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A tak jsme s našimi dětmi přivítali svátky vánoční a rozloučili se s rokem 2011. Snímky Zdeňka Šru-
baře jsou z Vánočního koncertu kunčických školaček a školáků, který byl dne 20. prosince v kostele 
sv. Máři Magdalény hojně navštíven. Jakož i předtím v sobotu 17. prosince sklidila úspěch cimbá-
lová muzika SATINA  s programem ČAS RADOSTI. Hodně zdraví a úspěchů v roce 2012 přeje všem 
čtenářům redakce kunčických Obecních novin.
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Předvánoční koncert školy

VYBRALO SE PĚT TISÍC KORUN
Stejně jako loni, těsně před Vánoci jsme se sešli, abychom se
zastavili v předvánočním shonu a zaposlouchali se do vánočních
písní a koled a také si je společně zazpívali. Organizace koncertu
se letos ujala paní Marie Kahánková a zvládla to výborně, byť
to není úkol lehký. Napsala moc hezké průvodní slovo, které
stejně jako loni bravurně přečetla Markéta Vyroubalová.
Program koncertu zahájil sólista na cimbál Šimon Bartoníček.
Po něm zaplnili prostor děti z mateřské školy v nádherných
kostýmech sněhových vloček a jejich zimní pohádka, kterou
s dětmi secvičily paní Naďa Svobodová, Šárka Fialová a Věra
Kahánková. Následovali bratři Cochlarovi – Ondřej (cimbál)
a Jan (zpěv) a jejich Valašská koleda. Po nich děti z 1. třídy pod 
vedením paní Pavlíny Fišerové s pásmem koled a říkadel. Střídaly
je krojované děti z Ondřejníčku pod vedením Kateřiny Niklové.
Závěr patřil školnímu sboru, který řídí paní Marie Kahánková.
Ta na úplný závěr usedla za varhany, což byla příležitost 
k hromadnému zpěvu koled. Vstupné bylo dobrovolné – vybralo
se okolo 5000 Kč. Sponzorem koncertu byla Remoska, tradiční
výrobek z Frenštátu pod Radhoštěm. O využití získaných peněz
budeme veřejnost informovat. Na této straně fotografi e, které se
nevešly na první stranu.  Michaela Šebelová

Vážení spoluobčané,
začíná nový rok 2012. Někde bylo napsáno, že v tomto roce bude zahájena morální obnova lidstva. Kéž by to byla prav-
da. Už je na čase něco pozitivního v tomto smyslu udělat. Pokud by se každý z nás pokusil o nápravu současného neu-
těšeného stavu společnosti, jistě se to podaří. Tak se teda do toho dejme a začněme s nápravou nejprve každý sám u sebe.
Na začátku nového roku 2012 děkujeme všem, kteří v minulém roce přispěli k pozitivnímu životu v naší obci.
  Do nového roku přejeme všem zlepšení vzájemných mezilidsk ých vztahů v obci, 
    toleranci a ohleduplnost, také všem přejeme hodně zdraví, pohody, štěstí a optimismu.

Tomáš Hrubiš, starosta obce,
Lumír Poledník , místostarostaPF 2012
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Helena Balcarová ........................................................ 91 let
Zdeněk Klímek ............................................................ 87 let
Jarmila Macurová ....................................................... 86 let
Božena Řezníčková ..................................................... 85 let
Jiřina Motyková .......................................................... 85 let
Antonín Kantor ............................................................ 83 let
Vilém Majerek .............................................................. 82 let
Vladislav Řezníček ...................................................... 70 let
Jiří Blažek ..................................................................... 70 let
Ladislav Čech .............................................................. 65 let
Vlasta Jirglová ............................................................. 65 let
Pavel Hrubiš .................................................................. 65 let
Jarmila Kačmarčíková ................................................ 65 let
Anežka Kaděrová ........................................................ 65 let
Alois Adamčík ............................................................. 60 let

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

Jubilanti leden 2012 O S O B N ÍO S O B N Í
Rozloučení

Vzpomínky

V měsíci prosinci jsme se naposledy rozloučili 
s panem Františkem Krpcem.

