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Dne 1. září 2011 se na první cestu do kunčické školy vydalo 23 dětí. Slavnostně oblečených, s aktovkami 
vonícími novotou. Přivítal je Tomáš Kolesa, ředitel školy a povzbudil je do školní práce. Pozdravit nové 
školáčky přišel také pan starosta Tomáš Hrubiš, který předal dětem dárky. Letos budou své první 
školní zkušenosti sbírat tyto děti: Anna Balcarová, Stela Baranová, Veronika Bartošová, Martina 
Hanusová, Matyáš Kadúch, René Kašpar, Matěj Konečný, Kryštof Menšík, Dominik Mylek, Adéla 
Niklová, Richard Nytra, Lucie Polášková, Lukáš Poledník, Daniel Sebera, Michaela Slívová, Marek 
Strnadel, Jáchym Šebela, Štěpán Šebela, Daniela Štefková, Karolína Tofl ová, Zuzana Vašutová, Adam 
Závodný a Adam Zbořil. Přejeme jim, aby jejich školní dny byly naplněny kamarádstvím a radostí 
z vědění i z dosažených cílů. Pavlína Fišerová, třídní učitelka 

PŘIVÍTALI JSME 
DVACET TŘI PRVŇÁKŮ
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Galerie LARA 

22. října 2011, 16. 00
Vernisáž výstavy            

KAPPELOVO ROMANTICKÉ 
BLOUDĚNÍ KRÁSNEM

Objektivem Libora Kappela, 
majitele galerie U Wericha

Jedinečné sólo na třicet bubnů Ivo Batouška, 
uměleckého vedoucího souboru Jumping Drums 

KULTURA  PODZIMU

Podzimní koncert
pro 2 trubky a varhany

Na programu budou skladby
tří významných autorů vážné hudby

Antonín Dvořák, Johann Sebastian Bach,
Felix Mendelssohn  - Bartholdy

Účinkují: David Škařupa, Petr Strakoš – trubky; 
Marek Kozák – varhany

Pojďte se nechat přenést do jiného světa 
a nechte na sebe působit tóny vážné hudby.

Koncert se koná 7. 10. 2011 v 17:00.
Kostel sv. Máří Magdalény

v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Pozvání nejen 
na lampiónový průvod

ASPV ve spolupráci se SRPDŠ pořádá ve středu 9. 11. 2011 již 
tradiční LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD. Sraz v 16:30 před školou. 
Podrobnosti na plakátech a webu obce. Srdečně zveme. Upozor-
nění: V tento den se nebude konat cvičení rodičů s  dětmi. Slav-
nostní rozsvěcení vánočního stromu s minijarmarkem  chys-
táme na začátek adventu. Předvánoční koncert školy proběhne
v úterý 20. 12. 2011 v kostele sv. Máří Magdalény v Kunčicích 
pod Ondřejníkem. Podrobnosti v příštích ON a samozřejmě na 
webu obce.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Miroslav Valášek ................................................................ 90 let
Bedřich Majerek ................................................................. 87 let
Marie Křiváková ................................................................. 85 let
Jarmila Drongová .............................................................. 83 let
Vlasta Jakubová ................................................................. 75 let
Anna Kuřecová ................................................................... 75 let
František Krpec .................................................................. 70 let
Marta Čalová ...................................................................... 70 let
Alžběta Zátopková ............................................................. 70 let
Miroslav Šigut .................................................................... 70 let
Dagmar Pavlisková ............................................................ 65 let
Naděžda Krpcová .............................................................. 65 let
Lenka Pastrňáková ........................................................... 60 let

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

Jubilanti říjen 2011

O S O B N ÍO S O B N Í
Vzpomínky

K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení občané, nikdy jsem nereagoval na Otevřené dopisy
starostovi ani na Kunčické noviny, taktéž na pomlouvačné články
na webu. Tentokrát však reagovat musím, byť jen krátce. Na první
straně Kunčických novin V autor nepodepsaného článku mimo
jiné napsal: „Co se děje dnes: Ing. Tomáš Hrubiš si zaplatil z účtu
společnosti svůj soukromý výdaj, se kterým nemá společnost nic
společného! Nemohlo se ani jednat o mylnou platbu, byl to čistě
osobní výdaj. Co s tím budete dělat, pane jednateli?“
A k čemu ve skutečnosti došlo? V únoru 2011 jsem jako nový
jednatel zřídil u České spořitelny přístup na účet Kunčické s.r.o.
pomocí internetbankingu – Servis 24, který jsme měli zaveden
i doma soukromě. Při vstupu na Servis 24 se pak oba účty
(soukromý i Kunčické s.r.o.) vygenerují vedle sebe. Se systémem
jsem teprve začínal pracovat. Dne 3. 3. 2011 jsem posílal synovi
částku 2 400 Kč do Brna (student), omylem jsem „klikl“ na účet 
Kunčické s.r.o. Hned druhý den 4. 3. 2011 jsem tento omyl zjistil
a ihned jsem uvedenou částku na účet Kunčické s.r.o. vrátil, což
je zřejmé z historie transakcí na účtu.  Pokud by pisatel celou
záležitost popsal podobně, vše by bylo v pořádku. Z dikce článku
je však zřejmý úmysl pisatele mne poškodit, prostě udělat ze mne
zloděje. Nezasvěcení čtenáři to takto mohou chápat. Já to chápu
jako závažný a opakovaný útok na moji čest i na čest celé mé
rodiny. Teď se zeptám já, co s tím budete dělat pane pisateli?
Podobným způsobem byl taktéž na první straně Kunčických
novin V napaden druhý jednatel Kunčické s.r.o. pan Ing. Ivan
Blažek, kterého všichni známe jako slušného a poctivého člověka.
Pisatel nám jednatelům takto odplácí zadání forenzního auditu
v Kunčické s.r.o. (nebo že by se chtěl přímo pomstít?). Inspiraci
pro pisatele byly informace získané v kanceláři Kunčické s.r.o. na
obecním úřadě. Článek není podepsán, asi však nebude těžké si
domyslet kdo jej napsal. Co se to v té naší obci děje? Skutečně si
někteří myslí, že si mohou beztrestně dovolit vše? Jak až daleko
to dojde. Máme se snad již začít obávat i o své životy? Dnes jsme
napadáni my jednatelé, příště to může být kdokoli další z občanů.
Ostatní pomlouvačné články v uvedených novinách ignoruji. 

