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Drakiáda 2011
I když počasí příliš nepřálo, začaly se 11. října, krátce před 
15. hodinou scházet na školním hřišti děti se svými rodiči, aby 
se zúčastnily akce školy a SRPDŠ - Drakiády. I přes chlad-
né počasí se nad školním hřištěm proháněli draci a dráčci, ti 
z hračkářství či papírnictví i ti vlastnoručně vyrobení. Nešlo jen 
o prohánění se s drakem, děti společně malovaly velkého škol-
ního draka a zdobily jeho chvost papírovými mašlemi. Ten le-
tošní měřil 51 kroků, čímž byl překonán rekord z minulého roku 
o 3 kroky. Ke drakům na obloze začali rychle přibývat i draci 

na asfaltové ploše u školy, na-
malovaní barevnými křídami. 
Děti také malovaly obrázky 
s draky a vyráběly si barevné 
dráčky na špejli, které si moh-
ly odnést domů. Paní kuchař-
ky připravily pro účastníky 
teplý čaj na zahřátí a chutný 
koláč. Ke konci toho všeho 
zápolení byli porotou vybrá-
ni nejkrásnější draci domácí 
výroby. Jejich autoři převzali 
diplom a cenu. Bez odměny 
však nezůstaly ani ostatní děti, 
které si přinesly vlastnoručně 
vyrobeného nebo třeba i kou-
peného draka. Všichni nako-
nec tedy odešli s úsměvem na 
tváři. A za rok - dráčci nashle-
danou!  I. Myslikovjanová

Děti z MŠ oslavily Den stromů
Na 20. říjen připadá Den stromů. Občanské sdružení Já-Ty-My 
ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí připravilo k tomu-
to datu pro děti
ze všech tří tříd 
mateřské školy
výukový pro-
gram o stro-
mech. Děti se
v terénu učily
např. poznávat 
stromy (přes
zrcátka se dí-
valy do korun
stromů), sbíra-
ly listy, malo-
valy kůru stro-
mů, zahrály si
i na veverky
a nakonec si ve
školce vyrobily
svůj společný
velký strom.
P o d ě k o v á n í
patří zejména
Hance Kaňo-
vé, která se na
tvorbě progra-
mu nejvíce po-
dílela.

Sběr nepotřebného ošacení
Ve dnech 14. - 17. 10. 2011 proběhl v kunčické škole 
sběr nepotřebného ošacení organizovaný neziskovou 
organizací Gamepark o. s. Hlavní cenou byl třípatro-
vý dort pro třídu, která odevzdá nejvíce nepotřebného 
ošacení. Kromě toho za každý kilogram oděvů dostala 
škola 5,- Kč. Do soutěže se zapojili i zaměstnanci ško-
ly.  Za dva dny se podařilo nashromáždit 1112 kg odě-
vů. Vítězství i třípatrový dort náleží dětem ze 2. třídy 
(na snímku), druhé místo a dvoupatrový dort dostaly 
děti ze 6. třídy  a  třetí místo, také s dortem, bylo při-
praveno pro 5. třídu. Peníze, které škola získala, byly 
předány jednotlivým třídním kolektivům do jejich 
třídních fondů. Množství peněz, které třída dostala, 
záviselo na množství odevzdaných kilogramů oděvů.

B. Zemánková
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Rada obce na svém 26., 27. a 28.
zasedání schválila: 
1. Ceník za likvidaci stavebních

odpadů na skládku, zapůjčení
kontejneru – pro občany a cha-
taře.

2. Smlouvu o nájmu bytu nad OÚ
od 1. 10. 2011 na jeden rok.

3. Pronájem bývalé smuteční síně.
4. Několik dodatků k nájemním

smlouvám (sjednocení ceny ná-
jemného).

5. Výši příspěvku na neinvestiční
výdaje - na žáky z jiných obcí  -
ve výši 7 000,- Kč.

6. Inventarizační komise.
7. Přijetí účelové neinvestiční

dotace z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje pro rok 2011

na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH v celkové výši
7 700,-.

8. Prodloužení smlouvy na vývoz
odpadu s fi rmou A.S.A. spo-
l.s.r.o

9. Smlouvy o provádění zimní
údržby pro horní a dolní konec
obce.

Byly také upřesněny podmínky
pro vyplácení příspěvku obce při
narození dítěte
-příjemce příspěvku má trvalý po-
byt v obci Kunčice pod Ondřejní-
kem v době narození dítěte
-příjemce příspěvku nemá vůči
Obci Kunčice pod Ondřejníkem
žádné dluhy, v případě, že pří-

jemce příspěvku má vůči Obci
Kunčice pod Ondřejníkem v době
nároku na příspěvek dluh, je mož-
né příspěvek na novorozené dítě
použít k umoření tohoto dluhu
Dále RO projednala 2 cenové na-
bídky na pronájem části budovy č.
p. 594 (prodejna potravin). Nabíd-
ku společnosti Jednota a nabídku
společnosti Hruška spol. s.r.o.
RO vybrala výhodnější nabídku
a schválila pronájem části budovy
společnosti Hruška spol. s r.o.
K projektu zateplení ZŠ a MŠ
Karla Svolinského:
RO vyhodnotila 4 cenové nabíd-
ky na úpravu projektu zateplení
ZŠ a byla vybrána nejnižší ceno-
vá nabídka fi rmy ASA EXPERT.

RO schválila žádost o prodloužení 
platnosti Rozhodnutí č. 10071053 – 
SFŽP o půl roku. Kompletní usne-
sení z jednotlivých jednání rady na 
webu obce a na obecním úřadě. 

Zastupitelstvo obce na svém 
VII. zasedání konaném dne 13. 
10. 2011 vzalo na vědomí in-
formace o závěrečném účtu zá-
jmového sdružení Frýdlantsko 
– Beskydy za rok 2010.
Dále ZO schválilo
 úpravu rozpočtu č. 7/2011
 těžbu, probírku a prodej dřeva 

z obecního lesa. 
 podání žádosti o dotaci na in-

vestici do lesů na pořízení les-
nické techniky.

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

V současné době probíhá napojování dalších 
objektů na splaškovou kanalizaci obce. Je již 
napojených zhruba 80 objektů a další objek-
ty jsou postupně napojovány. Napojeny jsou 
i všechny funkční objekty v majetku obce. 
V kanalizaci se bohužel objevuje domovní 
odpad, který ČOV nezpracuje – hlavně zbyt-
ky zeleniny a jiných potravin. Takový biolo-
gický odpad patří na kompost.  Do kanalizace 
také nepatří oleje a tuky používané k přípravě 
potravin v kuchyni. Obec připravuje jejich od-

běr od občanů. Konkrétní informace o odbě-
ru tuků z domácností budou včas zveřejněny. 
Za děštivého počasí se v kanalizaci projevily 
značné nátoky balastních (dešťových) vod. 
Znovu upozorňuji, že do kanalizace nesmí být 
zaústěny okapy ani jiné svody dešťových vod, 
jedná se pouze o splaškovou kanalizaci. Kon-
trolou kanalizačních přípojek je možné zjistit 
odkud dešťové vody do kanalizace přitékají. 
Dále doporučuji navýšit platby záloh na vod-
né a stočné, abychom při vyúčtování neplatili 

najednou vysoké částky. Žádám občany, kteří 
v poslední době napojili svůj dům na kana-
lizaci a dosud nestihli uzavřít smlouvu o od-
vádění splaškových vod obecní kanalizací, 
aby co nejdříve přišli do kanceláře Kunčické 
s. r. o. na obecním úřadě podepsat smlouvu 
a zároveň sdělili aktuální stav vodoměru.– 
děkuji.  Všem občanům, kteří již napojili své 
objekty na kanalizaci děkuji za zodpovědný 
přístup k této problematice.  Tomáš Hrubiš, 

starosta obce a jednatel Kunčické s. r. o.

BIOLOGICKÝ ODPAD DO KANALIZACE NEPATŘÍ

Buďme všímaví. Přestože se dá říci, že černých skládek 
v naší obci ubývá, stále se můžeme v Kunčicích setkat s po-
dobnými místy jako na fotografi i, která byla pořízena den po 
organizovaném sběru velkoobjemového a nebezpečného od-
padu. Všímejme si proto, prosím, dění kolem sebe, případně 
podobně zdokumentujme další černé skládky a nejlépe i sa-
motné pachatele. Informace o existenci černých skládek mů-
žete ohlásit na obecní úřad nebo komisi pro životní prostředí 
na internetové adrese komisezp@kuncicepo.cz 

Buďme všímaví Přestože se dá říci že černých skládek

Klub českých turistů Kunčice pod Ondřejníkem, zve všechny příznivce tu-
ristiky dne 18. 11. 2011 od 17:00 hod na tradiční promítání uskutečněných 
turistických akcí. Promítání se koná v zasedací místnosti na obecním úřa-
dě v Kunčicích pod Ondřejníkem. Bližší informace: manželé Martiňákovi, 
Kunčice pod Ondřejníkem 405, tel: 556850274, mobil: 7378811120, manželé 
Hurníkovi, Kunčice pod Ondřejníkem 583, tel: 556850424, mobil: 608444789

Při návštěvě hřbitova (u dolního kos-
tela) dne 22. 9. 2011 jsem byla velmi 
nemile překvapena. Bonzai – borovič-
ka, kterou jsem koupila na hrob svého 
manžela, zmizela. Zůstal po ní jen hrob 
posypaný hlínou a pohozený květináč, 
který se zřejmě už nevešel někomu do 
tašky.  Stalo se ve dnech 12.9. - 22. 9. 
2011.  Tento hezky vypěstovaný kousek 
nyní určitě zdobí skalku dotyčného zlo-
děje, jelikož bonzai byla letitá a měla 
cenu značně převyšující 1000 Kč. Ta je 
však v tomto případě podružná.
Možná si myslíte – proč takovou bon-
zaiku dávat na hrob, ale upřímně – co 
tam dát, když se ztrácejí nejen umělé 

kytky či dvacetikorunová světýlka, ale
jak všichni jistě víme, i celé náhrobky.
Jen jsem prostě naivně nevěřila, že se to
může stát i u nás v Kunčicích.
Stromeček jsem koupila manželovi, kte-
rý miloval les a přírodu vůbec a mi tedy
nezbývá, než apelovat na kunčické spo-
luobčany, aby zvýšili pozornost na na-
šem hřbitově a všímali si více lidí cizích
a možná (tohle píši jen nerada) nejen
cizích, protože nechci, aby se něco po-
dobného stalo příště komukoliv z Vás.
Nejedná se přece o cenu jako takovou,
ale o poctivost a především pietu, jakou
si naši zesnulí určitě zaslouží.  

