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Je lednový podvečer, stmívá se brzy. Po cestě od kostela 
kráčí skupinka tří koledníků v papírových korunách, 
vedoucí skupinky s kasičkou plnou peněz na krku 
s obavou sleduje zpomalující auto, které projíždí kolem 
nich. Malí králové už vidí černé scénáře. „Teď určitě 
zastaví, řidič vyběhne, sebere nám pokladnu a zmizí 
v prachu…“ Auto opravdu zastavuje. V kolednících 
by se krve nedořezal. I dospělý vedoucí nejistě čeká, 
co nastane. „Dobrý den, můžu vám přispět? Zpívat 
nemusíte.“ Usmívá se řidič auta, vhodí bankovku “
do kasy a odjíždí. Letošní koledníci získali během 
obchůzek po naší obci kromě vykoledovaných peněz, 
sladkostí či nachlazení hlavně zkušenost, že lidé jsou 

dobří, že je neokradou ani nevyženou, ale naopak je 
vítají s úsměvem, přispějí nemalou částkou na charitu 
a ještě vše zakončí slovy „přijďte příští rok zas“.
Zapojilo se celkem 8 skupinek dětí a 2 kasičky byly 
v obou kostelích. Na organizaci sbírky v naší obci se 
podílelo asi 40 dětí a dospělých. Pro Charitu Frenštát 
se během Tříkrálové sbírky 2015 vybralo celkem 
382 979 korun. Z toho u nás lidé přispěli částkou 
63 004 korun. Všem koledníkům, vedoucím skupinek 
a hlavně našim občanům, kteří do kasiček přispěli, 
předávám velké poděkování od Charity z Frenštátu 
pod Radhoštěm.  Kateřina Niklová

koordinátorka sbírky v Kunčicích pod Ondřejníkem
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V poslední době se v oblasti pod Stolo-
vou opakovaně objevují volně pobíhají-
cí psi. Fotografi e tohoto pejska byla po-
řízena majiteli soukromého pozemku,
na který se  spolu s dalšími psy zaběhl.
Prosíme majitele psů, aby si své miláč-
ky řádně hlídali, opatřili je známkou
a měli nad nimi kontrolu. Volně po-
bíhající psi mohou způsobit zranění
lidem nebo škodu na majetku. Obec
může dle zákona maximálně zajistit 
odchyt psa a jeho umístění do útulku,
což je ale spojeno s dlouhodobými  fi -
nančními náklady pro obec.  Pro před-
stavu – obec musí  zaplatit za odchyt 
psa a měsíční pobyt v útulku 4 429 Kč
(při sazbě 122 Kč/den), plus náklady
na očkování a prohlídku veterinářem
v hodnotě nejméně 450 Kč, bez čehož
psa do útulku nepřijmou.  (-MŠ-)

HLÍDEJTE SI SVÉ PSY

OMLUVA
V lednovém čísle ON si trochu zařádil tiskařský šotek. Omylem jsme
otiskli informaci o vodném a stočném z roku 2014, vedle stejné infor-
mace z roku 2015. Při následné korektuře mi tato skutečnost utekla.
Čtenářům ON se omlouvám. P . Andrle

V měsíci lednu jednotka vyjela ke 
4 událostem, z toho ke 3 požárům.
Nejdříve jsme vyjížděli k požáru ro-
dinného domu v naší obci, zhruba
týden poté jsme vyjížděli k dalšímu
požáru, tentokrát do Trojanovic, kde
hořel menší altánek. Ke konci měsíce
jsme byli povoláni k snesení pacien-
ta z podkroví do sanitky a o dva dny
později jsme vyjížděli k požáru plas-
tového kontejneru.
V únoru jsme měli nahlášené dvě
události, v obou případech se jednalo
o požáry. Nejdříve hořela suchá tráva
pod elektrickým vedením u autobu-
sové zastávky „Točna“ a hned 14 dní
poté hořelo v kotelně nedaleko od prv-
ní události. 
Třetí měsíc roku byl měsícem požá-
rů. Hned na jeho začátku jsme byli po-
voláni k požáru rodinného domu v Ti-
ché, kde jednotka prováděla ventilaci
a následně vyklízela požářiště, 2 dny
poté pár hodin po půlnoci jsme vyjíž-
děli k požáru sklepa v Kunčicích. Na