Tomáš Hrubiš, starosta obce

* * * * * * * * * * * * * * * * *
V minulém čísle Obecních novin jsme u jubilanta jménem Jiří 
Tichý, neuvedli jeho  titul Ing. Jmenovaný požádal, aby v tomto 
vydání novin, bylo vše uvedeno na pravou míru. A to hned na 
místě pod rubrikou jubilantů a s patřičnou omluvou. Pročež tak 
činíme.  Taťána Holušová

* * * * * * * * * * * * * * * * *
TJ Sokol

Cvičit se již začalo
Pondělí 15.00 – 16.45 žačky
 17.30 – 19.00 ženy zdravotní tělocvik
 19.00 – 21.00 fl orbal
Úterý 15.00 – 16.30 žáci
 19.00 – 20.15 aerobní cvičení
Středa 16.30 – 17.30 děti předškolního věku s rodiči
 18.30 – 20.30 tai – chi (pro začátečníky až od listopadu)
Cvičení probíhá v pěkné tělocvičně (u „žabáku“). Srdečně zve 
Asociace sportu pro všechny při TJ Kunčice p. O. 

„Nic z toho dobrého a krásného,
cos učinil, se neztratí.

Všechno zůstane.“
* * *

Dne 28. října 2011 uplynou smutné 2 roky od úmrtí pana 
Ivana Hrčka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a dcery s rodinami
* * *

Dne 3. 10. 2011 uplynulo 15 let od úmrtí paní Jindřišky 
Molatové ml. S láskou vzpomíná sestra Jarmila s rodinou.

V minulém čísle v textu o vítání občánků došlo k záměně jména 
miminka manželů Melicherových. Malá princezna se nejmenuje 
Lucie, jak bylo uvedeno, ale MARIE Melicherová. Omlouvám
se a děkuji za pochopení.  Taťána Holušová

Podzimní vycházka pro seniory
Sraz v úterý 18. října 2011 v 9.30 „u žabáku“. Cesta povede 
k železniční trati, kolem Bílků na Maralák (občerstvení), dále 
pod Stolovou a zpět na točnu. V případě velmi nepříznivého 
počasí se na stejnou trasu vydáme ve čtvrtek 20. října.

Reakce na Kunčické noviny V

Jak se žilo v Kunčicích pod Ondřejníkem před sedmdesáti lety (9)

Z HRNČÍŘOVA DENÍKU
Říjen 1941

  4. 10. Dokopali jsme brambory. Nakopáno 1 a 3/4 kysně.
  5. 10. S Bedru v Meziřiči.
  6. 10. Jedem do Brna.
11. 10. Začal se rýt nový záhon. Fůra hnoje od Šplíchala. 
12. 10. První sníh.
18. 10. Zaseto 18kg žita.
21. 10. Samica se okotila po čtvrté.
25. 10. 8 králíků.
29. 10. Zemřela Selcerová. Lojzek odjel do Rakouska.
30. 10. Pohřeb děvčete Adolfa Černeka.
 Utraceno 6 králíků z devíti. 
 Zvěrolékařem zjištěno přecpání a zácpa. 
31. 10. Do 9. pěkné počasí. Od 9. deštivo, sníh a chladno až do konce.

UPOZORNĚNÍ
Přerušení dodávky elektrické energie:

13. a 14. října 2011 v době 7.30 - 14.30 hodin na dolním konci
(v oblasti okolo Menšíků, Václavíků a Řezníčků) 

- mapka v aktualitách na webu obce www.kuncicepo.cz.p
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DIGITALIZACE SE BLÍŽÍ 
– VŠE JE NA WEBU OBCE

Napsali nám: vzhledem k blížícímu se datu přechodu na digitální vy-
sílání v územní oblasti Ostrava by bylo vhodné, aby informace uvedené 
v příloze tohoto e-mailu a bannery umístěné na adrese http://www.digi-
talizace-obce.cz byly co nejdříve umístěny na Vašem obecním webu. Pro 
Vaši územní oblast prosím vyberte bannery s datem vypnutí 30. 11. 2011.  
Je nanejvýš důležité, aby občané měli s dostatečným časovým předstihem 
k dispozici veškeré dostupné informace spojené s procesem digitaliza-
ce ve Vašem regionu. V případě technických problémů se stažením či 
instalací bannerů kontaktujte, prosím, naší IT podporu prostřednictvím 
formuláře na uvedeném webu nebo v odpovědi na tento e-mail. Zároveň si 
Vás dovolujeme požádat o zpětnou vazbu a to buď zaslání odkazu na Vaše 
webové stránky s umístěným bannerem či informaci jakým způsobem 
byli občané informováni.