Evženka Řezníčková

V Kunčicích už také?



3

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která po-
skytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální po-
moc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na
www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou 
elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů; nábytek, jízdní 
kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí; znečištěný a vlhký
textil. Sbírka se uskuteční ve středu 23. listopadu od 8.00 do 16.00 a ve
čtvrtek 24. listopadu od 8.00 do 14.00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme
na telefonech 224 316 800, 224 317 203

V souvislosti s provedením obnovy centrálního informačního systému cestov-
ních dokladů s biometrickými prvky je nutná odstávka systému pro agendu 
e-pasů  na MěÚ ve Frýdlantu nad Ostravicí v níže uvedených termínech:
 18. 11. 2011 – odstávka systému – nebude možné přijímat žádosti o nový 

e-pas ani vydávat vyhotovený e-pas
 19. 12. 2011 - poslední den, kdy je možné podat v roce 2011 žádost o vy-

řízení e-pasu
 ve dnech 27. -30. 12. 2011 - odstávka systému – nebude možné přijímat 

žádosti o nový e-pas ani vydávat vyhotovený e-pas
23. 12. 2011- poslední den, kdy je možné převzetí vyhotoveného e-pasu v roce 
2011. Ve všech výše uvedených termínech bude možné pouze vyřízení cestov-
ního pasu typu BLESK. Úřední hodiny: Pondělí a středa:  8.00 – 11.00; 12.00 
– 17.00 Pátek: 8.00 – 11.30 Další informace na tel. č.:  558 604 117
Od 1. 1. 2012 se budou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitel-
nými údaji a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním čipem 
( e-OP).  V této souvislosti je nutná odstávka systému pro agendu občanských 
průkazů v níže uvedených termínech:
 14.12.2011 – poslední den v roce 2011, kdy je možné podat žádost o vy-

hotovení stávajícího typu občanského průkazu u příslušného úřadu dle 
trvalého pobytu občana (MěÚ Frýdlant n.O.) – správní obvod

 30. 11. 2011 – poslední den v roce 2011, kdy je možné podat žádost o vy-
hotovení stávajícího typu občanského průkazu u jiného-nepříslušného 
úřadu - mimo správní obvod

 ve dnech 27. - 30. 12. 2011 – odstávka systému - nebude možné podat 
žádost o nový občanský průkaz

 Od ledna 2012 již tedy nebude možné žádat o občanský průkaz v naší 
obci, ale pouze na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností  - tedy 
na MěÚ ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Úřední hodiny: Pondělí a středa: 8.00 – 11.00; 12.00 – 17.00 Pátek: 8.00 – 11.30. 
Další informace na tel. č. :  558 604 115, 558 604 116                                                                                                                                    
Informace také na webu obce www.kuncicepo.cz/aktualne

Jak se žilo v Kunčicích pod Ondřejníkem před sedmdesáti lety (10)

Z HRNČÍŘOVA DENÍKU
Listopad 1941

  2. 11. Odbývá se „Všech svatých“.
11. 11. Zabita černá samice - nadmutí ze zelných listů.
19. 11. Dva noví dělníci v dílně- Staňa Jalůvka z Bordovic a Makový zpod 

Radhoště.
20. Anglie začíná opět ofensivu v Libyi.
29. 11. Vyzvedl jsem hromosvod na nádraží ve Frenštátě.
30. 11. Stanné právo zrušeno. Až na velkou Prahu.
 Počasí: 1. 11. krásně, 2. -18. mrazy až mínus 13°C. 19. - 23. 11. kopno. 

Do konce měsíce opět mrzlo, mrazy mínus 10°C. Někteří mají dosud 
brambory na poli. Ovšem zmrzlé. Také mnoho řepy zmrzlo.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jiří Maštalíř ............................................................................................. 88 let
František Křenek .................................................................................... 86 let
Marie Cvičková ..................................................................................... 83 let
Marie Chylková ..................................................................................... 82 let
Miloslav Mazoch ................................................................................... 81 let
Irena Jalůvková ..................................................................................... 81 let
Eva Pavlisková ....................................................................................... 60 let
Leopold Macura ..................................................................................... 60 let
Eva Šigutová .......................................................................................... 60 let

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

Jubilanti listopad 2011

O S O B N ÍO S O B N Í
Rozloučení

V měsíci říjnu jsme se naposledy rozloučili s paní 
Eliškou Běčákovou

Dne 1. října 2011 jsme v obřadní síni 
obecního úřadu 

přivítali tyto nové občánky:
Jana Klimšu, 

Robina Šiguta, 
Jana Boháče

a Dorotu Fajkusovou.
Dětem i rodičům přejeme hodně 

zdraví, štěstí a spokojenosti.

TJ SOKOL Kunčice pod Ondřejníkem
Vážení občané, v dnešním vydání 
obecních novin bychom vás chtěli blí-
že seznámit s historií Tělovýchovné 
jednoty v Kunčicích pod Ondřejní-
kem. Organizovaně se v naší obci za-
čalo sportovat ve 20 letech minulého 
století. V té době byly založeny dvě 
tělovýchovné organizace a to SOKOL 
a DTJ (Dělnická tělovýchovná jedno-
ta). Obě tyto složky zpočátku vyvíjely 
svou činnost v hostinci na Huťařství 
a postupně si budovaly své vlastní zá-
zemí včetně tělocvičen a hřišť. V době 
německé okupace byly obě organiza-
ce zrušeny a svou činnost obnovily 
v roce 1945. Jejich samostatná činnost 
netrvala dlouho, v roce 1948 zůstal jen 
SOKOL, který byl reorganizován dle 
vzoru tehdejšího Sovětského svazu. 
Vznikly samostatné svazy jako Baník, 
Tatran, Lokomotiva, Slavoj apod. Na 
vesnicích zůstal tradičně Sokol. Ně-
které názvy zůstaly dosud. V r. 1956 
vznikl Československý svaz tělesné 
výchovy (ČSTV) jako vrcholný orgán, 
který plní své poslání dodnes.  Protože 
stávající tělovýchovná zařízení v naší 
obci přestala vyhovovat, hledalo se 
řešení. Po dohodě s tehdejším MNV 
(místní národní výbor) byl TJ po-
skytnut pozemek v prostoru dnešního 
fotbalového hřiště, tělocvičny a volej-
balových kurtů s tím, že stávající maje-
tek bude patřit obci. Z tělocvičny DTJ, 
která se nacházela na Holubjance, se 
stala obřadní síň pro sňatky a křtiny, 
dnes pila. Tělocvičnu Sokola pod Hu-

ťařstvím prodala obec do soukromých 
rukou.
Vybudování nového zařízení pro spor-
tování našich občanů nebylo vůbec 
jednoduché. Práce byly prováděny 
v tak zvané „akci Z“, to znamená bri-
gádnicky. Poskytnut byl jen materiál 
a bagr na srovnání hřiště. Financování 
bylo zajištěno formou „Sdružené in-
vestice“ (přesný název si už nepama-
tuji), to znamenalo tělovýchova, obec 
a podniky jako Důl Rudý říjen, VŽKG 
apod. Bylo místními sportovními 
nadšenci odpracováno tisíce brigád-
nických hodin. Ručně bylo provedeno 
odvodnění hřiště, kopání a betonování 
základů pro šatny a tělocvičnu včetně 
jejich odvodnění. Hřiště a tělocvičnu 
využívaly kromě naší TJ hlavně fot-
balisté Baníku Ostrava k soustředění, 
rovněž pionýrské organizace a škola. 
Dnes areál využívají žačky, žáci, do-
rost, ženy zdravotního tělocviku, ženy 
aerobního tělocviku, děti předškolní-
ho věku s rodiči, kopaná, fl orbal, tai 
- chi, odbíjená, tenis a po dohodě i jiné 
sporty. Cvičitelé, trenéři a funkcionáři 
vykonávají své funkce bezplatně a ve 
svém volném čase. V současné době, 
kromě příspěvků každého člena, fi -
nančně podporuje naši činnost obecní 
úřad a někteří sponzoři. Věříme, že 
to tak bude i v budoucnu, neboť po-
hybová aktivita prospívá organismu 
a udržuje člověka ve fyzické a duševní 
pohodě a vyplňuje volný čas mládeži.  