závěr měsíce byl ještě hlášen požár 
elektrického kabelu na sloupu na Ma-
ralově kopci.
V dubnu jsme vyjížděli k požáru cha-
ty na Maraláku, tam jsme se zdrželi
až do pozdních večerních hodin. Dále
jsme byli povoláni k poškozenému
vysokotlakému plynovému potrubí
u bývalé lékárny, kde jsme provádě-
li evakuaci budovy a zajištění místa
události. Na konci měsíce jsme se pro
zpestření zúčastnili cvičení v Čelad-
né, kde měl hořet seník.
Květen byl náročnější, vyjížděli jsme
k devíti událostem. Nejdřív k požáru
bytového domu ve Frenštátě, během
2 deštivých dnů jsme čerpali 5 sklepů
a následně jsme prováděli celou noc
monitoring Tichávky, pak jsme likvi-
dovali olejovou skvrnu na komunika-
ci v naší obci a odstraňovali spadlý
strom na komunikaci.
V měsíci červnu jsme jen jednou li-
kvidovali nebezpečný hmyz.
V červenci jsme vyjížděli ke 2 událos-

tem, a to dokonce v jeden den. Nejdřív
jsme byli povoláni k požáru trafosta-
nice v Continentálu a hodinu poté
k pádu letadla v naší obci.
V srpnu jsme vyjížděli ke 4 požárům.
Nejdříve hořela chata v Kunčicích po
zásahu bleskem, pak hořelo v Troja-
novicích, kde se jednalo také o chatu.
V půlce měsíce jsme jeli až na Staré
Hamry, kde hořela škola a nakonec
hořel plastový kontejner.
V září jsme vyjížděli k úniku plynu
při kopání kanalizace v naší obci, dva-
krát k likvidaci nebezpečného hmyzu
a nakonec k vyproštění osoby ležící za
dveřmi uzamčené chaty. 
Zbývající 3 měsíce jsme měli po jed-
nom výjezdu. V říjnu jsme likvidovali
olejovou skvrnu na komunikaci v obci,
v listopadu jsme byli povoláni k požá-
ru bytového domu do Frenštátu a v pro-
sinci jsme zasahovali u tragického po-i
žáru trvale obydlené chaty v Trojanovi-
cích, kde uhořela její majitelka.
Jako každým rokem se i letos členové

jednotky podrobili školení a ověření 
znalostí. Zástupci velitele se zúčast-
nili pravidelných školení na HZS, 
strojníci prošli pravidelným školením 
v Jánských Koupelích.  V loňském 
roce byla jednotka díky dotacím 
z kraje dovybavena dvěma kusy pře-
tlakových dýchacích přístrojů Dráger, 
jedním párem zásahových rukavic 
a třemi kusy zásahových hadic. Dále 
jednotka obdržela bourací sekyrou 
a příruční sekyrou. K rychlejším vý-
jezdům a také příjezdům k události 
nám pomáhají i nová garážová vrata 
a hlavně výjezdový tablet, který slou-
ží jako navigace a dovede nahradit 
i vozidlovou radiostanici. V loňském 
roce jsme do řad naší jednotky přiví-
tali 4 nové členy, a to Martina Macuru 
a z řad mladých hasičů k nám dospěl 
Pavel Pichl, Pavel Vaněk a Emil Hučík 
ml. Dále získali Pavel Pichl a Marek 
Cochlar odbornost velitele družstva. 
Chtěl bych všem moc poděkovat za 
jejich obětavou práci.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH 
Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2014

Tomáš Závodný, starosta SDH
V roce 2014 jednotka zasahovala u 35 událostí, což je oproti minulému roku o 8 událostí více. Vyjížděli jsme: 18 x k požáru; 

1 x k dopravní nehodě letecké; 12 x k technické pomoci; 1 x k ostatní pomoci; 2 x k úniku plynu; 1 x k úniku ropných produktů.