Dne 5. ledna 2012 tomu bude 10 let od úmrtí
pana Jaromíra Gardy.

Vzpomíná manželka Ludmila a dcera Věra s manželem

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice
pod Ondřejníkem proběhne v budově
školy  ve čtvrtek 19. 1. 2012 od 14.00
do 17.00 hodin  (Náhradní termín 24. 1.
2012 ve 14.00 hodin) Vezměte s sebou
rodný list dítěte.

K úmrtí prvního preziden-
ta České republiky Václava
Havla již bylo napsáno a ře-
čeno téměř vše. Proto si jen
dovolím stručně připomenout 
okolností, které se váží k Vác-
lavu Havlovi a jeho ženě Olze
Havlové ve vztahu k naší obci.
V pondělí 14. června 1993
v 18:30 hodin přijel nečekaně
k naší základní škole prezident 
Václav Havel, aby si prohlé-
dl Galerii Karla Svolinského.
Byla to reakce na pozvání, kte-
ré prezidentu osobně tlumočil
téhož dne v 15:00 hodin na frý-
deckém zámku pan učitel Dr.
Zdeněk Šrubař. Pan prezident 
se k pozvání nevyjádřil, takže
ho v Kunčicích nikdo nečekal.
Přivítal ho pouze školník pan
Klimeš v montérkách, který
jej galerií provedl. Prezident 

se o galerii vyjádřil pochval-
ně. Návštěva trvala jen několik 
minut.  V té době zasedala na
obecním úřadě obecní rada.
Vůbec jsme netušili, že kolem
obecního úřadu projíždí prezi-
dent republiky. Z návštěvy byl
pořízen pouze jeden snímek,
který stihl vyfotit Jirka, syn
pana Klimeše. Podrobnější in-
formace o návštěvě prezidenta
Havla v Galerii Karla Svolin-
ského je umístěna na nástěnce
u vstupu do galerie v základní
škole.
Po úmrtí Václava Havla, ve
dnech státního smutku (21. – 
23. 12. 2011), bylo na obecním
úřadě u vstupu k poště připra-
veno pietní místo s portrétem
Václava Havla a kondolenční
listinou. Listinu podepsalo 128
občanů. Listina s podpisy bude

odeslána paní Dagmar Havlo-
vé.  Václav Havel se beze sporu
zasloužil o klidný přechod naší
společnosti k demokracii na
přelomu 80. a 90. let minulého
století. Byl také člověkem chy-
bujícím, jako každý jiný. Nelze
mu však upřít velkou zásluhu
o pozitivní obraz naší republi-
ky v celosvětovém měřítku.

Pěknou osobní vzpomínku
mám na návštěvu manželky
pana prezidenta, paní Olgy
Havlové, která naši obec na-
vštívila u příležitosti průjezdu
Vlaku dobré vůle přes naši
obec ve čtvrtek 11. května
1995. Tentokrát již bylo zasta-
vení vlaku v naší obci plánová-
no, včetně návštěvy paní Hav-
lové.  Paní Havlovou jsme při-
vítali na nádraží v Kunčicích p.

O. spolu s paní ředitelkou ZŠ
Julií Kubalovou, s dětmi ze ZŠ
a dětským souborem Valášek 
z Mateřské školy Dolní. Paní
Havlové jsem kromě kytice
růží také předal propagační
materiál o obci a pozval jsem
ji k delší návštěvě obce. Něko-
lik minut jsme spolu hovořili
o obci i o krásné okolní příro-
dě, která na paní Havlovou vel-
mi zapůsobila. Paní Havlova
připustila návštěvu naší obce
v příštím roce (v roce 1996).
Bohužel, zhruba za půl roku
od našeho rozhovoru (27. led-
na 1996) paní Olga Havlová
zemřela. Budu si ji pamato-
vat jako velmi bezprostřední,
skromnou a milou ženu, na
které v té době vůbec nebylo
poznat, že je těžce nemocná. 