Vilém Majerek, náčelník Sokola

Změna v agendě osobních dokladů
(občanské průkazy a cestovní pasy)
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Ve dnech 13. až 17. října se v dán-
ském městě Vingstedu  konalo
Policejní mistrovství Evropy
ve střelbě, kterého se zúčastnil
i náš rodák a obyvatel Petr Ada-
mec. Závodu se zúčastnili střelci
z celkem 23 států Evropy, kdy 
Českou republiku zde reprezen-
tovalo 7 střelců. Soutěžilo se 
v pistolových a puškových disci-
plínách. Petr Adamec, policista
z obvodního oddělení Frýdlant 
nad Ostravicí, střílel dvě disci-
plíny. Libovolnou malorážku 60
ran v leže a v polohový závod -
libovolná malorážka 3x 40 ran 
(v leže, ve stoje a v kleče). V prv-
ní disciplíně 60 ran v leže, se
umístil na 5. místě s výsledkem
588 b., kdy zaostal pouhé 3 body
za vítězem. K medailovým pozi-
cím mu chybělo i trošku štěstí.

Některé z nastřelených „devítek“
byly vzdálené od absolutního
středu terče pouhých pár desetin
milimetru. Do další disciplíny
nastupoval Petr Adamec s cílem
dosáhnout co nejlepšího umís-
tění. V polohovém závodě 3x40
ran si věřil a s výsledkem 1144 b
se umístil na celkovém druhém
místě. K tomuto skvělému vý-
sledku sdělil: „Ve fi nále střílelo 8
nejlepších střelců 10 ran ve stoje.
Každý zásah do terče se hodno-
til na desetiny milimetru. Ten-
tokráte jsem se soustředil více,
než v předchozí disciplíně a díky
tomu jsem umístění udržel. Jed-
nalo se o velmi dobrý výsledek,
kdy jsem nezaváhal ani v jedné 
střelecké poloze a po celou dobu
závodu, jež trval asi 5! hodin,
jsem se pohyboval na předním

místě tabulky. V této soutěži se
jednalo o vůbec první medaili
pro Českou republiku, neboť si
dlouhodobě nadvládu nad touto
disciplínou udržovala střelecká
velmoc a to Rusko a Německo“.
  K mimořádnému výkonu Pet-

ra Adamce nutno zdůraznit, že
střelba probíhala za velmi obtíž-
ných klimatických podmínek této
severské země, kdy se teplota na
střelnici pohybovala okolo bodu
mrazu, a pravidla sportovní střel-
by nedovolují zateplené oblečení
při střelbě. Byla zde velká kon-

kurence závodníků, kdy někteří 
policisté-střelci jsou držitelé me-
dailí z olympijských her. Střelni-
ce byla vybavena počítačovým 
zařízením, střelba neprobíhala 
do klasického papírového terče, 
ale byla hodnocena počítačově 
a každý z účastníků měl okamži-
tý přehled o střelbě a umístění 
závodníka.
  Za vzornou reprezentaci a pro-

sazování dobrého jména Police 
ČR Petru Adamcovi (na stupních 
vítězů první zleva) touto cestou 
děkují kolegové a kamarádi.  (JH)

Nemám, co číst. Tak tuto strohou
oznamovací větu slýcháváme
od různých čtenářů, ale také od 
svých blízkých docela často. Je to
tedy popud k tomu, abychom při-
spěchali do knihovny a přinesli si 
něco ke čtení. Ze své dlouholeté
praxe vím, že lidí, kteří hledají
v knihách podněty ke svým ko-
níčkům je v dnešní době opravdu
hodně. Záliby, zájmy a koníčky,
to je nekonečný svět možností
pro každého. Někteří se možná
rozhodnete prohlubovat si od-
borné znalosti ve svém povolání.
Čtete odborné publikace, časo-

pisy, učíte se cizím jazykům.
A kde najít informace z různých
oblastí vědění? Tak třeba u nás
v naší nové obecní knihovně na
obecním úřadě. Blíží se dlouhé
zimní večery, které můžete pro-
žít s Vašimi blízkými, přáteli
nebo s pěknými knihami, které
Vás pobaví i poučí a přivedou na
jiné myšlenky.  Přijďte se k nám
podívat. Těšíme se na Vaši ná-
vštěvu vždy v pondělí odpoledne
od 14-17 hodin a každou středu
dopoledne od 9:30-12:30.  

Za Obecní knihovnu
Radmila Zemanová

Petr Adamec na mistrovství Evropy

Široký je svět koníčků

Vánoční strom
Slavnostní rozsvícení Vánočního obecního stromu spolu se zpě-
vy, teplými nápoji a dobrou náladou mezi kunčickými sousedy 
proběhne v pátek 2.12 v podvečer před prodejnou potravin na 
Huťařství.
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GARÁŽOVÁ VRATA 
od 9.999,- Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Doprava materiálu PO CELÉ ČR. 
Při nákupu nad 7000,- Kč 
doprava ZDARMA.

Více na: www.KANCLIR.cz
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, 724 00
Dále nabízíme materiál na:

PLETIVOVÉ PLOTY, průmyslové ploty, mobilní oplocení.
Pěstujeme a prodáváme THUJE a další okrasné dřeviny.

Klub českých turistů nabízí bezplatně (za odvoz)
prodejní  stánek u nádraží ČD v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

Bližší informace podá p. Božena Martiňáková, 
telefon : 737881120, Rostislav Hurník : 608444789

Mikulášské odpoledne
V neděli 4. prosince 2011 od 15 hodin zveme dospělé,
ale hlavně děti, do prostor restaurace Horizont resort,
Kunčice p. Ondřejníkem 8, na Mikulášské odpoledne.

Program odpoledne: soutěže pro děti, hudba, 
nadílka (vlastní dárečky, příp. od sponzorů)

Rezervace: tel. 725-252 403. Možná přijde i Mikuláš!  
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Informační kiosek
V roce 2010 byl realizován projekt z Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 s názvem 
Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko-Horné Kysuce. Do ce-
lého projektu se zapojilo 13 obcí z Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy 
a 9 obcí z regionu Horné Kysuce. V rámci tohoto projektu byl zakoupen 
elektronický informační kiosek, který je nainstalovaný před vchodem 
na Obecní úřad. Tento informační kiosek slouží veřejnosti nepřetržitě 
24 hodin denně a lze na něm získat informace o obcích Mikroregionu 
Frýdlantsko-Beskydy, dopravních spojích, počasí, o Beskydském infor-
mačním centru a také zde lze prohlížet obecní web. Ostatní internetové 
stránky jsou z důvodu případného zneužití zablokovány.  David Fojtík                                                              

Československá republika a později
Česká nemá mnoho výročí, jež by
byla vzpomínána mezinárodní veřej-
ností. 17. listopad patří bezpochyby
k datům, které patří k nejvýznam-
nějším. V roce 1939 nacisté brutálně
zakročili proti vysokoškolským stu-
dentům. Studium bylo znemožněno
15 172 studentům, o práci přišlo 513
profesorů, 475 docentů a 345 dalších
pedagogů. Bylo uzavřeno 10 čes-
kých vysokých škol. Vyhlášením
Mezinárodním dnem studentstva
v londýnském sále v Caxton Hall
v roce 1941 mu dodnes zajišťuje me-
zinárodní význam. 
 Pro mladší generaci je však bližší
17. listopad 1989, dnes již 22. výro-
čí Sametové revoluce. 17. listopad 
tohoto roku je po celém světě zná-
mým symbolem zvůle komunistické
totality a pokračováním jejího pádu.
Pro tento způsob vzpomínky pomiň-
me popis událostí, jak se seběhly na
Národní třídě, co jim předcházelo.
Vynechejme také polemiky o pří-
pravě světovými velmocemi, které
měly zájem mírovou cestou změnit 
mocenské uspořádání v Evropě.
Stejně tak debaty o tom, že studenti
i významné datum byly zneužity pro
mocenské zájmy komunistického
hnutí ve světě i domácích komunistů.
I když pro mnohé se zdají tyto prvky
dnes jako nejpravděpodobnější.
Věřme, že změny, které toto datum
přineslo, mají skutečný a prokazatel-
ný užitek pro společnost. Po hmotné
stránce se máme dnes velmi dobře
a mnohé samozřejmé skutečnos-
ti nebyly před tímto datem možné.
Náš současný blahobyt, který stále
někteří nechtějí vidět, by nebyl beze
změny hospodářského a politického
systému možný.
Máme všeobecnou svobodu. Svo-
bodu ve všech oblastech našich
činností, což rovněž bylo dříve ne-
představitelné. Mnozí se s onou
svobodou i po 22 letech nedokázali
vyrovnat, nebo s ní neumějí zachá-
zet. Nedokázali vyměnit opatrov-
nictví státu za vlastní odpovědnost.
Propadli populistickým názorům, že
dnes nemáme lepší a spravedlivější
řád, ale pouze jiný řád, výhodný pro
jiné skupiny lidí. Zhroutili se nad 
vlastní zodpovědností.
Ale jak je v Čechách tradicí, nic není