Informace k napojení na kanalizaci

NAPOJENÍ 
JE TŘEBA PROVÉST 

CO NEJDŘÍVE
Ve středu 14. 9. 2011 byl zahájen provoz 

kanalizace.  Občané, kteří mají zpracován projekt 
kanalizační přípojky s vydáním územního sou-
hlasu se mohou na kanalizaci napojit. K napojení 
na kanalizaci je nutné mít podepsanou Smlouvu 
o odvádění odpadních vod obecní kanalizací. 
Smlouva se podepisuje v sídle Kunčické s.r.o. (na 
obecním úřadě – tel.: 725 506 902) u paní Sacké.
        K sepsání smlouvy je potřeba mít k dispozici 
následující informace: příjmení a jméno vlastníka 
objektu (stačí jedná osoba), datum narození, ad-
resu napojovaného objektu, adresu trvalého by-
dliště, číslo účtu/kód banky při bezhotovostním 
platebním styku, číslo telefonu, popř.   e-mail, 
odečtenou hodnotu odebrané vody z vodoměru 
(při napojení na obecní vodovod). Před samotným 
napojením přípojky na kanalizaci je nutná pro-
hlídka zástupce Kunčické s.r.o. (pan Kubín – vo-
lat na tel.: 734 412 707), zda nejsou napojeny jiné 
vody např. z okapů apod. Takové (tzv. balastní) 
vody znehodnocují čistící proces. Výše stočného 
je vypočtena z fi nanční analýzy stanovené v pod-
mínkách pro přidělení dotace na stavbu kanaliza-
ce, snížená o 10% a činí 37,60 Kč/m3 (konečná 
cena s DPH). Prosíme občany, kteří se připravuji 
k napojení na kanalizaci, aby se pokud možno na-
pojili co nejdříve. Je to nutné i z důvodu zajištění 
správné funkce ČOV. 

Tomáš Hrubiš, jednatel Kunčické s.r.o.

Na tomto zasedání byl schválen návrh 
plánu rozvoje obce do roku 2014. Do-
kument byl vypracován na bázi široké 
diskuse, kromě členů komise pro rozvoj 
obce přizváni další předsedové a členo-
vé jednotlivých komisí. K projednávání 
plánu se pak spolu s nimi sešlo i celé 
zastupitelstvo na pracovním jednání. 
Plán rozvoje je zpracován v návaznosti 
na Strategický plán rozvoje obce z roku 
2007 a zároveň je jeho doplněním. Plán 
je sestaven do roku 2014 a bude roz-
pracován do konkrétních programů na 
jednotlivé roky. Stanovení priorit k re-
alizaci v roce 2012 proběhne v souladu 
se sestavováním rozpočtu na příští rok. 
Plán respektuje principy udržitelného 

rozvoje, jehož cílem je neustále zlep-
šovat kvalitu života i životní podmín-
ky pro příští generace. Naší snahou je 
vyvážená podpora rozvoje mezi třemi 
oblastmi našeho života – ekonomickou, 
společenskou a oblastí životní prostře-
dí. Kvalita života má dle našeho názo-
ru rozměr nejen materiální, ale také 
rozměr společenský, etický, kulturní. 
Chtěli bychom, aby plán byl živým do-
kumentem, který bude průběžně aktu-
alizován s přihlédnutím na názory ob-
čanů naší obce a s ohledem na fi nanční 
možnosti obce. Celý akční plán je ke 
stažení na webu obce. 
Zastupitelstvo dále schválilo zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce na vypra-

cování projektové dokumentace na vý-
chodní část kanalizace obce (pro územ-
ní řízení). Byla také schválena a vydána 
změna územního plánu č. 4. Další změny 
již nebudou povoleny a jedním z dlouho-
dobých úkolů, které jsou před námi, je 
příprava nového územního plánu. 
ZO také schválilo navržené prodeje či 
koupě pozemků, zmocnilo radu obce 
k provádění rozpočtových opatření do 
výše 500 000 Kč a vyjádřilo svůj souhlas 
se zařazením stavby rozhledny a star-
tovací plochy pro paragliding na vrcho-
lu Ondřejníku do územního plánu naší 
obce. Kompletní usnesení z jednání za-
stupitelstva je na úřední desce a na webu 
obce.  Michaela Šebelová

V rámci obecních stránek nabízíme místním podnikatelům a podnika-
telům z okolí prodej reklamních bannerů, na kterých můžete propago-
vat svou činnost. Po kliknutí na banner bude samozřejmě návštěvník 
přesměrován na Váš web. Lze použít bannery o dvou velikostech:
• základní (velikost 145x145 pixelů) cena banneru je 208,33 Kč /měsíč-

ně /bez DPH; (250,- Kč/ měsíčně s DPH)
• menší (velikost 145x37 pixelů) 83,33 Kč /měsíčně/bez DPH; (100,-K/ 

měsíčně s DPH)
Objednávku zasílejte mailem na reklama@kuncicepo.cz. Dále připo-
mínáme možnost bezplatné propagace místních podnikatelů a služeb 
na webu obce – více na www.kuncicepo.cz.

