Junioři: Nejdl David a Schleiss Jakub 
z Kdyně, Kočkár Tobias z Hořovic, Traj 
Robert z Kroměříže, Bernatík Tomáš 
z Bohumína a Bombera Jan ml. z Lito-
vle. Hlavním trenérem juniorské re-
prezentace je Světelský Karel z Kunčic 
p. O. a asistenta mu dělá Bombera Jan 
st. z Litovle.

Po dvou prázdninových soustředě-
ních (druhé finální těsně před MSJ se 
konalo ve sportovním areálu Sokola 
Kunčic a k ubytování jsme využili již 
osvědčený H-resort, který nám už po 
několikáté poskytl příjemné a útulné 
zázemí pro přípravu) odjížděl tým do 
Polska dobře připraven a naladěn, ov-
šem i se zdravým napětím, jak na tom 
bude konkurence. Poněvadž porce zá-
vodů je i v zahraničí značně omezená, 
informace o soupeřích byly neúplné, 
nebo vůbec žádné. Slavnostní zahájení 
MSJ proběhlo ve čtvrtek 12. srpna na 
krásně připraveném stadiónu. Tráva 

byla v tak vynikajícím stavu, že jsme 
z prvního pohledu měli podezření, že 
budeme závodit na umělém povrchu, 
což se na štěstí nepotvrdilo. Umělý 
trávník je velmi zrádný a i fotbalisté 
na něm neradi hrají.

Závod byl zahájen v pátek ráno, a to 
v pořadí disciplín: muška terče, muš-
ka dálka jednoruč a zátěž na přesnost 
– Arenberg. Naši reprezentanti již od 
první disciplíny začali potvrzovat roli 
velkých favoritů a výbornou připrave-
nost. Sbírka finálových účasti (v kaž-
dé disciplíně se koná finále, do kterého 
se kvalifikuje 6 nejlepších závodníků) 
a medailových umístění se s každou 
další disciplínou rozrůstala. U druhé 
disciplíny – muška dálka jednoruč se 
závodnici museli poprat s opravdu ob-
tížnými podmínkami. Méně zkušeným 
dělal boční, prudký a nárazový vítr vel-
ké problémy. O tom, jak se vítr podepsal 
na finálových výkonech juniorů, svěd-
čí porovnání s výkony juniorek. První 
tři juniorky by obsadily 2., 3. a 4. mís-
to v kategorii juniorů. Po prvním dnu 
závodu byly oba naše týmy ve vedení, 
a taky v jednotlivcích disciplínách byla 
na čele česká jména, byť se soupeři v těs-
ném závěsu.

Sobotní program začal disciplínou 
pravdy, a to hody zátěží na cíl – Skish. 
Výsledky této disc. většinou hodně na-
poví o tom, kdo v celkovém součtu bodů 
uspěje, a kdo naopak své šance na dob-

rý výsledek ztratí. Oproti pátku pano-
valo pěkné slunečné počasí s mírným 
větrem. Díky příznivým podmínkám 
drtivá většina závodníků minimálně 
kazila, a tak se celkové pořadí příliš ne-
měnilo. Pouze Německý závodník Breit-

kreuz se ziskem plného počtu 
100 b. dotáhl na špici závodu 
jednotlivců. O všem podstat-
ném tedy měla rozhodnout 
až závěrečná disc. hod zátěží 
(7,5 g) do dálky jednoruč. Vý-
seče postavené nezvykle šik-
mo přes hřiště dělaly mnoha 
závodníkům problém vůbec 
zapsat platný pokus (každý 
závodník má jen tři pokusy). 
Polský závodník Witczak, 
do té doby druhý v celkovém 

pořadí jednotlivců, zachraňoval situaci 
dvou neplatných pokusů třetím hodem 
na jistotu přes hlavu a spadnul až na 
6. místo v celkovém pořadí jednotlivců. 
Naši závodníci situaci zvládli bravurně 
a potvrdili vítězství, a to jak v kategorii 
družstev juniorů, tak juniorek. 