dotaženo do konce, nic není důsled-
né. Tak ani nedošlo ke zrušení KSČ
a vyrovnání se s totalitní minulostí.
Se stranou, proti jejichž  praktikám                   
a způsobu vládnutí, a vlastně proti
její ideologii celý listopad 1989 byl.
Vyplývá to snad z naší přirozené
mírnosti? Tak nebo tak, důsledky
oné „nedůslednosti“ neseme dodnes.
Členové KSČ jsou dnes skrytě i ve-
řejně dále v byznysu. Mnohé nomen-
klaturní kádry se transformovaly na
podnikatele a fi nančníky. Co je ale
daleko horší, zabydleli se ve veřej-
ných funkcích. Od funkcí ve vládě
až po samosprávy obcí spravují náš
veřejný majetek, řídí naše životy na
různých úrovních veřejného života
podle toho, kam jejich vliv dosáhne. 
Rok 1989 byl možností změny – 
změny myšlení, práce a chování lidí.
Je smutné, že plno osob si vyložilo
Sametovou revoluci jako období
změny, kdy začnou vládnout oni -
„noví lidé“. Bohužel mnohé osoby,
do nichž se po roce 1989 vkládaly
naděje a přání nás všech, nedokázaly
pochopit, že jejich období vládnutí
není neomezené. Není obrazně do-
časné jako pobyt sovětských vojsk 
na našem území. Svými kroky, svou
prací, svým utužením moci, tvrdým
potlačováním názorů oponentů,
politickým intrikařením, svým ali-
bismem převzít zodpovědnost se již
dnes plně podobají kádrům komu-
nistické nomenklatury nesvobodné-
ho období našeho státu. Tak nám tu
i dnes „vládnou“ lidé, jejichž nekalé
a nemorální praktiky se od počátku
devadesátých let stále více projevu-
jí. Takoví lidé dnes jsou v mnohých
politických i tzv. nezávislých voleb-
ních stranách. Tito lidé jsou dnes
v mnoha funkcích jako celostátní,
krajští i komunální politici. My snad 
pochopíme, že i jejich období musí
brzy skončit.                   A hlavně
to musí pochopit oni. I jejich čas vy-
pršel, dnes jsou přítěží demokracie,
svobody, rozvoje. Odkaz 17. listopa-
du tak není stále naplněn, a to by nás
mělo nadále motivovat.

Ke státnímu svátku – Den boje za
svobodu a demokracii a Meziná-
rodnímu dni studentstva přispě-
la Rada MS ODS Kunčice pod
Ondřejníkem

17. listopad – svoboda, právo a demokracie
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   Před několika desítkami let, 
kdy v naší krajině, především na 
venkově, rostlo na mezích a neú-
rodných půdách daleko více keřů 
a plevelnatých rostlin, měli se-
menožraví ptáci v zimě relativně 
dostatek potravy. Zimní přikrmo-
vání tak postupně směřovalo do 
oblasti měst a městských parků. 
Dnes je však situace jiná a pro 
zpěvné ptactvo je přirozené po-
travy stále méně. Změnou krajiny 
jsme ptákům jejich přirozené po-
travní zdroje značně minimalizo-
vali.     Mnoho ptačích druhů vy-
skytujících se u nás, odlétá během 
podzimu do oblastí s příznivějším 
podnebím. Ptáci, kteří zůstávají 
přes zimu, rádi přijmou pomoc ze 
strany člověka. 
   Zimní měsíce jsou tady. Sněho-
vá peřina zahalí hory i údolí a tak 
je nejvyšší čas připravit krmítko 
a nasypat do něj potravu pro drob-
né ptactvo. Zima je obdobím, kdy 
ptactvo strádá chladem a nedo-
statkem potravy. Ptáci sice nejsou 
na krmítcích  životně závislí, ale 
rádi si přilepší potravou ze snad-
něji dostupných zdrojů. Až nasta-
nou kruté mrazy, předložená po-
trava jim může zachránit i život. 
Nízké zimní teploty vyžadují větší 
produkci tepla zvířecím organis-
mem, zasněžený terén znamená 
horší prostupnost a to vše spolu 
s dalšími nástrahami zimy vyvolá-
vá u zvířat zvýšenou potřebu ener-
gie, kterou musí získat z omezené 
potravní nabídky. Sněhová vrstva 
jim blokuje přístup k přirozeným 
zdrojům potravy a naše pomoc je 
proto  žádoucí.
   K předkládání potravy slouží 

nejrůznější typy zařízení.  Např. 
krmítka pro drobné zpěvné ptac-
tvo, jež lze koupit nejen v super-

marketech, ale můžeme si je vy-
robit sami. Nejvhodnější materiál 
je dřevo, objevují se také venkovní 
ptačí krmítka z plastu, kovu či ze 
skla. Vhodná jsou i automatická 
(samosypná) krmítka. Krmítko by 
mělo být větší a prostornější, aby 
se nakrmili i větší ptáci, například 
kos, straka nebo sojka. Je důleži-
té, aby mělo dostatečně velikou 
stříšku chránící krmivo a podlaha, 
aby byla opatřena nízkými bočni-
cemi (cca 2 cm), aby vítr nesmetl 
krmivo.
  Umístíme jej na volném pro-

stranství, na klidném a přehled-
ném místě, minimálně 1,5 metru 
nad zemí a alespoň 2 až 4 m od nej-
bližších stromů a keřů. Na stromě 
můžeme krmítko zavěsit pomocí 
drátu nebo provázku na větev.  
  Tukové krmítko zhotovíme např. 
z převráceného květináče, polovi-
ny skořápky kokosového ořechu 
nebo borové či smrkové šišky. 
Květináč zalijeme tukovou směsí 
(rozehřátý tuk se semínky a drce-
nými ořechy), šišku do této směsi 
namočíme a necháme zchladnout. 
Pro zrnožravé ptáky sbírající po-
travu na zemi (strnadi, pěnkavy) 
je možné vytvořit tzv. stříškový 
zásyp. Jde o dřevěnou stříšku 
rozměrů přibližně 1x1 m, kterou 
umístíme na čtyři kůly, přední 
asi 60-80 cm vysoké, zadní jen 
20 cm, případně stříška může sa-
hat až na zem. Budujeme na mís-
tě chráněném proti nepříznivým 
klimatickým vlivům a dostatečně 
přehledném.
  Snad nejdůležitějším faktorem 

je samotné krmení. Měli bychom 
vědět, že ptáci nejsou domácí hos-
podářská zvířata, která konzu-
mují nejrůznější zbytky z kuchy-
ně! Nedávejte proto do krmítek 

kořeněné, přepálené či zkažené
a plesnivé zbytky potravin. Nevy-
stavujte volně žijící druhy ptactva
zbytečným zažívacím potížím.
Jednoznačně doporučujeme krmit 
pouze přírodní vyváženou stravou
složenou z nejrůznějších semen,
bobulí a plodů. Hlavní složku ta-
kové směsi (70 až 80%) by měla
tvořit slunečnicová semena, kte-
rými snad nepohrdne žádný ptačí
druh. Jako přísadu pro zpestření
pak můžeme ve zbývajícím pomě-
ru obohatit semeny prosa, řepky,
konopí, lnu, máku, bodláků a trav.
Přidat však lze i jádra drcených
nebo vyloupaných vlašských, lís-
kových a samozřejmě nesolených
burských ořechů. Určité skupiny
ptáků konzumují i sušené plody
habrů, bříz, javorů, bobule jeřa-
bin, trnek, šípků, hlohu, ptačího
zobu a dalších. Větší druhy ptáků
nepohrdnou ani zrním či většími
plody. Sojky mají rády žaludy,
dlaskové pecky z třešní, kosové
a kvíčaly jablka, hrušky. Mimo
suché krmné směsi lze ptačí jí-
delníček obohatit o doplňky z ži-
vočišných či rostlinných tuků.
Zde se doporučuje syrový hovězí
lůj či jakýkoliv nesolený, nekoře-
něný, neochucený, nepřepálený,
nezkažený a jinak nezávadný tuk.
Částečně pak lze krmit i ovesnými
vločkami, otrubami a nejrůzněj-
šími obilnými šroty, strouhankou
a podobně.  V obchodech je možné
zakoupit i speciální míchané smě-
si pro krmení ptáků.
   Potravu dáváme do krmít-
ka v takovém množství a sta-
vu, aby neplesnivěla a nehnila.
Z hygienických důvodů prová-
díme také pravidelnou kontro-
lu a úklid krmítka jeho okolí.
  V přírodě jsme mohli pro ptá-
ky již během podzimu nasbírat 
různé plody a bobule. Ptáci, kteří
v našich podmínkách přečkávají
zimu, dokážou přijímat alternativ-
ní potravu jako např.: slunečnici,
len, drcený oves, proso, semínka
trav a bodláků, rozdrcené ovesné

vločky, krupici, rozdrcený jemně 
nastrouhaný tuk, zadinu, ovoce 
a bobule jako jeřabiny, plody bezu 
černého, hlohu, rakytníku, břeč-
ťanu či svídy, tukové směsi, které 
získáme vyškvařením loje a ná-
sledným smícháním s olejnatými 
semeny nebo ovesnými vločkami, 
krupicí, hrubou sojovou moukou, 
ale i strouhankou. Směs pak za 
tepla plníme do různých k zavě-
šení vhodných nádob, ze kterých 
je ptáci postupně uzobávají. Vedle 
tukových směsí lze zavěšovat, pře-
vážně pro sýkory, kousky syrové-
ho loje či sádla. K rychlému nakr-
mení (např. na okenní římse, kam 
již ptáci chodí) jsou vhodné malé 
kousky libového masa a je proká-
záno, že i granule pro psy a kočky 
je možno v menší míře použít. Se-
mena rostlin se však svou energe-
tickou hodnotou nejvíce podobají 
přirozené potravě ptáků.
   Nejběžnějšími ptáky, kteří na-
vštěvují krmítka, jsou sýkory. 
Jsou to především všem známé 
koňadra a modřinka, vzácně 
i uhelníček, babka a sýkora pa-
rukářka. Ze zrnožravých ptáků 
se objevují zvonci zelení, vrabci 
domácí a polní, kteří však již ne-
jsou tak hojní, jako tomu bylo před 
lety, dále pak čížci lesní, stehlíci, 
brhlík lesní, pěnkava jikavec, pěn-
kava obecná, hýl obecný, dlask 
tlustozobý, drozd kvíčala, cvrčala, 
červenka nebo strakapoud velký. 
Čím pestřejší jídelníček ptákům 
nabídnete, tím více druhů můžete 
pozorovat.
   Ne všichni s přikrmováním ptac-
tva plně souhlasí a ne všem může 
být tato aktivita příjemná. A proto 
než začnete s realizací svého zá-
měru, je třeba se zamyslet a zvážit 
všechna pro i proti. Uvědomte si, 
že i kolem dobře instalovaného 
a pravidelně zasypávaného kr-
mítka bývá velice rušno a vzniká 
drobný nepořádek.
   S přikrmováním lze začít již 
koncem října a můžeme pokračo-
vat až do začátku dubna.