INZERUJTE VÝHODNĚ
NA WEBU OBCE

Zastupitelstvo schválilo návrh plánu rozvoje obce do roku 2014

JDE NÁM PŘEDEVŠÍM O KVALITU ŽIVOTA V OBCI
Ve čtvrtek 22. 9. 2011 se sešlo zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání. Zastupitelstvo obce 
vzalo na vědomí informace o jednáních rady obce a zprávu o činnosti kontrolního výboru.
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ZAJACŮV MEMORIÁL
Letošní I. ročník Memoriálu Jana
Zajace staršího (30. července
2011) se skutečně povedl. Jeho
smyslem bylo, a do budoucna
i bude, připomenout nesmírně
obětavou práci, kterou Jan Za-
jac starší pro kunčický fotbal za
celý svůj život udělal. A tak se
holdem jeho práci stal turnaj za
účasti celkem třinácti mužstev,
z nichž jedno bylo ze slovenské
Korně, čímž se memoriál stal
hned ve svém prvním ročníku 
mezinárodním. Aleš Pokluda,
Jan Šašinka a Petr Němec měli
jako rozhodčí plné ruce práce,
ale vůbec nemohli (ani nechtěli)
ovlivnit to, že vítězství si odne-
sl domácí ZAJAC TÝM. V jeho
čele stáli pochopitelně kluci Za-
jacové – Marcel a Honza, ale po-
máhala také Miroslava Zajacová,
František Káňa, Richard Mácha,
Karel Světelský, oba Miroslavové
Kokešové, Adam Marek, Martin
Velička, Marta Kokešová, Rad-
ka Boráková a Michal Mazoch. 
A určitě bychom ještě někoho
našli. Už deset let hrajeme v obci
o „Kunčický pohár“ a když jsme
přišli s Memoriálem Jana Zaja-
ce staršího, zrušili jsme Žabákův
pohár, který měl za sebou devět 
ročníků, říká Honza Zajac. V Ža-
bákově poháru se udělovaly ceny
ve tvaru žáby, původně se uvažo-
valo, že pro novou soutěž budou 
vyvinuty ceny ve tvaru zajíců.
Ale to je otázka budoucnosti. 

PENÍZE A PAK 
ZNOVU PENÍZE

Obecní fotbal byl vždy fenomé-
nem života obce. Je jím i dnes. TJ
Sokol eviduje asi 600 členů, leč
aktivních (platících příspěvky)
je něco přes tři stovky. Znamená
to, že každý osmý kunčičan je
členem sportovní jednoty. Pro-
středků na sport bylo vždycky
málo. Obec se snaží pomoci, jak 
může, a těch každoročních dvě 
stě tisíc je pochopitelně znát, byť 

to nestačí. Pomáhají hodně míst-
ní podnikatelé, něco přijde ze
sportovních institucí, ale stačí to
jen tak na základní potřeby, vy-
světluje Karel Světelský. Bohaté
obce mohou postavit několik 
mládežnických oddílů a dostá-
vají také více dotací na rozvoj
mládežnického sportu. Kunčic-
kým se podařilo dát dohromady
fotbalovou přípravku (na sním-
ku), kterou v lednu tohoto roku
převzal od Jana Zajace Richard 
Macura. Jednotu dusí velké ná-
klady na cestovné a nároky na
bezpečnost přepravy. Aktivity
kunčických fotbalistů nejsou
dány výší fi nančních dotací. Oni
vědí, že pracují pro dobro spo-
lečnosti, která potřebuje zdravou
populaci. Není to však na první
pohled vidět a občas se najdou
lidé, kterým se zdají byť i drobné
investice do sportu vyhazová-
ním peněz. Někdy se totéž pro-
jevuje vůči kultuře. Většinou jde
u nich o nedostatečné vzdělání.
Vzpomínám si, že kdysi u nás na
šachtě byl ve vysoké funkci jistý
soudruh, který se vždy u každé
činnosti, s níž se setkal, tázal:
a soudruzi, je to koksovatelé? Ni-
koli. Sport v obci koksovatelný
není. Ale jsou jistě jiné hodnoty,
než tržba za koks. 