V jednotlivcích juniorů vyhrál Bom-
bera Jan ml., druhý v pořadí byl Nejdl 
David a třetí Němec Nick Breitkreuz. 
Další naši závodnici se umístili v po-
řadí 4. Kočkár Tobias, 5. Traj Robert, 
7. Schleiss Jakub a 8. Bernatík Tomáš. 
V kategorii juniorek vyhrála závodni-
ce Polska Stankiewicz Kamila, na 2., 
3. a 4. místě skončily naše závodni-
ce, Buráňová Adéla, Vladyková Eliška 
a Šulová Julie.

Úsilí věnované práci s těmito roční-
ky mladých závodníků v loňském a le-
tošním roce se na tomto šampionátu 
bohatě vyplatilo. Celkový zisk 26 me-
daili z 38 možných (9 zlatých, 10 stří-
brných a 7 bronzových) je důkazem, že 
jsme absolutní světová špička v kate-
gorii juniorů.

Na závěr chci poděkovat ČRS a spon-
zorům za možnost účasti na letošním 
MSJ. Světelský Karel

Zlatý srpen 2021 pro sportovce Sokolu Kunčice
Mistrovství světa Juniorů Castingsport 12.–15. 8. 2021, Poznaň – Polsko



710/2021

Fotoreportáž ze DNE OBCE 2021 Foto: David Šrubař
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V pátek 24.9. hrály děti z Ondřejníč-
ku na akci rožnovské knihovny Pod-
zimní putování s broučky - lampiono-
vem průvodu, který končil ve Valaš-

ském muzeu v přírodě. A protože byli 
prostě úžasní včetně kostýmů, chce-
me se o fotky podělit i zde v obecních 
novinách.  Kateřina Niklová

Po roční přestávce se nám podařilo 
uskutečnit turistickou vycházku pro 
seniory. Výchozí bod byl u točny au-
tobusu a vycházkovým tempem jsme 
prošli Valašskou cestou na Čeladnou. 

Počasí nám přálo a věřím, že si tuto 
atmosféru s dobrou náladou všichni 
účastníci užili. Doufám, že se nám po-
daří další akci uspořádat i v říjnu v hoj-
ném počtu. Za SPV Jana Mončková

Broučci

Turistická vycházky seniorů
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V neděli 26.9.se v Galerii uskutečnil 
Koncert pro dobrou náladu, na kterém 
vystoupilo trio Klíč (zpěvačka Zuzka 
Ondřejová, cimbalista Jiří Nechanic-
ky a houslistka Katka Niklová). Na 
cimbál zahrála také mladičká Klárka 
Nechanicka píseň z filmu Titanic. Za-
zněly písničky z Valašska, Slovenska 
i od nás z Kunčic ze sběru A. Pustky. 
Právě na obnovení náhrobku pantáty 
Pustky byl věnován výtěžek koncer-
tu, a to krásných 1880,- Kč. Na konci 
koncertu si všichni společně zazpívali 
a s dobrou náladou odcházeli děti i se-
nioři. A to bylo i poselství koncertu - 
zazpívejte si, svět bude hned veselejší.

Koncert pro všechny generace

Střední Škola Gastronomie, Oděvnictví a Služeb Frýdek-Místek
Aktivní Senioři Česko Frýdek-Místek

Vás srdečně zvou na První setkání

PRO RADHOŠŤ
SLOVO – HUDBA – OBRAZ 

Dagmar Kaňoková uvede 

Grácie – 3 – Poesie
Aglaia / Radana Šatánková

Eufrosyné / Olga Szymanská
Thálie / Jana Klečková

Orfeus / Ladislav Kokesch

  

  úterý 19. října 2021 
od 15.00 hodin

Kavárna Radhošť
T. G. Masaryka 1147

Frýdek-Místek / Frýdek 

Vážení občané, čtenáři současní 
i budoucí!

Koncem října Vás uvítáme v naší 
zbrusu nové knihovně. Dovolím si 
to říci lidově: "Naše nová knihovna je 
malá, leč fajná!"

Ti, kteří k nám chodíte, víte, že 
máme pravidelně nové knihy z regio-
nálního fondu ve Frýdku-Místku. Ten-
tokrát ale budeme mít novinky nejen 
se značkou REG, jak jste zvyklí, ale 
máme řadu novinek i proto, že jsme 
za peníze obce nakoupili nové tituly - 
bratru za deset tisíc korun.