PŘIKRMOVÁNÍ PTACTVA

Nabízím dlouhodobý pronájem pozemku o rozloze 3 480 m2 v Kun-
čicích pod Ondřejníkem. Pozemek je oplocený, nachází se zde kůlna, 
maringotka a el. energie. Vhodný k rekreaci, zahrádkářství nebo cho-
vu hosp. zvířat. Cena 20 000,- Kč/rok. Mob. 603 258 649

* * * * * * * * * * *

ZHUBNĚTE DO VÁNOC  www.hubnete.cz/chm  736772346

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ - BUK Sklad Trojanovice – Bystré
Dříví naštípané, nařezané na:  prostorové metry (rovnané); špalky. 
Možnost dovozu odběrateli. Telefon: 603 315 738

Řáádkkoová innzeercce

TJ Sokol Kunčice pod OndřejníkemTJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem
nabízí:nabízí:

pronájem tělocvičny,pronájem tělocvičny,
volejbalového hřiště, volejbalového hřiště, 
tenisových kurtůtenisových kurtů

správce areálu: Bohumír Čajánek,správce areálu: Bohumír Čajánek,
tel: 732613776tel: 732613776

předseda TJ: Vít Majerek,předseda TJ: Vít Majerek,
tel: 724172510tel: 724172510

 Foto: Zdeněk ŠrubařPronájem:
Tělocvična 250,- Kč/hod.
Tenisový kurt 60,- Kč/hod., sobota a neděle 70,- Kč/hod.
Volejbalový kurt 50,- Kč/hod., sobota a neděle 70,- Kč/hod.
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S přicházejícím chladnějším počasím začíná 
i topná sezona, je proto nejvyšší čas myslet 
i na svůj komín. Od začátku roku 2011 totiž 
platí nařízení, podle kterého musí komíny 
minimálně jednou za rok projít technickou 
kontrolou. Nařízení platí pro domácnosti 
v rodinných a bytových domech i pro chatové 
objekty a chalupy, kde se topí tuhými palivy 
a zemním plynem. Kdo tak ještě neučinil, má 
nejvyšší čas si objednat kvalifi kovaného ko-
miníka.
„Majitelé nemovitostí by neměli toto nové na-
řízení podceňovat. V případě požáru zapří-
činěného špatným komínem hrozí totiž ma-
jitelům až 25 tisíc korun pokuty. Pojišťovny 
při odškodňování klientů vycházejí z vyšetřo-
vacích zpráv. Může se tak stát, že pojišťovna 
kvůli chybějící revizi zaplatí majitelům méně, 
než bude vyčíslená škoda, nebo také vůbec 
nic. Podceňovat kontroly by neměli ani ma-
jitelé plynových spotřebičů. U málo čištěných 
a kontrolovaných plynových spotřebičů obsa-
hují spaliny vysoký obsah oxidu uhelnatého, 
ty se pak místo do volného ovzduší vrací zpět 
do místnosti a dochází k otravám CO, které 
většinou končí smrtí.
Komín si může čistit každý sám, ale… Nově 
schválená „kominická vyhláška“ umožňuje 
i výpomocné čištění komínů. Pokud se dodrží 
následující pravidla, je to celkem jednoduché. 
Pro přesnost je třeba zdůraznit, že se sami 
můžeme pustit jen do čištění jednoduchých 
komínů pro kamna či kotle do výkonu 50kW. 

I když si komín vyčistíme sami, musíme ale-
spoň jednou za rok pozvat kominíka, který 
komín překontroluje a vystaví předepsaný 
protokol. Pokud hodláme čistit komín sami, 
prvním krokem by mělo být pořízení vhod-
ného nářadí. Pro čištění je potřeba kartáč 
s nastavitelnou tyčí nebo kominický strojek, 

tzv. sluníčko s lanem. Je nutné, aby kartáče 
měly průměr odpovídající průměru komínu. 
Pokud použijete kartáč na pružné tyči, mů-
žete komín čistit shora i zdola (tedy z komí-
nových dvířek), to však lze jen u krátkých 
komínů. Sluníčkem lze ale komín čistit jedi-
ně shora, odstranit lze jím i napečený dehet. 
Pokud však v komíně objevíte mazlavý ma-
teriál, který se ze stěn usadí na čistícím ná-
řadí, raději zavolejte kominíkovi. Kartáčem 
je potřeba vyčistit také kouřovod (roura mezi 

kotlem a komínem určená k odvádění kouře).  
Ideální je čištění provádět ze střechy, i když 
některé komíny je možné čistit i z půdy. Ně-
které krátké komíny lze čistit i ze spodních 
komínových dvířek u kotle. Před samotným 
čištěním je vhodné v kamnech nejprve spálit 
tzv. čistící špalek (kominíček). Jeho spálením 
chemicky narušíme saze a čištění komína je 
následně jednodušší. Po spálení čističe však 
počkejte, dokud komín řádně nevychladne. 
Před čištěním komína je nutné zkontrolovat 
uzavření dvířek kamen nebo kotle, případně 
je pečlivě dotěsnit, aby padající saze nemohly 
vyletět z topidla.  Pokud se rozhodnete čistit 
komín komínovými dvířky, je nutné, aby po-
dlaha v okolí komína nebyla hořlavá, v opač-
ném případě musíte na podlahu pod dvířka 
položit podložku z nehořlavého materiálu, 
třeba plechu.  Při čištění komínu štětku spus-
tíme dolů a následně ji vytahujeme nahoru. 
Použijeme-li tyč, musíme stále přidávat její 
díly a postupně ji spouštět níž. Pokud čistíme 
komín z komínových dvířek, nejprve čistíme 
zespoda horní část a pak spodní část. Je nutné 
čistit pomalu, jinak se nám uvolněné saze mo-
hou vyhrnout z kamen. Pokud je komín silně 
zanesený sazemi, musíme postup opakovat 
i několikrát. Po tomto čištění je potřeba saze 
spodními dvířky vymést z komínového těle-
sa. Při čištění komínu nezapomeňte vyčistit 
také kouřovod. Nezapomeňte ani na pročiště-
ní sopouchu (napojení kouřovodu do komína).  

Hasiči Kunčice pod Ondřejníkem

tzv sluníčko s lanem Je nutné aby kartáče

„ŽIVNOSTNÍKEM ROKU“ 
MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE SE STAL 
ROBERT VLACH Z KUNČIC

Vodafone Firmou roku Moravskoslezského kraje 2011 je
ČSAD Havířov, Era Živnostníkem roku se stal Robert 
Vlach. Novými jedničkami moravskoslezského byznysu
je dopravní fi rma ČSAD Havířov a ostravský podnikatel
Robert Vlach, který provozuje internetový portál Na vol-
né noze. Vítězové šestého ročníku soutěží Vodafone Firma
roku 2011 a Era Živnostník roku 2011 postupují do celore-
publikového fi nále, kde budou reprezentovat Moravskoslez-
ský kraj. O živnostenský titul bojovalo 143 podnikatelů.
Vítězný živnostník Robert Vlach působí jako podnikatel-
ský poradce a od roku 2005 provozuje vlastní internetový
portál Na volné noze, jehož cílem je podpora podnikání
nezávislých profesionálů, živnostníků a drobných podni-
katelů. Spravuje oborový katalog obsahující přes 400 osob-
ních webových prezentací, pořádá školení a srazy a vydává
blog o podnikání, jenž má více než 150 tisíc on-line čtenářů
ročně. „Podporuje podnikání nejen na regionální úrovni.
V celostátním kole soutěže bude velmi dobře reprezento-
vat Moravskoslezský kraj,“ podotkl porotce David Rokosz,“
manažer pro rozvoj obchodu a akvizic Poštovní spořitelny.
Slavnostní vyhlášení celostátních vítězů soutěží Vodafo-
ne Firma roku 2011 a Era Živnostník roku 2011 proběhne
7. prosince v Praze a bude možné jej sledovat v přímém pře-
nosu na ČT24. Pan Robert Vlach je z Kunčic pod Ondřejní-
kem a jeho pozici v celostátní soutěži můžete posílit poslá-
ním SMS do 20. 11. 2011 na 900 11 04 ve tvaru ZIV mezera 8.