Videa z činnosti mladých hasičů, výjezdové jednotky i SDH naleznete na webu
hasičů (sdhkuncicepo.mypage.cz) a na webu Kunčice TV (www.kuncicetv.cz).
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Růžena Lhotská ................................................................................. 95 let
Zdeňka Blažková ............................................................................... 88 let
Marie Klimešová .............................................................................. 84 let
Vlasta Kubulusová .............................................................................. 84 let
Ilona Václavíková ............................................................................... 81 let
Žofi e Chasáková .................................................................................. 80 let
Josef Fojtík .......................................................................................... 75 let
Jiřina Maralíková ............................................................................... 75 let
Jarmila Kokešová ............................................................................... 70 let
Drahomíra Valášková ........................................................................ 65 let
Alois Gajdůšek ................................................................................... 65 let
Zdenek Voňák ..................................................................................... 65 let
Miroslav St oliga ................................................................................ 65 let
Emilie Gajdošová ............................................................................... 65 let
Věrka Juroková .................................................................................. 65 let
Jaroslav Šrubař .................................................................................. 65 let
Jan Lanča ............................................................................................ 65 let
Rudolf Tymel ...................................................................................... 60 let
Ludmila Gachová .............................................................................. 60 let
Aleš Běčák .......................................................................................... 60 let

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

Jubilanti únor 2015

Vzpomínáme
elých je uložen v paměti žijících.     „Život zemře

Cicero Marcus TTullius
2015 uplyne 20 let od úmrtí pana BohumilaDne 28. 2. a Řezníčka.

S láskou vzpomínají manželka Ludmila
a synové Jiří a Lumír s rodinami.

Dne 5. 2. uplyne už rok, co nás opustil pan Bohumil Holuša. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za celou rodinu manželka Jarmila

Matrika a evidence obyvatel v roce 2014
Vážení občané, rok 2014 je úspěšně za námi a určitě vás bude zajímat stručný 
přehled matričních událostí a statistika  evidence obyvatel obce Kunčice pod 
Ondřejníkem za rok 2014:

 narodilo se 22 dětí (9 dívek, 13 chlapců)
 zemřelo 18 občanů
 bylo uzavřeno 19 sňatků (5 v obřadní síni, 10 mimo obřadní 

síň a 4 sňatky církevní)
 6 občanů požádalo o změnu příjmení
 k trvalému pobytu se přihlásilo 73 občanů
 odhlásilo se 47 občanů
 stěhování v obci – 7 občanů
 4 občanům byl zrušen trvalý pobyt úřední cestou
 bylo provedeno 329 ověření podpisů a listin
 bylo provedeno 11 zápisů o uznání otcovství
 5 x jsme přivítali v obřadní síni narozené občánky
 74 občanů požádalo o ověřené výstupy z Czech Pointu
 počet obyvatel k 1.1.2015 – 2316 občanů

Počet občanů starších osmdesáti  let:
  80 – 84 let  54 občanů
  85 – 89 let  32 občanů
  90 – 95 let  17 občanů
Nejstarší občanka naší obce letos v únoru oslaví 95 let.

Taťána Holušová, matrika, evidence obyvatel

Vynášení mařeny 
v neděli 22. března 2015

Již teď srdečně zveme naše občany na rozloučení se zimou a vítání jara. Po 
samotném vynesení Mařeny ze vsi se přeneseme symbolicky ze zimy do jara  
- tentokrát v sále na Huťařství, kde bude připraveno kreativní tvoření s veliko-
noční tématikou pro děti i dospělé. Podrobnosti v březnovém zpravodaji.  (MŠ)