Na co se můžete těšit? Humoru není 
nikdy dost, proto jsme zakoupili ce-

lou řadu knih Evžena Bočka. Uvádím: 
Aristokratka na všechny způsoby 
anebo Poslední aristokratka či Aris-
tokratka u královského dvora - atd.

Mnozí z vás mají rádi při čtení husí 
kůži. O tu se zcela jistě postará Milé-
nium od Stiega Larssona - např. Dív-
ka, která si hrála s ohněm a další díly.

Někteří čtenáři ale nemají rádi 
mnoho cizích jmen v detektivních 
příbězích - pro ty máme starou dob-
rou českou detektivní edici - tzv. Ze-
lená řada.

V Ostravě se zrodil nový úspěšný 
autor. Jmenuje se Marek Skřipský. Od 
něho Vám můžeme nabídnout např. 

Ostravská mystéria anebo Válka in-
spektora Rádla a jiné.

A velmi čtivá je spisovatelka JoJo 
Moyses - od té máme k dispozici kníž-
ky Zakázané ovoce, Krasojezdkyně, 
Poslední dopis od tvé lásky a další.

A děti? - Velmi laskavé příběhy píše 
spisovatel Miloš Kratochvíl. Jeho kníž-
ku Strašibraši anebo Kočkopes Kvído 
jsem se svými vnoučaty přečetla nej-
méně třikrát. Vřele doporučuji.

A nyní nezbývá, než abyste přišli, 
zaregistrovali se a půjčili si některou 
z výše avizovaných knih.

Těší se na Vás knihovnice
Marie Starnovská a Radmila Zemanová

Nová knihovna
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On se ten nadpis jeví jako odvážný, 
či dokonce přehnaný. Ale dosavadní 
knihy o Beskydech jsou buďto plny 
krásné přírody, nebo nádherných fo-
tografií, případně zajímavých příbě-
hů ze života lidí či lesní zvěře. Tohle 
všechno dohromady bude obsahovat 
kniha s názvem

Hajní a hájenky Beskyd
Kniha bude samozřejmě o hajných 

a o jejich hájenkách. Ale také o drvoště-
pech (drvařích) a o lesních dělnících. 
A také o řadě generací hajných, techni-
ků – lesníků a myslivců. I o tom, jak dce-
ra hajného Havla zaujala svým zpěvem 
na Hukvaldech Leoše Janáčka. A také 
o tom, jak spravovaly a spravují svě-
řená území Lesy České republiky, Bis-
kupské lesy, Arcibiskupské lesy a další 
subjekty. Autoři se nevyhýbají ani otáz-
kám tragických střetů hajných s pyt-
láky i pytláctví v současnosti. Popisují 
život zvířecích obyvatel lesa, přinášejí 
nejrůznější zajímavé příhody a věnují 
také jednu z kapitolek tomu, zda vrátí-
me do Beskyd tetřevy. V knize má své 
místo historie se vším všudy, leč také 
současnost. A myslivost. Texty dopro-
vázejí zajímavé snímky místních foto-
grafů, kteří si již dávno vydobyli své 
místo na slunci. Namátkou jmenujeme: 

Marcel Fujcik, Rudolf Jarnot, Petr Kasal, 
Josef Konečný, Alfred Krzemieň, Petr 
Lukeš, Stáňa Slováková, Milena Vacu-
lová, Pavla Zemaníková a mnozí další.