Od roku 2012 nastane změna v sys-
tému podávání žádostí o neinvestiční 
dotaci (na činnost, pořádání akcí). Žá-
dost bude potřeba odevzdat již v roce 
předcházejícím tomu, na který se do-
tace žádá. Tzn. žádost o dotaci pro rok 
2012, bude nutno odevzdat nejpozději 
do 30. 11. 2011 na obecní úřad. V dal-
ších letech to bude do konce září. 
Tento systém běžný v jiných obcích je 
nutný vzhledem k sestavování rozpoč-
tu obce. Spolky a sdružení   vyplní 

jednotný formulář (tento je k dispozici 
na webu obce a letos bude také výji-
mečně odeslán všem, kteří v roce 2011 
tuto dotaci od obce získali.). V průbě-
hu roku bude možno podávat žádosti 
jen na mimořádné akce (neplánované, 
které se nekonají každoročně). Podejte 
žádost včas, na pozdě doručené žádos-
ti nebude brán zřetel. Věříme, že tento 
nový systém bude fungovat bez kom-
plikací.                                                                            

Za radu obce Michaela Šebelová

Informace spolkům a sdružením, 
které  žádají o neinvestiční dotaci 

z rozpočtu obce

V úterý 27. 9. se na Ostravici konalo 
okrskové kolo v přespolním běhu pro 
žáky 1. stupně.  Na medailových mís-
tech se umístili 3 žáci naší školy. Natá-
lie Laura Mynářová a Ondřej Cochlar, 
oba žáci 5. třídy, své kategorie vyhráli. 
Na 3. místě doběhl druhák René Šny-
ta. Vybrali jsme si taky trošku spor-
tovní smůly, protože hned 3 naše dív-
ky skončily čtvrté. Byly to Stela Bara-
nová ( 1. třída  ), Klára Mrázová ( 2. 
třída ) a Veronika Burelová ( 4. třída ). 
Úspěšní vítězové z 5. třídy postoupili do 
okresního kola, které se konalo 6. října 

v Jablůnkově. Natálka se však účastnila 
výměnného pobytu v Rakousku, proto 
nás reprezentoval jen Ondra.  Zaslouží 
si velikou pochvalu a uznání, protože 
doběhl na fantastickém 3. místě. Prosa-
dit se v konkurenci dětí z celého okre-
su, z nichž mnohé navštěvují sportov-
ní školy a atletické oddíly, není žádná 
legrace. Na takový úspěch jsme čekali 
dlouhých 7 let! Velké poděkování patří 
také tatínkovi panu Václavu Cochlaro-
vi, který Ondru na závod doprovodil. 
Děkuji všem sportovcům za výborné 
výkony. Pavlína Fišerová

Přespolní běh 1. stupně

Zima se blíží, je váš komín v pořádku?
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Ve středu 19.10 2011 proběhla v naší škole soutěž nazvaná“Přírodo-
vědný klokan“. Zúčastnili se jí všichni žáci 8. a 9. ročníku. Během 
40 minut odpovídali žáci na 24 otázek z fyziky, matematiky, země-
pisu, chemie a přírodopisu. Nejlépe se umístil Jakub Šafář  (8.tř.) se 
65 body, na druhém místě byl David Šenk (9. tř.) s 60 body a o třetí 
a čtvrté místo se dělí Julie Poláchová (9.tř.) a Ondřej Šrámek (8.tř.)  
se  49 body.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Jednou, přesně už si nevzpomínáme kdy, padl v naší třídě návrh, že 
si vymalujeme třídu. A jelikož se všichni rádi babrají, patlají a mají 
rádi legraci, tak jsme návrh odsouhlasili. Pak už jsme čekali jen 
na den, kdy budou všichni ve škole a nakoupí se barvy. Do práce 
jsme se mohli pustit až 19. října. Každý si donesl váleček, štětec 
a pracovní oděv a po vyklizení třídy se mohlo začít. Zvolili jsme 
si oranžovou a zelenou barvu. Nedá se říct, že by za chvíli bylo 
hotovo, to rozhodně ne. Oranžová trochu zlobila a nechtěla chytat. 
Díky pomoci p. učitelek Sladké, Zemánkové a paní Králové jsme 
vše zvládli. Když už bylo konečně vymalováno, objevil se další 
problém, úklid. Nevěřili byste, jak je těžké vydrhnout malířské bar-
vy z pocákané podlahy. Po vykonané práci jsme šli unaveně domů. 
Byla to fuška, na tom jsme se shodli. Snad nám čisté zdi dlouho 
vydrží. Radek Řezníček, 8. tř.

Vymalovali jsme si svoji třídu

1. den: Odjíždíme od školy 7:45 
přesně (ha, ha) “někteří“ z nás 
zapomenou pas, a proto“některé 
maminy šílí“. Před sebou máme 
nejtěžší rozhodnutí, dáme si baš-
tu v KFC nebo v Mc Donaldu. 
Odpoledne už ve Vídni. Bylo tam 
nádherně slunečné počasí, prošli 
jsme Schönbrun a zahradní La-
byrint. V podvečer jsme přijeli 
do Kilbu, kde si nás “rozebrali“ 
do rodin. Ještě SMS domů: Ano, 
mami, dojeli jsme v pořádku, 
svačina byla výborná. Jo, budu 
na sebe dávat pozor.
2. den: Ráno jsme dostali výbor-
nou snídani a velikou svačinu 
a jeli se podívat do školy, kde 
měli super vybavení, škola byla 
obrovská, ještě nás vzali na pro-
cházku po Kilbu, asi, aby nám 
před obědem vyhládlo. Po obědě 
jsme hráli volejbal. Až takový 
úspěch to nebyl, ale o to větší 
sranda. Odpoledne nás vzali au-
tobusem do Melku, kde byl krás-
ný klášter. Večer v rodinách, kon-
verzace úžasná, ještě, že mám 
tolik končetin.

3. den: Na programu výšlap na 
Ötscher, 1893 m. n. m. Ráno – 
opět suprovní snídaně a fakt vel-
ká svačina. To jsme ještě nevědě-
li, co nás čeká. Dojeli jsme k la-
novce. Hurá, nemusíme pěšky, 
jen počasí nám nepřálo. Lanov-
kou jsme dojeli do 1400 metrů 
a dalších 500 metrů do prudkého 
kopce po svých. Konečně jsme 
došli nahoru a dali jsme si baštu 
a vyfotili se, aby nám věřili, že 
jsme tam byli. Ale už honem dolů 
do vyhřátého autobusu. Na zpá-
teční cestě jsme navštívili krásné 
městečko Mariazell. „CHTĚLI 
NÁS ZNIČIT“, asi nechtěli, ať 
večer zlobíme. Z Mariazellu do 
Weisebrucku jsme fi čeli hyste-
ricko-historickou úzkokolejkou, 
tunely jsou super, že, holky?
4. den:Ty snídaně mě fakt baví, 
ale doma by mi švédské stoly 
neprošly. Doufali jsme, že už na 
žádnou túru nepůjdeme a VY-
ŠLO TO!!! Čekal nás výlet do 
velikánské a voňavé pekárny, kde 
jsme si mohli upéct vlastnoručně 
udělané housky. Ty naše neby-

ly moc hezké, ale byly výborné.
Ukázali nám, jak se peče, tvoří
a dochucuje pečivo. Zajímavá
byla laboratoř, kde vymýšlejí
nové produkty. Pro nadcházející
odpoledne měla každá rodina pro
nás vymyslet program. Nás vzali
do aquaparku. SUPÉÉR!!!.
5. den: Poslední úžasná snída-
ně a velikanananánská svačina.
(Kdyby jen věděli, jak se těším na
Rohlenku do Mekáče). LOUČE-

NÍ- vůbec se mi od nich nechtě-
lo, byli moc hodní. (Doufám, že 
to naši nebudou číst.) Už sedíme 
v autobuse, všichni natěšení do 
vídeňského Práteru, ale pršelo, 
tak nám dali rozchod jen na hodi-
nu. I tak to stálo za to. Když jsme 
se blížili k hranicím, všichni se 
už těšili domů, jen to nikdo ne-
přiznal, přece už jsme velcí, ne?
Rychle SMS domů: Mami, už 
jsme tu, přijedeš pro mě?