PŮVAB BÍLÝCH LAJN¨
Tatínek Zajac byl duší hřiště
a syn Jan to po něm vlastně zdě-

dil. Když nehraje a netrénuje,
lajnuje hřiště a dělá potřebnou
údržbu, jako kdysi otec. Kunčič-
tí fotbalisté hrají okresní soutěž
a z dosavadních sedmi zápasů
si přivezli devět bodů. Tři vý-
hry a čtyři prohry, je to tak půl
na půl. Kluci v oddíle se všichni
znají, přátelí se od základní ško-
ly. Nejstaršímu z nich je dvacet 
osm, ale průměrem patří kun-
čičtí mezi nejmladší manšafty.
Honza, vyučený autoklempíř,
pracuje (podobně jako bratr)
v údržbě nedalekého Beskyd-
ského rehabilitačního centra, má
tedy spíše čas dostavit se dvakrát 
týdně na trénink. Ostatní kluci,
kteří pracují třeba v třísměnném
provozu, nemohou vždy. Tak-
že na trénincích se schází tak 
polovina družstva, ale v přátel-
ských i mistrovských zápasech
se nestalo, že by jich bylo méně
než jedenáct. Svatyni, tedy bran-
ku, střeží Marek Vitásek, který
je zraněný, a nyní chytá David 
Ondryáš. V zimě se kunčičtí
fotbalisté účastní sálové soutěže
v kopané v nedaleké Kopřivnici,
a tak se dostanou i k trénování.
Družstvo tvoří v drtivé většině
odchovanci z místa. K dnešnímu
dni mají pouze tři členy družstva
odjinud. Na soutěžní zápasy jez-
dí sdruženi ve vlastních autech,
pouze za nezbytný cesťák. Auto-
bus by si dovolit nemohli. O dre-
sy se stará Richard Mácha, a to

je asi tak všechno, co se dá zjistit 
mezi bílými lajnami kunčického 
fotbalového hřiště.

A JEŠTĚ JEDNOU
PENÍZE

S oběma muži (spíše se člověku 
chce napsat s oběma klukama), 
kteří by se pro sport a fotbal roz-
trhali, i kdyby jim na činnost ne-
dal nikdo ani korunu, se opět vra-
címe k fi nancím. Vždycky to tak 
bude, že budou bohatší a chudší 
obce, to není jen otázkou výběru 
daní a celkových příjmů obce, ale 
je to i otázkou možného přispění 
fi lantropů a mecenášů, kteří se 
jakoby malým horským beskyd-
ským obcím vyhýbají. Oba pou-
žijí několikrát termín neziskový 
sektor, a to se mi líbí. Uvědomují 
si, že jednou bude, mimo silných 
ekonomických vazeb v obcích, 
základním úhelným kamenem 
činnosti právě neziskový sektor. 
A sázejí na mladé. Na titulní 
fotografi i mi ukazují kunčické 
budoucí naděje. Zleva sedí René 
Kašpar, Radan Šlechta, Gustav 
Špaček, Martin Strnadel, Patrik 
Klepáč, Albert Baran a Adam 
Zbořil. Za nimi stojí Ondřej Be-
ránek, Kryštof Menšík, Domi-
nik Mýlek, Jáchym Šebela, Petr 
Vykrut, Matěj Konečný a Lukáš 
Poledník. A nahoře nad nimi vy-
čuhuje Richard Macura.  Jednou 
jim budeme fandit. Ano, bohatší 
obce mají mladší přípravku, star-
ší přípravku a ještě mladší žáky 
a starší žáky. Mnozí z nich fasují 
kopačky a jezdí na zápasy auto-
busy a mají třeba tři trenéry. Roz-
díly budou asi vždycky. Kunčice 
mají jednu přípravku a jsou za ní 
rádi. Nic se také neděje. Občas 
je třeba si připomenout, co stále 
kladl na srdce svým klukům táta 
Klabzuba. Hrajeme pro radost, 
nikoli pro peníze. A tohle vesnic-
kým  klubům rozhodně zůstalo, 
navzdory všemu.
S Karlem Světelským a s Janem 
Zajacem si povídal Petr Andrle

Rozhovor s dvěma činovníky kunčického fotbalu

PŮVODNĚ MĚLY BÝT ŽÁBY 
NAHRAZENY FIGURKAMI ZAJÍCŮ

Byla už tma, ale na Huťařství v Pizzerii Lucciano se minulé pondělí svítilo a obsluhovalo. Jenže my jsme s Karlem 
Světelským, předsedou výboru fotbalového oddílu TJ Sokol, a Janem Zajacem, na jehož bedrech osudy kunčického 

fotbalu také leží, vlastně ani nic nepotřebovali. Probírali jsme obecní fotbal a to je vždy námět na hluboké celovečerní 
debaty. Takže ani nebudu psát, kdo co říkal a kdo se na co tázal. Ono to všechno vyplyne jaksi samo. 
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Přijímáme objednávky
na dušičkovou vazbu.

Tel.: 736 780 880

Po – Čt: 7:30 – 11:30, 13:30 – 16:30
Pá: 7:30 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Kvě tiny 
na Huťařství
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N O V É  K A D E Ř N I C T V Í

FANOLA
(DÁMSKÉ, PÁNSKÉ
A DĚTSKÉ)

v oblasti nemovitostí 
nabízí zpracování 

znaleckých posudků pro:

dědická řízení
 prodej a nákup nemovitostí
ocenění věcných břemen

a zároveň zajistí zpracování

 darovacích smluv
kupních smluv
 smluv o zřízení věcného břemene

SOUDNÍ ZNALEC

Taťána Kvapilová,
Kunčice pod Ondřejníkem 767
Tel: 724 045 915;  556 802 367

E-mail: kvapilova.tana @centrum.cz

Kunčice pod Ondřejníkem
 NA HUŤAŘSTVÍ

PETRA BEDNAŘÍKOVÁ
– objednávky osobně i na tel. 605 959 729

Senioři – možnost stříhání u Vás doma!