Kniha je navíc obohacena o velice 
zajímavé vzpomínky pamětníků, tech-
niků a lesníků z revírů patřících obcím 
Čeladná, Hukvaldy, Krásná, Kunčice 
pod Ondřejníkem, Morávka, Podolán-
ky, Ostravice, Raškovice, Staré Ham-
ry a další. Vzpomínají hajní, myslivci 
a šéfové lesních revírů. Odvíjí se před 
námi historie starých lesnických rodů 
a současně absolventů lesnických uči-
lišť a škol; jejich zajímavé příběhy a po-
znatky. Autoři nezapomněli ani na les-
nickou minulost. Během vídeňského 
studia Josefa Konšela na budoucího 

lesníka na něj nejvíce zapůsobil jeho 
profesor Adolf Ritter von Guttenberg 
(1839–1917), jehož otec Johann Ritter 
von Guttenberg byl vedoucím odbo-
ru pro lesní hospodaření v Tamsweg. 
Adolf Guttenberg se s nadaným stu-
dentem velice sblížil. Oba zastávali ná-
zor, že les má člověk pěstovat v souladu 
s ekologií a ekonomikou, i když použí-
vali jiný slovník, než ten dnešní. A to 
je poselství do naší současnosti i do 
budoucnosti. Kniha vyjde v listopadu 
2021 v reprezentativním formátu A4, 
ve tvrdých deskách, na křídovém pa-
píře s barevnými fotografiemi a o pěti 
stech stranách.

Vydavatelem knihy je Okrašlova-
cí spolek Rozhledna z Čeladné. Auto-
ři Petr Anderle, Oldřich Boháč a další. 
Vaše případná podpora nám umožní, 
aby byla jako vždy prodávaná za li-
dovou cenu 490 Kč. Jak jsme říkali od 
počátku u předchozích „beskydských 
knih“, „aby si ji mohla ze svého důcho-
du koupit i babička ze Starých Hamer…“

Kontakt na vydavatele: 
Okrašlovací spolek Rozhledna
Čeladná 42, 739 12 Čeladná.
E-mail: ondrejnikrozhledna@seznam.cz 
              petr.anderle@tiscali.cz
Tel.: 724 100 646

Když jsme letos jaře ve spolupráci 
se Zdeňkem Strnadlem připravova-
li výsadbu lipové aleje v Trojanovi-
cích pod Ráztokou, tak jsme shodli na 
tom, že by bylo dobré nějakou budou-
cí „komunitní“ výsadbu zrealizovat 
také tady v Kunčicích. Společně jsme 
probrali několik lokalit, kde by nové 
stromy mohly jednou pěkně dotvořit 
krajinný ráz, a Zdeněk nám pro tato 
místa vybral nejvhodnější druhy list-
náčů. Jsme moc rádi, že nám v tom-
to moc pomohlo i vedení obce, které 
souhlasilo s výsadbou na obecních 
pozemcích Kunčic (děkujeme hlavně 
paní starostce Míše Šebelové za její 
pozitivní přístup k našim aktivitám). 
Finance na stromy a materiál se nám 
povedlo zajistit pomocí grantu Nadace 
Partnerství určeného právě pro tyto 
menší výsadby, takže už teď v říjnu se 
můžeme pustit do práce.

Co (a kde) přesně tento měsíc vy-
sadíme? Na dolním konci u kunčické 
čističky vytvoříme základ pro malin-
ký sad – tři ořešáky a jednu třešeň. 
Na Holubjankách poblíž obecního 
chodníku zase vyroste solitér – dub, 
který jednou poslouží jako odpočin-
kové místo pro kolemjdoucí při cestě 
napříč obcí. Nejvíce stromů pak při-
bude u Žabáka, kde vysadíme šest olší 
doplněných o jeden dub, které společ-
ně pomůžou zlepšovat estetický pří-
rodní ráz okolí dolní nádrže. Hlavně 
pro dub na Holubjankách a olše u Ža-
báka bychom rádi v budoucnu vyro-
bili několik laviček a vytvořili u nich 
pro všechny takovou malou „odpo-
činkovou zónu“, ale o tom zase ně-
kdy příště.

Naše výsadby označujeme jako 
„komunitní“ proto, že pro pořízení 
stromů a materiálu k výsadbě vždy 
sháníme finance pomocí různých 
grantů, ale samotná práce s přípra-
vou a sázením je náš koníček a dobro-
volnická aktivita, ke které vždy rádi 
přizveme další aktivní lidi z okolí. 
Kdybyste se tedy chtěli k téhle naší 
aktivitě přidat, pomoct zasadit pár 

stromů a potom posedět u ohně a po-
vykládat třeba o dalších možnostech 
zlepšování života u nás na Frenštát-
sku, budeme moc rádi. Něco na chuť 
a na pití pro každého účastníka určitě 
zajistíme. Samotná výsadba proběh-
ne v sobotu 23. října, kdy začneme 
kolem osmé hodiny ráno na dolním 
konci u ČOV.