Návštěva rakouského Kilbu očima Adama Krále

Halloweenský týden ve škole
V průběhu týdne od 14. - 21. 10. 
2011 žáci naší školy zpracováva-
li obrovské množství dýní, které 
škola získala darem od pěstite-
le pana Jana Michny. Děti dýně 
převážně vyřezávaly, dlabaly, ale 

také z nich tvořily různá strašidla 
a podzimní panáčky. Všechno 
toto úsilí směřovalo k jedinému 
cíli. Vyrobit tu nejoriginálnější 
a nejkrásnější dýni, která by co 
nejlépe uspěla v soutěži o „Ha-

lloweenskou dýni“. Všechny
výtvory byly vystaveny v pro-
storách chodby v přízemí školy
a každé ráno svítily školákům na
pozdrav. Také děti z MŠ tvořily
„podzimníčky“ z dýní a přispěly
svými krásnými dílky k uspořá-
dání výstavky. Všech vytvoře-
ných dílek bylo celkem 96 a bylo
se opravdu na co dívat, ale také
bylo velmi těžké vybrat tu jednu
jedinou - nejkrásnější dýni. V pá-
tek 21. 10. 2011 proběhlo hlasová-
ní žáků a zaměstnanců školy. Le-
tos získala nejvíce hlasů dýně vy-
tvořená žáky 9. třídy, na 2. místě
se umístily děti ŠD z I. oddělení,

3. místo získala 8. třída. Oceně-
né třídy byly odměněny diplomy 
a sladkostmi. Žáci 6. třídy pod 
vedením Mgr. M. Kahánkové 
vytvořili zajímavé literární práce 
s halloweenskou tématikou, které 
byly umístěny rovněž v prosto-
ru výstavky. Letošní Halloween 
je za námi a nezbývá, než se tě-
šit na ten příští. Děkujeme panu 
Janu Michnovi, který škole vě-
noval letos výjimečné množství 
dýní a bez jehož příspěvku by 
se naše akce k Halloweenu ne-
mohla v takovém rozsahu konat.                                      
I. Myslikovjanová
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V dnešním „internetovém světě“ může
kvalitní školní zahrada děti zaujmout 
a přinést jim zcela jiné prožitky a po-
znatky, než poznají za stolem školní
lavice nebo za počítačem. Přestože
se nemůže v množství nabízených
informací rovnat virtuálnímu světu,
přináší dětem radost ze spolupráce,
z objevování nových věcí a poznávání

vzájemných souvislostí. Navíc, pohyb
ve venkovním prostoru a jakákoliv ak-
tivita v něm, vede k poznání vlastních
možností v kontextu s okolním světem
a úcty k práci ostatních lidí.
  Skutečnost, že děti citlivě vnímají
prostředí, ve kterém se pohybují (viz.
obrázek) a že školní zahrada má svůj
význam a nezastupitelné místo v jejich

vzdělávání je doložena množstvím vý-
zkumů a statistik.
 Školní zahrada poskytuje dětem vol-

ný prostor pro aktivity ve venkovním
prostředí. S ohledem na pohyb ve vol-
ném prostoru je třeba nepodceňovat 
schopnosti dětí tím, že jsou neustále
izolovány od nebezpečí. Je přirozeně
lepší, aby se dítě naučilo počítat s ri-
ziky venkovního prostředí v relativně
bezpečném prostředí školní zahrady,
než někde jinde. Z hlediska zdravot-
ního významu vede aktivní pohyb dětí
ve venkovním prostředí ke zlepšení
jejich imunitního systému a zároveň se
snižuje riziko vzniku alergií. 
 Při výzkumech, jaký význam a dopad 
má na děti přítomnost a péče o zvířata
došli badatelé k závěru, že děti, které
pečovaly o zvířata, vykazují lepší po-
zornost a soustředěnost. Také projevu-
jí větší ochotu ke vzájemné spolupráci
se spolužáky a vykazují méně nepřá-
telského či agresivního chování. Dítě
ve vzájemném vztahu se zvířetem se
učí úctě k veškerému životu.

 Sociologové neustále upozorňují na 
problematiku špatné mezilidské ko-
munikace. Pokud je dítě v komunikaci 
převážně s nějakou technickou pomůc-
kou, má horší schopnosti komunikace 
a spolupráce, problémy s vytvářením 
sociálních vazeb a rozvojem řečových 
dovedností.  V současné době je za-
znamenán také nárůst logopedických 
vad u dětí.  V období svého dorůstá-
ní jsou děti lehce formovány prostře-
dím a prostorem v němž se pohybují. 
Prostředí, ve kterém děti vyrůstají, 
nastavuje dětem normativa, hodnoty 
a postoje, pomocí nichž budou určité 
situace a místa hodnotit a vnímat po 
celý svůj život.

„…vždyť sám Mistr náš Komenský 
praví, že se mohou státi lidé moudrý-
mi ne tak z knih, jako z nebe a země, 
z dubů a buků tj., že třeba poznávati 
a zkoumati věci samé a nikoliv pou-
há cizí pozorování a svědectví o vě-
cech.“(Dlouhý 1887)

Ing. Zdeněk Strnadelobr.: Kresba Tomáše Murase (7 let)obr : Kresba Tomáše Murase (7 let)

Podzim přináší našim zahradám perfektní organický materiál – listí. 
To patří k nejdůležitějším surovinám ke kompostování, tlením se to-
tiž přeměňuje v kvalitní zahradní zeminu. Listí můžeme využít také 
jako přírodní mulč chránící přes zimu mělkokořenící dřeviny či např. 
skalničky. Nebo snad stále patříte mezi ty, kteří považují listí za od-
pad a likviduji jej pálením? Pak si můžete být jisti, že se připravujete 
o cennou surovinu a ještě obtěžujete okolí nepříjemným dýmem. Pá-
lení spadaného listí má opodstatnění snad pouze v případě, že v něm 
přezimují vývojová stadia škůdců (např. klíněnka v jírovcích).
Recept na kompost z listí 
Listí z různých druhů stromů rozdrtit drtičem nebo travní sekačkou, 
smíchat s půdou, hnojem nebo kompostem v poměru 2:1. Je vhodné 
přidat ke směsi kuchyňský odpad, posekanou trávu, případně vyrov-
návací dávku dusíkatého hnojiva (slepičí trus).
Na dno kompostovací nádoby či vybraného místa vytvoříme základ 
z větví nebo suchých částí rostlin či letniček, na něj pak vrstvíme 
střídavě suchou a vlhkou složku (suché listí, posekanou trávu apod.). 
Správná skladba jednotlivých vrstev je pro kvalitu kompostu velmi 
důležitá.
Je ale opravdu každé listí vhodné ke kompostování? Jednoznačná od-
pověď zní ano, každé. Někteří zahrádkáři stále spalují listí z ořešá-
ku či dubu nebo jej vyvážejí na skládky. Příčinou je pomalý rozklad 
a velké množství tříslovin v kompostu z těchto druhů listí. Stačí však 
pouze částečné rozdrcení, smíchání s jiným kompostovaným materi-
álem (tráva, zbytky ovoce, zeleniny) a za několik měsíců máme hoto-
vý ideální kompost i z listí ořešáku.
Prima tipy: 
 Velice dobře se pro sběr listí osvědčilo využití travní sekačky se 

sběrným košem. Listí je částečně rozsekané, tím má menší objem 
a podstatně rychleji zetlí (čím menší kousky listí, tím lépe).

 Nikdy do kompostovaného listí nepřidávejte stavební pálené váp-
no. Obsahuje chlór, který zabíjí mikroorganismy potřebné k pro-
cesu tlení.

 Pokud je listí v kompostu příliš suché, průběžně ho vlhčíme. 
 Proces tlení můžeme urychlit zakrytím hromady kompostu čer-

nou plastovou fólií s průduchy. 
 Máte-li na zahradě ježky, dopřejte i jim hřejivou přikrývku v po-

době větší kupky listí umístěné v tišším koutě zahrady, kde v kli-
du a v teple přezimují. Příští sezonu vám pomohou v boji proti 
škůdcům.

Nedonutí vás nic k tomu, abyste vzali do ruky hrábě a listí shrabali? 
Nevadí. Spadané listí vytvoří vrstvu částečně chránící půdu a rost-
liny před mrazem. Rozložená část listí bude pro rostliny vítaným 
hnojivem, a to, co přes zimu zetlít nestačilo, můžete vždycky na jaře, 
než začne všechno růst, ještě shrabat. Milovníci všeho živého mohou 
argumentovat zimním azylem pro drobné zvířectvo a hmyz. Více 
o zpracování a kompostování listí se můžete dozvědět např. na www.
garten.cz nebo www.kompostuj.cz.  

Za KŽP zpracovala Kateřina Niklová

Už se stalo tradicí našeho oddílu, že kaž-
dou první neděli v měsíci říjnu pořádáme
duatlonový závod, kde změří své síly zá-
vodníci v běhu a jízdě na horském kole.
Pátý ročník našeho duatlonu se konal v ne-
děli v areálu Beskydského rehabilitační-
ho centra (BRC). Opět za velmi krásného
podzimního počasí se sešlo na startu 81 zá-
vodníků v jedenácti kategoriích, nejmladší
Amálka Vojtková měla pouze 4 roky a nej-
starší Karel Rechtenberg 64.
Tradičně v 10 hodin jsme odstartovali
první dvě kategorie (děvčata a kluci 7 let 
a mladší), kteří absolvovali trať běhu 800m
a 1,5 km na kole. Vítězi se stali Ondřej Rů-
žička z TJ Valašské Meziříčí a Klára Mrá-
zová z MTB Ondřejník. Po dojetí posled-
ního závodníka následoval start dalších
kategorií,  kluci a děvčata 8-10 let běželi
800m a na kole odjeli 1,8 km. Zde zvítězili
Bruno Stoček z Bike 2000 a Natálie Laura
Mynářová z MTB Ondřejník. V další ka-
tegorii (děvčata a kluci 11-13 let) na trati
1,8km běh a 3,6km kolo zvítězili Jakub Pe-