PROVOZNÍ DOBA
PO 9-15
ÚT 8-13
ST 9-17
ČT 8-12
PÁ 9-17
SO na objednávku
NE zavřeno

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ - BUK Sklad Trojanovice – BystréK
Dříví naštípané, nařezané na:  prostorové metry (rovnané); špalky. Možnost dovozu odběrateli.  Telefon: 603 315 738
Doučím matematiku ZŠ, SŠ a některé kapitoly z VŠ. Připravím  na přijímací zkoušky i k maturitě. Mobil : 737156985

ŘÁDKOVÁ
INZERCE



Obsahem knihy vydané k 135. 
výročí narození Antonína 
Pustky bude mimo jiné i reprint 
jeho „Starých pamětí Kunčic 
pod Ondřejníkem“, doplnění 

historie obce za období 1938 - 
2011, medailony význačných 
osobností, historie Okrašlova-
cího spolku pro Velké Kunčice, 
Čeladnou a okolí, přiblížení 
osobnosti Ing. Eduarda Šebely, 
dále pak vzpomínky pamětní-
ků a zajímavé archivní i sou-
časné snímky. Kniha vyjde ve 
formátu B5, barevná, v nákla-
du 1 000 ks s přibližnou cenou 
asi 210 Kč. Předpokládáme, že 
bude na trhu již před letošním 
vánočními svátky. Objednat si 
ji můžete již nyní prostřednic-
tvím naší redakce. Kniha začí-
ná skutečně dopisem pantátovi 
Pustkovi: 

Vážený pane starosto, 
hodně se změnilo ve Vaší obci. 
Ale na Vás jsme nezapomněli. 

V roce 2012 si připomínáme,
že tomu je již 135 let od doby,
kdy jste se v Kunčicích pod 
Ondřejníkem narodil. Nezapo-
mněli jsme ani na to, že jste stál 
v nelehkých letech 1909 - 1934
v jejich čele. Proto také vydá-
váme znovu Vaši knihu „Staré 
paměti Kunčic pod Ondřejní-
kem“, kterou jste v roce 1938
věnoval „váženému příznivci
obce Ing. dr. Eduardu Šebelo-
vi, ústřednímu řediteli Vítko-
vických kamenouhelných dolů,
a všem občanům Kunčic pod 
Ondřejníkem“.
Na pana generálního jsme také 
nezapomněli, je to již šedesát 
let od doby, kdy odešel za Vámi.
Určitě se tam nahoře často ví-
dáváte. Tak ho pozdravujte
a řekněte mu, že jsme obnovili

Okrašlovací spolek pro Velké 
Kunčice, Čeladnou a okolí, je-
hož byl dlouhá léta předsedou. 
Rovněž kostelík, který zakoupil 
a nechal převézt před osmde-
sáti lety z Hliňance u Mukače-
va, stojí a slouží. O tom všem 
v této knize píšeme.
  Vaši knihu pamětí jsme rádi 
doplnili o nová vyprávění, pro-
tože Vaše obec zkrásněla, i když 
si za posledních sedmdesát let 
užila také svoje. Dnes je opět 
samostatná a svobodná, jako 
tomu bývalo za Vašich časů. 
Přidali jsme i vzpomínky na 
naše významné spoluobčany, 
neschází ani historické a také 
současné fotografi e.
  Doufáme, že budete mít z kní-
žečky, kterou jsme nazvali „Do-
pis pantátovi Pustkovi“, radost.
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Vás srdečně zve do nově otevřené pizzerie a baru s pří-
jemným posezením uvnitř i na terase. Nabízíme 45 druhů
pizzy, bramboráky, saláty, nakládaný hermelín, nakláda-

né tvarůžky aj. Na-
jdete nás na Huťař-
ství, Kunčice pod
Ondřejníkem 70.

Akce: 3+1 zdarma.

Tel: 722 936 777.

Při předložení
tohoto inzerátu 

sleva 10%.

PIZZERIE  LUCCIANO

Okrašlovací spolek Rozhledna připravuje ve spolupráci s vedením obce 
Kunčice pod Ondřejníkem k vydání knihu s názvem

Dopis pantátovi Pustkovi

Čekají nás v Kunčicích země-
třesení, bouře, tornáda, po-
vodně nebo další katastrofy? 
Snad ne. Vždyť o naši přírodu 
pečujeme. Zatím jsme se do-
čkali odměn. Při kontrole stu-
dánek na Holubjance, Cyrilce, 
Hubertce, Leopoldce a dalších 
jsme zjistili, že všude máme 
pitnou vodu. A to je ta největší 
odměna, která nám poskytuje 
zdroj občerstvení při našich 

aktivitách. Při houbaření mu-
síme být opatrnější. I když 
příjemné překvapení čekalo 
přítele Hynka (viz. foto), kte-
rému vyrostla před chalupou 
houba Květnatec archerův.
Ta pochází ze subtropických 
a tropických oblastí. Jak mohla 
doputovat do podhorské zahra-
dy, několik metrů od vchodu 
do domu? Možná se jí zalíbi-
la vzorně upravená zahrada 