Další informace přidáme v průběhu 
října na naše webové (www.oskycera.cz) 
a facebookové (https://www.facebook.
com/oskycera/) stránky.

Za Okrašlovací spolek Kyčera
Adam Muras, předseda

Pozvánka na křest knihy, která tu ještě nebyla…

Dvanáct listnáčů pro Kunčice

Křest knihy bude dne 11. pro-
since 2021 (sobota) ve Společen-
ské hale resortu Golf v Čeladné 
od 16.00 hodin. 

Bohatý kulturní program, vy-
stoupí tradičně mimo jiné dětský 
folklorní soubor Ondřejníček z Kun-
čic pod Ondřejníkem, občerstvení, 
netradiční křest knihy. Objednejte 
si místa již nyní. 
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Ze života školy a školky

Po třech letech jsme u nás opět při-
vítali dvojici paraplegiků, kteří přišli 
předat žákům 4., 5. a 6. ročníku infor-
mace o bezpečném, ale i o nebezpeč-
ném chování, které může vést k těžké-
mu úrazu, někdy i s fatálními následky. 
Seznámili je se svými příběhy a také 
s příběhy jejich známých, kolegů a přá-
tel „vozíčkářů“. Vyprávěli, jak kompli-
kované a složité jsou pro ně zdánlivě 
jednoduché činnosti, nad kterými my 

„zdraví“ ani nepřemýšlíme a připa-
dají nám samozřejmé a automatické. 
Je pravdou, že někdy takový závažný 
zdravotní stav může způsobit i nemoc 
nebo cizí zavinění, ale stále největší 
procento úrazů je právě díky neroz-
vážnému chování lidí.

Děti byly komunikativní, zvídavé 
a bylo znát, že je toto téma zajímá. 
Snad jim to pomůže více přemýšlet 
dříve, než zbytečně zariskují.

S tématem bezpečí a prevence 
úrazů pracujeme během školního 
roku v různých předmětech či pro-
jektové výuce, ale myslím si, že auten-
tické „setkání“ s těmito lidmi a jejich 
konkrétními životními zkušenostmi je 
opravdovější a působivější a doufejme, 
že i výchovnější.

Program je projektem Všeobecné 
zdravotní pojišťovny a je pro žáky 
zdarma. Alena Charbuláková

Vážení rodiče, milé děti, ne vždy 
musí být mobil v ruce jen pro zábavu. 
O tom, že umí poutavou formou také 
vzdělávat, vás může přesvědčit apli-
kace DoprApka, která je určená žákům 
1. až 9. tříd ZŠ.

DoprApka je mobilní výuková aplika-
ce pro výuku dopravní výchovy na zá-
kladních školách. Je navržena tak, aby si 
žáci pravidelným opakováním doprav-
ních témat zafixovali a zautomatizovali 
správné chování v silničním provozu.

Aplikace je koncipována jako hra 
s příběhem, jejíž obtížnost se přizpů-

sobuje věku žáka. Celkem má 16 misí. 
Po úspěšném splnění mise se další 
„odemkne“ za 14 dní. Každý školní rok 
přinese nový herní příběh. 

Naše škola získala unikátní kód, 
pomocí kterého se mohou žáci pro-

pojit se školním účtem a nahraný-
mi body přispět do celkového skó-
re školy. 

Rodiče mohou dětem pomoci nejen 
při instalaci do telefonu, ale přede-
vším tím, že si spolu aplikaci vyzkouší 
a podpoří své děti v bezpečném pohy-
bu v dopravním prostředí. 

Podrobnější informace, stejně jako 
kód pro přihlášení do aplikace, visí na 
nástěnce ve vestibulu školy nebo vám 
jej poskytnou třídní učitelé.