ČTVRTEČNÍCI:
JAK (NE)VYLEPŠIT ČLOVĚKA

Otazníky nad možnostmi současné neurovědy ovlivňovat lidskou osobnost.
Programem provází Doc. Marek Petrů, PhD. Ve čtvrtek 19. února 2015 v 17.00 
hodin. Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Vstupné: 30 Kč. www.
muzeumnj.cz
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Srdečně zveme 
rodiny s malými 
dětmi v neděli 
29. března dopoled-
ne, od 10:00 na 
představení The-
atr Ludem - Kvak 
a Žbluňk. Vstu-
penky bude možno 
zakoupit od 2. 3. 
na obecnímúřadě, 
Cena: 50 Kč dospě-
lí, děti zdarma (lís-
tek je ale potřeba 
vyzvednout, kapa-
cita sálu je omeze-
na). Současně týž 
den večer od 17.00 
odehraje se před-
stavení pro dospělé 
(Divadlo U lípy). 
Zajímavý a napína-
vý děj divadelní hry 
„Let OK 302 MA-
DRID-MEXIKO“ 
si nenechte ujít.  

Oznámení o konání valné hromady 
honebního společenstva

Starosta honebního společenstva Kunčice pod Ondřejníkem 
svolává řádnou valnou hromadu, podle ustanovení paragrafu 
22 zák. č. 449/2001 Sb. Řádná valná hromada se bude konat dne 
22. 2. 2015 v 10 hod. v restauraci Na kopečku U Macurových.

Program valné hromady
 Zahájení
 Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu
 Zpráva o činnosti honebního společenstva
 Roční účetní uzávěrka a návrh rozpočtu na rok 2015
 Závěr
 Občerstvení a pohoštění účastníků valné hromady

V případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většiny 
hlasů), uskuteční se jednání valné hromady po uplynutí 1 hodiny, 
viz par. 22 odst. 4 Zák.449/2001 Sb. Člen honebního společenstva 
může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě.

  V Kunčicích pod Ondřejníkem                      starosta HS
            Dne 20. 1. 2015                                   Cochlar Miloš



42/2015

Výsledky Tříkrálové 
sbírky 2015

Trojanovice ...................................... 4.586 Kč
Kunčice pod Ondřejníkem ............ 63.004 Kč
                                                + 5 EUR, 11centů, 2 PLN
Frenštát pod Radhoštěm ................ 8.818 Kč
Vlčovice ........................................... 17.320 Kč
Mniší  ................................................. 25.238 Kč
Bordovice ........................................ 20.025 Kč
Čeladná ............................................ 12.656 Kč + 5 EUR
Tichá ................................................. 41.902 Kč
Lichnov ............................................ 53.660 Kč
Hukvaldy .......................................... 57.969 Kč
Kozlovice  ......................................... 77.801 Kč

Celkem ........................................ 382.979 Kč

 Inzerce

 Inzerce



5 - Inzerce

Zeptali jsme se Moniky Konvičné z desti-
nační společnosti Beskydy-Valašsko:

Co je cílem projektu Beskydy Card? 
Projektem Beskydy Card chceme dosáhnout 
zvýšení zájmu návštěvníků o naši turistic-
kou oblast Beskydy - Valašsko, zvýšit tak 
návštěvnost a prodloužit dobu přenocování 
v ubytovacích zařízeních.  Konkurence je 
dnes obrovská, proto jsme společně s part-
nery přemýšleli o produktu, kterým bychom 
naši oblast nabídkou odlišili a zviditelnili 
před jinými destinacemi. Tento cíl má plnit 
projekt Beskydy Card, regionální návštěv-
nický systém.