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Vzpomínka na Václava Havla a Olgu Havlovou



uplynulém roce  tradici slav-
nostního rozsvěcení stromu.
Tyto akce se za poslední roky
staly celorepublikově velmi
oblíbené a pomalu a jistě se
šíří téměř do všech obcí. Ve
stejný den jako my rozsvěco-
vali strom v nedalekém Fren-
štátě pod Radhoštěm nebo ve
Frýdku – Místku.  O to větší
byla naše radost z toho, že při-
šlo hodně lidí. Tak jako vše, co
se dělá poprvé, i toto příjemné
setkání trpělo jistými porodní-
mi bolestmi.  Omlouváme se
tedy dodatečně za zhoršenou
kvalitu zvuku i obrazu. Bylo
pro nás velmi těžké poradit si
s nezvyklým prosto-
rem, zvláště když jsem
se v den konání akce
dozvěděla, že se změ-
nil systém osvětlení
a že nebude v celé ulici
svítit pouliční osvětle-
ní, protože se (logicky)
rozsvítí až se stromem.
Koho by to ale napadlo
předem, že všude bude
absolutní tma. Zachrá-
nili nás hasiči se svými
halogeny, ale  zase jsme
je namířili špatně, tak-
že jsme některé přihlí-
žející oslnili tak, že ani
nepoznali své sousedy.
Přesto byla nálada vý-

borná, svařák, na který obča-
ny pozvali členové rady obce, 
chutnal (mimochodem se jej 
vypilo 25 l) a u většiny pří-
tomných se nedostatky setka-
ly s pochopením a převážila 
radost z krásných vystoupení 
dětí (školní sbor, mateřská 
škola a Ondřejníček) a společ-
ného zapalování prskavek nebo 
zdobení stromečku. Příjem-
ným překvapením na závěr byl 
ohňostroj, jehož sponzorem 
byla Pizzerie Lucianno, kterou 
najdete na Huťařství. Těšíme 
se tedy za rok znovu. Ale o té 
doby bude ještě mnoho pěk-
ných akcí.  Michaela Šebelová
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Jak studánka Pod Papradnou vznikla

VÁNOČNÍ STROM 2011
Nového Vánočního stromu
obce u hlavní cesty si určitě
všimli nejen obyvatelé naší
obce, ale také náhodně i pravi-
delně projíždějící. Strom u bu-
dovy obecního úřadu je sice
také krásný, ale je docela scho-
vaný a hlavně ze starého svě-

telného hávu poněkud vyrostl
a tak na něm světélka nebyla
málem ani vidět. Proto jsme
se rozhodli zakoupit osvětlení
nové a umístit jej na viditel-
nější místo. A protože nefor-
málního setkávání není nikdy
dost, zahájili jsme v nyní již

Když jsem koncem května
roku 2009 procházel s fenkou
Lady místem, kde je dnes stu-y
dánka, byla to mokřina. Vzal
jsem ulomenou větev a vy-
hloubil jámu. Začala se plnit 

vodou. Druhý den se Lady na-
pila, ale pro malou hloubku se
studánka zakalila. Vzal jsem
potřebné nářadí, a vyhloubil
větší jámu. Tu jsem pak z na-
sbíraného kamení z okolí, ob-

ložil, a přidal trubku z umělé
hmoty jako přepad. V místě
přepadu jsem vyryl půlkruh,
vyhloubil menší jamku, a celé
opět obložil kamením. Při ná-
hodném setkání s panem Mi-
loslavem Šrubařem (jednatel
ČSOP  Kunčice) jsem ho požá-
dal, jestli by studánku nemohli
zastřešit proti spadu listí a jeh-
ličí. V roce 2010, když zemřela
manželka, synové Ivo a Tomáš
navrhli, ať se studánka jmenu-
je po ní. EVA. Po povolení od 
ochránců přírody, připevnili
na stříšku, kterou tam ochrán-
ci postavili, desku se jménem.
Někteří místní lidé si studánku
oblíbili, a upevňuji na desku se
jménem studánky umělé i živé