Ivona Hrubišová

VZPoura úrazům

„Uč se hrou s DoprApkou!“
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Děti jsou také účastníky silničního 
provozu - jako cestující v autě, jako 
cyklisté a jako chodci. Proto potře-
bují znát důležitá pravidla, kterými 
se musí řídit ve všech těchto "rolích". 
Dne 9. září navštívila 1. třídu doprav-
ní policistka, aby děti s těmito pravi-
dly seznámila.

Vysvětlila jim, proč a jak se musí 
v autě správně připoutat, ukáza-

la dětem, jak vypadá vybavené kolo 
a správně nasazená cyklistická helma, 
vysvětlila jim, co znamenají některé 
dopravní značky a proč i při přechá-
zení přechodu pro chodce musíme být 
pozorní a opatrní. Děti ji překvapily 
znalostí důležitých telefonních čísel, 
na která by v naléhavém případě tele-
fonovaly a také si takový telefonický 
rozhovor vyzkoušely. Ve skupinkách 
si zahrály hry s dopravní tematikou 
a poskládaly různé puzzle a jiné sklá-
dačky.

Na závěr dostaly za odměnu od paní 
policistky drobný dárek.

Leona Píchová

Dopravní výchova v 1. třídě
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HOSPŮDKA NA KOPEČKU
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY

Otevírací doba
od 6. 9. 2021 – 29. 5. 2022
Pondělí  10:30  –  16:00
Úterý  10:30  –  16:00
Středa  10:30  –  16:00
Čtvrtek  10:30  –  16:00
Pátek  10:30  –  22:00
Sobota  10:30  –  22:00
Neděle  10:30  –  20:00

Pondělí – Pátek
Obědové menu od 10:30 – 15:00

Minutková kuchyně od 13:00 

Provozní doba kuchyně
Pondělí – Čtvrtek do 15:30
Pátek – Sobota do 20:00

Neděle do 19:00

V době, kdy je restaurace otevřena do 16.00 a vy bu-
dete chtít uspořádat akci, sraz, večírek, pohřeb apod…, 
bude dle domluvy pro vás restaurace otevřena déle.

Manželský pár koupí stavební 
pozemek nebo rodinný dům 

k rekonstrukci. Platba v hotovosti. 

Nabídky na tel.: 603 111 528

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

nebo špalky (rovnané) od 30 cm délky.  
Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738

Klece pro chov křepelek.
Doprava po celé ČR. 

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

Manželský pár koupí pozemek nebo 
dům s větším pozemkem. 

Platba v hotovosti. 

Tel.: 728 312 322

Doučím matematiku  
základní a střední školy. 

Připravím na přijímací zkoušky, k maturitě. 

Mobil: 737 156 985

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

HLÁŠENÍ OBECNÍHO 
ROZHLASU  

nyní i na webu obce.

Stačí kliknout  
na tento obrázek na 

www.kuncicepo.cz

Chcete mít info o dění v obci?

Æ Stáhněte si 
aplikaci...

Æ Přihlaste se u místostarosty  
k odběru SMS!

více informací na tel.: +420 725 506 901
a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

ZDE MŮŽE BÝT ZDE MŮŽE BÝT 
VAŠE VAŠE REKLAMAREKLAMA
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Dekarbonizace
motoru

sleva
500,- Kč

Geometrie
náprav

sleva
200,- Kč

Dezinfekce
klimatizace

sleva
250,- Kč

3x slevový kupón jako dárek za nákup sady pneumatik

Platnost kupónu je 12 měsíců od nákupu

pneuzatopek.cz

R O D O K M E N Y 
Vladislava Schindlerová, Frenštát p. R. 

605 875 230, rodok@centrum.cz  

Hledáte rodinné kořeny? Nebo ideální dárek  
k Vánocům, výročí, sňatku? Darujte rodový strom! 

RODOVÉ STROMY 

Střední odborná škola,
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace Cer�fikáty

a řidičská
oprávnění

ZDARMA

STUDIJNÍ A UČEBNÍ
OBORY
• Automobilní
• Ekonomické
• Strojírenské
• Zemědělské

@sosfmcz

www.sosfm
.cz

Šťastná
volba

vzdělání

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

20. 10. 2021   
10. 11. 2021      
8. 12. 2021          

8:00 - 16.00

© KLEIN