Co přinese Beskydy Card poskyto-
vatelům služeb?
Poskytovatelé služeb, jak ubytovatelé, tak 
provozovatelé atraktivit, zapojením do pro-
jektu zvýší povědomí a zájem o jejich zaří-
zení, díky masivní a dlouhodobé propagaci 
projektu Beskydy Card na internetu, v tiš-
těných médiích či na propagačních akcích 
se zvýší výskyt informací o jejich službách 
a přiblíží se tak jejich zákazníkům. Samo-

zřejmě ten největší efekt je zvýšení návštěv-
nosti. Je však třeba počítat s tím, že je to 
dlouhodobý proces

Jak Beskydy Card zájemce získá?
Beskydy Card získá zdarma, pakliže se uby-
tuje u smluvních ubytovatelů a to vždy mi-
nimálně při ubytování na dvě noci. Jejich se-
znam, který se neustále rozrůstá, získá na por-
tále www.beskydycard.cz. Mysleli jsme také
na jednodenní návštěvníky, kteří mají možnost 
zakoupit si Beskydy Card prostřednictvím e-
-shopu na webových stránkách www.besky-
dycard.cz nebo ve vybraných informačních
centrech turistické oblasti  Beskydy - Valašsko.

Co přinese Beskydy Card návštěv-
níkovi?
Karta Beskydy Card je určena návštěvní-
kům, kteří aktivně tráví čas při cestování, 
sportu či odpočinku v turistické oblasti Bes-
kydy-Valašsko. Díky kartě tak mohou získat 
řadu benefi tů a to po dobu platnosti Beskydy 
Card, což je 12 měsíců od data vydání. S kar-
tou získají bezpočet fantastických zážitků 
a poznání.  Výhody Beskydy Card uživatel 
karty sleduje na www.beskydycard.cz nebo 
v doprovodné tištěné brožuře, kterou obdrží 
společně s kartou.

Pro úspěch projektu je podstatné, aby drži-
telé Beskydy Card mohli čerpat maximum 
nabízených služeb v Beskydech, proto je 
důležité, aby se do projektu zapojilo ma-
ximum provozovatelů atraktivit. Zájemci 
o zapojení do projektu Beskydy Card mo-
hou kontaktovat Destinační management 
turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., 
p. Renatu Kotalovou, tel. 739 203 933, e-
-mail: dm@beskydy-info.cz

Podnikatele 
v Beskydech spojuje 

Beskydy Card!
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Momentky z představení Divadla Klauniky, do kterého byli aktivně zapojeni i mnozí i diváků. Jak stálo na plakátu – „ hrají Zuzana-Anna Rút,
přední světový chůdoherec Lenoir Montaine a další ctihodní občané vašeho města…“
A na březen jsme připravili divadelní představení pro děti i pro dospělé. Informace v tomto čísle.  FOTO: Markéta Menšíková

Ještě k Tříkrálové sbírce

KLAUNIKA SE LÍBILA

Foto: archiv
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Dotčené územní samosprávné cel-
ky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 
zákona o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí neprodleně o zve-
řejnění informace o oznámení kon-
cepce a o tom, kdy a kde je možné 
do oznámení koncepce nahlížet na 
úředních deskách a nejméně ještě 
jedním v dotčeném území obvyk-
lým způsobem (v místním tisku, 
rozhlase, zpráva ČTK apod.) sou-
časně s upozorněním, že každý 
může Ministerstvu životního pro-
středí, odboru posuzování vlivů na 
životní prostředí a integrované pre-
vence zaslat své písemné vyjádře-
ní k oznámení koncepce do 20 dnů 
ode dne zveřejnění informace 
o oznámení koncepce na úřed-
ní desce posledního kraje. Doba 
zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale 
doporučujeme prodloužit lhůtu 
pro zveřejnění o dalších 15 dnů. 
Zároveň žádáme v souladu s § 16 
odst. 4 zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí o  zaslání vyro-
zumění o dni vyvěšení informace 
na úřední desce. Toto vyrozumění 
může být zasláno elektronicky na 
emailovou adresu: Simona.Janci@
mzp.cz.
Dále žádáme dotčené územní sa-
mosprávné celky a dotčené správ-
ní úřady ve smyslu § 10c odst. 3 
zákona o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí o zaslání písemné-
ho vyjádření k oznámení koncepce 
Ministerstvu životního prostředí, 
odboru posuzování vlivů na ži-
votní prostředí a integrované pre-
vence, a to nejpozději do 20 dnů 
ode dne zveřejnění oznámení 
koncepce podle § 16 odst. 4 záko-
na o posuzování vlivů na životní 
prostředí, tedy ode dne, kdy bude 
koncepce zveřejněna na úřední 
desce posledního kraje. Současně 
žádáme, aby vyjádření obsahovalo 
i doporučení: 
Na které aspekty zpracovávané 