a chtěla odměnit majitele za
aktivity, které přírodě věnu-
je. Třeba se jí zamlouvá sou-
sedství s „kolonií“ praváků,
„hejnem“ křemenáčů a sucho-
hřibů. Nebo kvetoucí orchi-
deje, mečíky, ještěrky, žáby
a mloci? Možná vyhřívající
se užovka a stále čiperní lesní
mravenci. Také tento kouzelný
kout zachovalé přírody patří
do péče našeho pozemkového

spolku Podbeskydí, který tam 
v minulosti vyhubil invazní 
rostliny, Křídlatku a Bolšev-
ník velkolepý. Doufejme, že 
tresty uvedené v úvodu nás ne-
postihnou. A nejen naše péče, 
ale i chování široké veřejnosti 
přispěje k zachování všech po-
dobně krásných míst v našem 
okolí, jako je prameniště Frý-
dlantské Ondřejnice.                                                           

Miroslav Šrubař

Příroda nás odměňuje, ale i trestá

KVĚTNATEC ARCHERŮV PŘIŠEL AŽ PŘED DŮM
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rušil lesní biocenosu, dopustil se chyby, že 
pěstoval les v rozsáhlých monokulturách 
stejnověkých, že sázel nevhodné dřeviny 
tam, kam nepatřily.  Člověk zredukoval 
nebo zcela vyhubil některé živočišné druhy 
natolik, že dnes nemohou např. bránit nad-
měrnému rozmnožení škodlivého hmyzu. 
   Beskydy jsou jedním z Významných pta-
čích území vyhlášených v rámci programu 
BirdLife International a zároveň byly vy-
hlášeny nařízením vlády č. 687/2004 pta-
čí oblastí v rámci soustavy Natura 2000. 
(Významné ptačí území Beskydy v sobě 
zahrnuje dvě ptačí oblasti - Ptačí oblast Be-
skydy a Ptačí oblast Horní Vsacko).
   Při plánování a tvorbě krajiny se nikdo 
nestará o takové drobnosti, jako je možná 
ztráta rostlinného druhu pro ptáky.  Vzá-
jemné vztahy nikdo neanalyzuje.  Pro vý-
voj v naší kulturní krajině je charakteris-
tické, že nejméně jsou ohrožení všežravci, 
kteří se částečně živí i odpadky člověka. 
Nejvíce jsou ohrožení ptáci živící se obrat-
lovci a nacházející se na konci potravního 
řetězce. Pro ochranu ptactva ve volné pří-
rodě by se měl vychovat člověk s citovým 
vztahem ke zvířatům i rostlinám a se zá-
kladními znalostmi. Kdyby každý člověk 
považoval ochranu přírody za sobě vlastní, 
byli bychom o značný kus dále, jenže opak 
je pravdou a není důvod k optimismu.  Ka-
ždý živý organismus je součástí ekosysté-
mu, ve kterém přebírá mnoho úloh a rolí.  
Budou-li lidé v ničení pokračovat nadále, 
může se stát Země neobyvatelnou nejen pro 
ptactvo, ale především pro samotného člo-
věka. Proto nechoďme se zavřenýma očima 
a naslouchejme i jiným zvukům, které nám 
příroda nabízí, ale my bohužel děláme, že 
je neslyšíme. Ona nás varuje a my to ne-
vnímáme.  Zastavme se třeba jen na ma-
lou chvíli, vždyť i my patříme do přírody 
a jsme její nedílnou součásti.

Foto: autoři a Jiří Bohdal

   Žijeme v době, která je charakterizová-
na automatizací, chemizací, využíváním 
atomové energie, radioizotopové techniky, 
velkoplošným obhospodařováním půdy no-
vými způsoby. Člověk se velmi vážně stře-
tává s přírodou. Nezdravé prostředí měst-
ských a průmyslových aglomerací přináší 
s sebou touhu lidí po turistice a rekreaci, 
což však znamená hluboký zásah do dru-
hového bohatství krajiny a složení biocenos 
všeobecně. Krátkodobá výroba drahých 
deviz v důsledku trvalého odepsání našich 
nejvzácnějších přírodních lokalit vyžadu-
je velmi odpovědnou úvahu rozhodujících 
činitelů. Pro budoucí generace musíme za-
jistit přírodu alespoň tak bohatou, jako je 
dosud. Až se problémy ochrany přírody za-
čnou dotýkat každého člověka, snad potom 
lidé pochopí význam všeho živého i neži-
vého a dosáhnou ve svém mravním vývoji 
vyššího stupně. Nebude však již pro mnoho 
druhů pozdě ?
   Rostlinná a živočišná říše jsou na sebe 
vzájemně vázány.  Závislost rostlin na ži-
vočiších a obráceně není náhodná.  Na obě 
složky má vliv prostředí, ve kterém se vy-
skytují. Žijí v úzkých vzájemných vztazích 
k celým komplexům organismů, se kterými 
vytvářejí životní společenstva, kterým ří-
káme biocenosy. Člověk svým hospodaře-
ním a činností zasahoval během věků do 
různých životních společenstev  - ať už ke 
svému prospěchu či neprospěchu. Nepřízni-
vé existenční podmínky nebyly však vždy 
zaviněný pouze jeho působením. V mnoha 
případech to byly i vlivy přírodní. Je ne-
sporné, že by základní podmínky života 
- voda, vzduch, světlo a teplo -  nestačily, 
kdyby nebylo zelených rostlin.  Dnešní člo-
věk musí znát význam ochrany svých kul-