třík a Kateřina Petříková z oddílu VRV cy-
kloteam Kroměříž. Jako poslední vyrazila 
na trať kategorie 14-16 let společně s kate-
goriemi mužů a žen 17-39 let a muži nad 40 
let. Na trati 1,8km běh a 15km kolo zvítě-
zili Kryštof Střalka z pořádajícího oddílu 
a Nikol Stočková z Bike 2000. Ženy a muži 
běželi 3,6km a na kole absolvovali 15km. 
V ženách zvítězila Hana Novotná ( Forman 
Cinelli), absolutním vítězem se v traťovém 
rekordu (který se bude hodně těžce pře-
konávat) stal Nikola Ivanov (HoryShora - 
Mike Bike). V mužích nad 40 let zvítězil 
Pavel Kokeš SK Valašské království.
Po dojezdu posledního závodníka proběhlo 
vyhlášení výsledků, první tři v každé ka-
tegorii obdrželi medaili, diplom a věcné 
ceny. Pohár absolutního vítěze si odnesl 
Nikola Ivanov z Ostravy. Průběh celého 
závodu zpříjemnilo i prostředí Beskyd-
ského rehabilitačního centra, které je 
v podzimním slunném dni opravdu krásné. 
Děkujeme tedy p. Machálkovi, který nám 
opět umožnil pořádat závod v tomto areálu 
a mohli jsme využít i prostory lázeňského 
domu LARA. Poděkování patří i restauraci 
U Sestřiček, která se starala o občerstvení 
závodníků i jejich rodinných příslušníků. 
Díky štědrým darům sponzorských fi rem, 
čekaly na vítěze i hodnotné ceny. Pro ví-
těze v hlavní mužské a ženské kategorii 
byly hlavními cenami Remoska od spon-
zora REMOSKA Frenštát p. R. a seskok 
padákem od HoryShora.cz. Hlavním 
sponzorem celého závodu byla fi rma 
AVG Brno. Další sponzoři: Skialpin 
Pustevny, Sport Radmila Bryknarová, 
COMELS Frenštát p.R. Šitavanc  sport 
Kopřivnice,  pekárna Turkův mlýn Ti-
chá,  pekárna Lomná Frenštát p.R.,  Ka-
mil Káňa Kunčice p.O. - tvorba strojní 
výšivky,  p.Byrtusová - Květinářství 
Kunčice p. O., ČSAD Frýdek Místek, Ši-
gut a dcera - velkoobchod uhlím. Všem
děkujeme za věcné ceny. Informace o prů-
běhu závodu, výsledky a mnoho krásných 
fotografi í naleznete na našich stránkách – 
www.mtbondrejník.cz

Význam školní zahrady

Jak zužitkovat spadané listíONDŘEJNICKÝ MTB DUATLON
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V minulém čísle jsme naše čte-
náře informovali o tom, že se 
připravuje opět vydání knihy 
Antonína Pustky „ Staré paměti 
Kunčic pod Ondřejníkem“, dopl-
něné i část týkající se doby nověj-
ší. Nakladatele a vydavatele pana 
Petra Andrle jsem se zeptala:

Jak pokračují práce na knize 
„Dopis pantátovi Pustkovi“

Dobře. Máme již hotovou grafi c-
kou podobu celé obálky (viz její 
titulní strana v tomto článku), 
děláme korektury reprintu pů-
vodního textu Antonína Pustky, 
který bude doplněn o kapitolu 
Pod Stolovou a máme i řadu 
textů z doby novější. Podařilo se 
zajistit i zajímavé unikání foto-
grafi e.

Jak hodnotíte dílko starosty 
Pustky, které vyjde vlastně již 
po třetí? 

Především si dovolím o něm něco 
vědět. Dostal jsem k dispozici 
disketu s textem, který byl při-
praven pro druhé vydání v roce 
1994. Ovšem disketu nebylo lze 
zcela odkódovat, takže jsme mu-
seli opravovat téměř slovo od slo-
va. A několikrát za sebou. Takto 
touto formou se s obsahem knihy 
seznámíte dokonale. Mohu říci, 
že jde o úžasné dílo, kterému na 
kráse neubírají některé historické 
nepřesnosti. Antonín Pustka ne-
věděl nic o metodě, které se dnes 
říká orální historie (z lat. oralis, 
ústní). Jde vlastně o nezastupi-
telnou formu získávání informa-
cí, která se jako vědecká metoda 
objevila v první polovině minulé-
ho století. U nás si prožívá svůj 
vzestup vlastně až po roce 1989. 
Teprve v roce 2007 byla založena 
Česká asociace orální historie. 
Orální historie se instituciona-
lizovala poprvé v USA ve druhé 
polovině 40. let 20. století. Avšak 
tato forma byla používána od ne-
paměti, takže není divu, že ji do-
konale použil i náš autor. V tom 
je jeho přínos velice významným, 
neboť podobně, jako zaznamenal 
několik set lidových písní, sbíral 
svědectví starších občanů a dove-
dl také vytěžit vše, co se dozvěděl 
o své vlastní rodině. Proto po-
užil vzpomínky Ignáce Hrbáče, 
Floriána Štefka, Starého Bužgy, 

či Jana Poledníka nebo Jiřího 
Černocha. Využil i pamětí fojtovy 
dcery Veroniky (narozené v roce 
roku 1817), provdané Kokšové 
a její dcery Veroniky. Díky tomu 
máme neopakovatelné svědectví 

o životě obce v minulých dvou 
stoletích. Antonín Pustka tak ve-
lice pečlivě splnil jednu z nepo-
vinných úloh starosty. Postarat se 
o historickou paměť obce. 

Máte nějaký názor na to, proč 
autor knihu v roce 1938 vůbec 
vydal? 

Je naprosto pravděpodobné, 
že si uvědomoval význam tako-
vé práce. Lidé si formují vztah 
k místu, v němž žijí a pracují 
také podle toho, co vědí o jeho 
minulosti. Zda mohou být napří-
klad na své předky a předchůdce 
hrdi. Z celého obsahu Pustkovy 
knihy vyznívá jeho láska k obci 
a jejím občanům. Poukazuje na 
tradici, k níž patří to, že kunči-
čané, jak píše, obstáli i v dobách 
přetěžkých. Celým jeho textem 
se prolíná poznání, že naše svo-

boda je dána tím, jak se umíme
k životu postavit. Jak se umíme
postarat o sebe, o rodinu i o obec
jako takovou. Že svůj osud máme
především ve svých rukách. Toto
poselství je velice důležité i pro

život v dnešní době. Jeho text,
jakkoli vznikal téměř před sto
lety, je kouzelný především svou
aktuálností. Proto se zcela jistě 
dostane této knize i v budoucnu
dalších vydání, neboť časem se
na její aktuálnosti nic nemění.
Bylo autorovým velice moudrým
rozhodnutím vydat kunčické pa-
měti v roce 1938, kdy byla ohro-
žena naše národní existence.
Stejné poselství tato kniha při-
náší i lidem naší doby. Proto je
dobře, že vychází již potřetí.  

Co bude v té druhé části knihy,
které jste nazvali „ Nové dějiny
Kunčic pod Ondřejníkem“?

Chceme především připomenout 
jisté významné chvíle v novodobé 
historii obce, dobré myslím bude
i to, že si veřejně připomeneme
činnost významných rodáků. Své 

místo v této části budou mít i his-
torické fotografi e a pohlednice. 
A pochopitelně fotografi cké při-
pomínky současnosti. Chceme 
připomenout i další zajímavá 
fakta. Například osud Pustko-
vy hry „Fojtův zápis“. Nebylo 
zcela náhodné, že si ji občané 
připomněli se hraným divadel-
ním představením v roce 1940 
a poté částečně i v v roce 1961. 
V dobách, v nichž cítili určité 
ohrožení, upjali se k příběhu ne-
ohrožených občanů jejich obce 
i obcí okolních. A to je více než 
symbolické.  Navíc bude publi-
kace obsahovat velice zajímavá, 
zcela neznámá fakta z historie 
Kunčic pod Ondřejníkem, rovněž 
tak nikdy nepublikované histo-
rické fotografi e. Nové budou tex-
ty o životě dr. Storcha, Antonína 
Pustky i jeho příbuzného malíře 
a sochaře Jana Kokeše a o dal-
ších významných kunčických ro-
dácích. V tomto směru bude toto 
dílo opravdu unikátem.  

Z toho všeho plyne, že se na 
tvorbě té druhé části knihy po-
dílejí mnozí naši občané?

Pochopitelně. Bez nich by to 
nešlo. Zatím každý, koho jsme 
oslovili, projevil ochotu přispět 
vzpomínkou, či vlastním archi-
vovaným materiálem. Velice mě 
potěšil rozhovor s paní Eliškou 
Pustkovou. Je to výjimečná žena, 
hodně pamatuje a je ve svých 
devadesáti letech obdivuhodně 
svěží. Na hodně věcí upozornila, 
mnohé doporučila. Velký podíl 
na zpracování má i pan doktor 
Zdeněk Šrubař, který velice ne-
zištně vypomohl svým úžasně 
obsáhlým archivem a pracně zís-
kanými unikátními informacemi, 
rovněž i paní Mgr. Eva Blažko-
vá, doc. Ing. Jan Folprecht, pří-
buzní Ing. Šebely a mnozí další. 

Je možné, aby občané ještě pří-
padně obsah knihy ovlivnili?

Samozřejmě. V listopadu budou 
probíhat konečné přípravy k tis-
ku, takže pokud by se objevilo 
něco jak připomínka, nápad, 
návrh, budeme jen rádi. Stačí se 
ozvat prostřednictvím obecního 
úřadu.

Za rozhovor poděkovala
Michaela Šebelová

Náš rozhovor

MNOHO NOVÉHO A ZAJÍMAVÉHO O KUNČICÍCH
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