a posuzované koncepce, složky
životního prostředí a jejich para-
metry, vlivy na životní prostředí 
a veřejné zdraví by se mělo vyhod-
nocení zejména zaměřit.
Zda přicházejí v úvahu varianty
(alternativy) dosažení cílů koncep-
ce, lišící se svými vlivy na životní 
prostředí, které by měly být před-
mětem vyhodnocení a posouzení.
Orgány ochrany přírody, které
k uvedené koncepci vydaly sta-
noviska podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně příro-
dy a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, podle nichž nelze vylou-
čit významné vlivy této koncepce
na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti, žádáme, aby v pří-
padě, že jsou si vědomy konkrét-
ních vlivů na předměty ochrany
konkrétních evropsky význam-
ných lokalit a ptačích oblastí nebo
je předpokládají, tyto vlivy speci-
fi kovaly. Pokud nadále nelze vy-

loučit významné negativní vlivy, 
mělo by být ve vyjádření uvedeno 
zejména následující:
Návrh na případné zpracování 
variant (např. jejich negativní či 
pozitivní vymezení, tj. navrhnout, 
jaké limity nebo území by neměla 
realizace koncepce překročit nebo 
naopak, jak by měla realizace lo-
kalitě prospět).
Další požadavky na proces z hle-
diska vyhodnocení vlivů na ev-
ropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti (bližší požadavky 
na obsah a rozsah posouzení, 
resp. upozornění, co by nemě-
lo být opomenuto vzhledem ke 
konkrétní lokalitě). Do oznáme-
ní koncepce lze také nahlédnout 
v Informačním systému SEA 
na internetových stránkách http://
portal .cenia.cz/eiasea/view/
SEA100_koncepce pod kódem 
koncepce MZP198K.                                                                                      

Ing. Petr SLEZÁK

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, zasíláme oznámení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“ 

(dále též jen „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 citovaného zákona a sdělujeme Vám, že tato 
koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 Inzerce
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V roce 1905 vydala česká spisovatel-
ka a redaktorka Miloslava Marie Pro-
cházková půvabnou knížku s názvem
Naše Bezkydy. Značná část obsahu
se týká i tehdejších Velkých Kunčic.

Autorka uvádí, že podkladem pro její
vyprávění bylo „ústní podání p. Cyri-
la Remeše, správce školy ve Velkých
Kunčicích“. A tak napsala toto (za-
chováváme původní pravopis):

Příjemná jest as půlhodinová pro-
cházka ze Skalky silnicí malebnou
kotlinou velkokunčickou k hostinci
„ na Huťařství“ ve Velkých Kunči-
cích. V hostinci tom může se pose-
dět při dobrém mléce, kyšce aneb
brynze s pivem a chlebem atp., ne-
boť i zde jest krásný pohled na hory
a zvláště pak na Čertův Mlýn.  Do
jisté míry zajímavých jest také tento
hostinec proto, že první jeho maji-
tel byl zeman, jemuž obyvatelstvo
velkokunčické bylo poddáno. Na
gener. mapách dosud jest toto místo
označeno jako zemanství (Junkerei).
Tehdy arci nebyl zde ještě hostinec,
nýbrž byl to statek s polním hos-
podářstvím a se sklenými hutěmi.
Odtud odvozuje se také název hos-
tince „ na Huťařství“. Majitelé to-
hoto statku velice často se střídali,
až konečně přešel koupí v majetek 
obce, která teprve obecní hostinec
v něm zřídila, pronajímajíc pozemky
na drobno chudině. Zajímavým jest 
však hostinec ten ještě mimo to po-
věstí, která k němu se přimyká.   