tur rostlinných i živočiš-
ných, ať už jsou to pole,
sady, zahrady nebo chov
domácích zvířat a zvěře. 
  Ptactvo se všeobecně
neuplatňuje jen jako ni-
čitel škodlivého hmyzu,
škodlivých hlodavců
apod. Mezi ptáky nachá-
zíme druhy i vysloveně
škodlivé nebo jen málo
prospěšné, ale většina
přináší užitek ať už pří-
mý nebo nepřímý a zná-
me dokonce i takové
druhy, které jsou nejen
užitečné, ale mají i nedocenitelný význam 
pro určitý krajinný ráz.  Například pestro-
barevný stehlík od podzimu do jara vyzobe 
a stráví semena lopuchů na zanedbaných 
pozemcích, navštíví sebemenší skupinu 
planě rostoucích bodláků.  Hýl obecný je 
doslova ničitelem semen kopřivy a lebe-
dy, hejna zvonků a pěnkav hned po žních 
vyhledávají vytroušená semena plevelů na 
strništích.  Dalo by se říci o této skupině 
semenožravých ptáků, že jsou neocenitel-
nými pomocníky při ničení plevelů.
   Jiné ptačí druhy jsou šiřiteli rostlin, keřů 
a dřevin. Jsou to hlavně drozdovití ptáci, 
kteří svým trusem zanášejí na paseky se-
mena hlohu, jeřábu, šípku aj.  Sojka rozsé-
vá plody dubu, semena smrku zase křivka. 
Méně známé jsou druhy, které mohou být 
mimoděčnými šiřiteli jiných živočichů 
nebo dokonce obratlovců.  Např. na nohou 
divokých kachen ulpí jikry ryb a tímto je 
ptáci přenesou do zcela jiných  vod, kde po-
tom  ryby normálně žijí, objevují se tam, 
kde několik let jejich výskyt nebyl zazna-
menán. Nesmíme ani zapomenout na tako-
vé druhy ptáků, které se v přírodě starají 
o odstraňování uhynulých zvířat – to jsou 
vrány, kavky, krkavci či draví ptáci.
   Velká část ptačích druhů hubí hmyz, 
škodlivé savce a jsou i takové druhy, které 
jsou nezbytným a nepostradatelným člán-
kem celého souboru živočichů, oživujících 
přírodu. Jásavý zpěv skřivana nad jarním 
polem, volání kukačky nebo žluvy v list-
natých lesích, jarní popěvek kosů a drozdů 
v parcích, švitoření vlaštovek a jiřiček nad 
domy, to vše oživuje krajinu, která by bez 
nich byla tichá a smutná.
Bohužel jsou však lidé, kteří význam ptac-
tva v přírodě podceňují. Rovnováha mezi 
činiteli příznivými a nepříznivými byla 
porušena.  Okolnost, že člověk z někdejší-
ho přirozeného lesa nebo pralesa vytvořil 
dnešní les hospodářský, znamená, že po-

ŘÁDKY K ZAMYŠLENÍ 

VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY
Anna a Lumír Justovi
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Obecní noviny vycházejí v naší obci již 21 let. Staly se
za to dobu neodmyslitelnou součástí života v obci, staly
se vlastně i jakousi
podrobnou kronikou
obce. Po- chopitel-
ně, že ná- zory na
jejich obsah byl a je různý, konce konců všichni mladí
naši spoluobčané, kterým není více než 21 let, se narodili 
v době, kdy noviny již vycházely. 

Obecní noviny se rozhodně staly glosátorem obecního 
života a zřejmě by nám nepomohlo, abychom debatovali 
o tom, jestli ten či onen článek z doby před patnácti lety 
i více lety byl pravdivý či nikoli. Autory a tvůrci Obec-
ních novin jsme v podstatě všichni. Tedy všichni ti, kteří 
je čtou (a případně kritizují nebo chválí), dále všichni ti, 
kdož do nich přispívají, a také ti, kteří je nečtou, nepřispí-
vají do nich, a tudíž o nich nic neříkají nebo naopak. To 
vše dohromady o něčem svědčí, avšak nikdy nedosáhne-
me stoprocentní shody na cokoli. Tedy i na obsah a tvář 
Obecních novin.

Jediné co můžeme udělat, je sednout si společně s ob-
čany majícími zájem, a popovídat si o tom všem. Tedy 
o našich novinách i o novém webu obce. Na setkání dne 
10. října 2011 v 16.00 v zasedací místnosti Obecního 
úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem, vás velice srdeč-
ně zveme. Účast přislíbil starosta, pozváni jsou také 
zastupitelé, přijdou i ti, kdož pomáhají Obecním no-
vinám a webovým stránkám na svět, a dále doufejme 
všichni, kteří by mohli pomoci názorem, radou a pří-
padně i skutkem.

Občany Kunčic pod Ondřejníkem i další případné zájemce zveme na debatní besedu s názvem

CO BY TAKÉ OBECNÍ NOVINY MOHLY A MĚLY Y

SRDEČNĚ  ZVOU VAŠE