Za dávných časů, když ještě přástky
byly velice oblíbeny, držela huťař-
ství jistá vdova, která měla jedi-
nou dceru. Přástky takové pilně se
navštěvovaly. I neúčastnily se jich
pouze děvy a ženy, nýbrž dostavo-
vali se k nim i mládenci., aby vyvo-
leným dívkám pazdeří otřepávali.
A byla to úsluha ze strany mládenců
tak obvyklá, že hanbila se za to kaž-
dá dívka, jíž nedostalo se jí od žád-

ného hocha. Věc taková udávala se 
však jen zřídka. Pochopíme tedy, jak 
bylo as ubohé dívce z huťařství, že 
právě ona byla takovou výjimkou. 
Když za zvonivého smích dívek po 
zakončené práci docházelo ku pra-
starému tomuto obyčeji, zůstávala 
ona jediná samotnou. Srdce bo-
lem a hanbou majíc sevřené, sama 
musela si tuto službu prokazovati. 
Můžeme se tomu tedy diviti, když 
povzdychla si konečně: „ kdyby sám 
čert přišel, že by si ho vzala, aby ne-
musela sedět zde jako na skřipci?“ – 
A hle! Nepovzdechla si marně, Kde 
se vzal, tu se vzal, pojednou béře se 
k opuštěné dívce bledý, černě oděný 
pán, aby pazdeří jí otřepal a pilně 
si ji namlouval. Ale pán ten neušel 
pozornosti všeho všímající si starší 
osoby, která mezi přadlenky dochá-
zela.  Očí svých z něho nespouštějíc, 
záhy zpozorovala, na jedné z jeho 
nohou koňské kopyto. Zděšena tím-
to zjevem nemeškala, aby sdělila se 
o své tajemství s matkou dívčinou. 
A tato na smrť polekána, radila se 
se zkušenou osobou, co bylo by jí 
činiti, aby tak nemilého ženicha se 
zbavily. I poradila jí toto: „Až bude 
vaše dcera opět na svém místě se-
děti a černý ženich se k ní přitočí, 
rcete jí, ať ukáže oknem na tento 
vrch řkouc: „bude –li na této hoře, 
kterou zde oknem vidíme, do tří 
dnů potok a mlýn, který bude mleti 
než kohout z rána ve Velkých Kun-
čicích zakokrhá, budu vaší ženou, 
jinak ne.“

Z dávné histo rie naší obce

HUŤAŘSTVÍ

 Inzerce
A tak také se stalo. Dívka černému ženichu 
skutečně tuto podmínku položila. Ženich 
však podmínku přijal a o překot snášel 
na kopec kamení a stavěl. A po Velkých 
Kunčicích chodil žid zkupovával veškeré 
kohouty, ba i staré slepice.  Nad čímž však 
ona zkušená žena povážlivě hlavou vrtěla, 
neboť neušlo jí nic, co se v obci dělo.  Vě-
třila v tom hned čertovo kopýtko.  Proto 
uschovavši dobře svého kohouta pod ře-
šeto, pravila židovi, že žádného kohouta 
nemá, ať jen celý dům prohledá. A tak 
skutečně svého kohouta uchránila. 
 Stavba čertu ženichu výborně se daři-

la: v ustanovenou dobu ráno stál tu mlýn 
úplně vypraven, jen ještě mlýnský kámen 
nebyl tam umístěn.  Ale i ten vlekl již čert 
ohromným řetězem k sobě připásaný, když 
pojednou ve Velkých Kunčicích poprvé ko-
hout zakokrhal. „Co to?“ trhl sebou čert. 
„Slyšel dobře?“ Kokrhání se však opako-
valo, nemohl se klamati. Srše tedy zlostí, 
praštil kamenem tak prudce o zem, že se 
rozpoltil a hned zmizel.  Sázka jeho byla 
prohrána. A rozpoltěný ten kámen leží na 
Čertově Mlýně doposud a také místo po 
mlýnské strouze může se tu stopovati.
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K

Výsledky závodů: 

LYŽAŘI I.                                 LYŽAŘI II. 
1. Lada Struziaková 1. Jan Polášek 
2. Ondřej Nikel 2. Martin Adamec 
3. Sabina Stempěnová 3. Adéla Beránková     
4. Eliška Majerková 4. Eliška Chovančíková
5. Martin Strnadel 5. Sára Kadlecová  
6. Jana Mikulková 6.Denisa Petrová 
7. Tereza Urbánková 7. Martina Foltýnová
8. Anna Zádrapová 8. Ondřej Sebera                  
 9. Vojtěch Střalka 

SNOWBOARDISTÉ: 
1 . Karolína Šigutová 
2. Edita Němcová
3. Miroslava Čajánková 
4. Milan Kunz 
5. Denisa Šigutová
6. Michael Martiňák 
7. Adam Křenek 
8. Lucie Kráĺová

ŠVIHADLOVANÁ

LYŽÁK 2015

Poslední školní den roku 2014 jsme s žáky II. stupně strávili sportovně. Soutěžili jsme 
ve švihadlované. Všichni žáci skákali 1 minutu přes švihadlo, z výsledků se vypo-
čítal průměr na žáka a součet žáků celé třídy určil výherce. Nejvíce naskákali žáci 
8. třídy, v průměru 115 skoků za minutu, na druhém místě byla děvčata z 9. třídy - 98 
skoků a na třetím místě žáci 7. třídy s 85 skoky na žáka. Nejlepší skokanka byla z šes-
té třídy Sabina Stempěnová, naskákala 134 skoků a z chlapců nejvíc naskákal Adam 
Křenek z osmé třídy se 169 skoky za minutu. Dopoledne pokračovalo dalšími hrami 
v tělocvičně, které vyžadovaly fyzickou kondici. Hráli jsme také koulovanou – bitvu 
s papírovými kuličkami a člověče nezlob se s živými fi gurami. Petra Švrčková

V letošním školním roce jsme lyžařský výcvikový kurz absol-
vovali na Mezivodí. Svah byl stejný jako loni, ale ubytovaní
jsme byli v penzionu LEDOVEC. Hodně žáků již umělo ales-
poň trochu lyžovat a na lyžích nestáli poprvé, celý týden se tak 
zdokonalovali v lyžařském a snowboardovém umění. 

Byli zde i úplní začátečníci, kteří se s lyžemi teprve sezna-
movali, ale koncem týdne již zdárně sjeli celý svah. Ve středu
jsme se vydali na vycházku na Bílou a setkali se tak s mladšími
spolužáky, kteří dojížděli každý den do lyžařské školy Sluníč-
ko. Ve čtvrtek proběhly závody ve sjezdoslalomu.V pátek jsme
už na svahu procvičovali netradiční prvky – jízdu ve vysokém
sněhu, kolotoč, vyšívání na lyžích nebo vláček a užili jsme si
i spoustu zábavy. Lyžařský kurz proběhl úspěšně a již teď se
těšíme na další v příštím školním roce. Petra Švrčková

 Foto: archiv ZŠ
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Y KARLA SVOLINSKÉHO

Charita Frenštát pod Radhoštěm
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku.  

Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo v Kunčicích pod Ondřejníkem vybrat:

63.004 Kč 
Velké poděkování patří také všem malým i velkým koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2015 budou podpořeny tyto záměry:
 Podpora nově vzniklé sociální služby - Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Podpora činnosti Charitní pečovatelské služby
Pomoc rodinám na Ukrajině postižené válečným konfl iktem

Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě, ale je určen i na další projekty Diecézní Charity, na humanitární pomoc a další 
projekty pomoci organizované Sekretariátem CHČR. V Charitě Frenštát pod Radhoštěm zůstává 65% výnosu této sbírky.

Charita Frenštát pod Radhoštěm
Anna Čechová

Mob: 733 676 652, e-mail: anna.cechova@frenstat.charita.cz, www.frenstat.charita.cz

  Inzerce
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