květiny, na vánoce připevnili 
vánoční ozdobu, a o veliko-
nocích malé kraslice. Přesto, 
že studánka měla stříšku, vítr 
do ní nafoukával listí a jehličí. 
Proto jsem ji v září 2011 pod 
stříškou celou přikryl kame-
nem. Teď už by měla zůstat 
bez listí a jehličí. Při každé 
návštěvě studánky,  přepad,  
jestli je zapadán listím, vyčis-
tím, a Lady se z kamenného y
přepadu napije. Kdo nevěří, 
ať se přijde podívat. Studánka 
se nachází na naučné stezce 
Chodníčky v Podbeskydí mezi í
tabulemi č 4. a č 5.
Tuto studánku probudil k uží-
vání Ivo Doležílek z Kunčic 
pod Ondřejníkem

Komu vadil obecní vánoční strom?
Ve čtvrtek 28. prosince 2011 pravděpodobně v době mezi 20:00
a 22:30 strhnul neznámý pachatel více jak polovinu osvětlení (včetně
větviček, na kterých bylo osvětlení uchyceno) z obecního vánočního
stromu před prodejnou Hruška v centru obce.  V pátek 2. prosince
2011 jsme společně, za účasti velkého množství občanů, tento vánoč-
ní strom slavnostně rozsvítili. Ten pak dělal radost všem, tedy skoro
všem, kteří kolem něj procházeli nebo projížděli. Kdo měl zájem toto
povedené dílo zničit, byl to jen obyčejný vandal? Obci tak vznikla ne-
jen materiální škoda, ale i morální újma. Případ je v šetření Policie ČR 
ve Frýdlantu n. O. Jistě se shodneme v tom, že je nutné takový čin po
zásluze potrestat. Pokud proto můžete k této záležitosti cokoliv sdělit,
oznamte to prosím na obecním úřadě v Kunčicích p. O. nebo přímo
Policii ČR. Děkuji.   Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Dovolujeme si Vás informovat o tom, že v polovině ledna 2012 začne v Ostravě
rozsáhlá rekonstrukce tzv. Svinovských mostů. Ty představují významný dopravní
uzel s tramvajovými a autobusovými zastávkami, přes který denně projede na 30
000 automobilů, jsou hlavní přestupní zastávkou MHD při přechodu k železniční
stanici Ostrava-Svinov.  Rozsah stavebních prací vyžaduje zavedení významných
dopravních omezení, která se dotknou jak obyvatel města, tak jeho návštěvníků
z blízkého regionu, kteří tudy projíždějí.  Dopravní omezení začnou 14. ledna
a potrvají až do jara 2013.  Připravovány jsou dopravní uzávěry v této oblasti, které
omezí individuální automobilovou dopravu a časově prodlouží cestování prostředky
MHD. Počítá se také s přeložením zastávek MHD v této lokalitě.  Byli bychom
rádi, uznáte-li to vzhledem ke své geografi cké poloze za vhodné, kdybyste o této
skutečnosti informovali obyvatele svých měst a obcí. Ušetříte jim tak případné
komplikace při návštěvě města Ostravy. Veškeré informace budou od 20. prosince
dostupné na stránkách statutárního města Ostravy na adrese www.ostrava.cz, popř. 
na stránkách Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz. Bc. Aleš Boháč, náměstek 
primátora statutárního města Ostrava

DOPIS STAROSTOVI – UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

PROSINCOVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Z JEDNÁNÍ RADY V PROSINCI 2011

Zastupitelstvo obce na svém VIII. zasedání 
konaném dne 14.12.2011
vzalo na vědomí
 kontrolu usnesení ze svých přechozích 2 jed-

nání
 informace o jednáních rady obce
 zprávu o činnosti fi nančního a kontrolního

výboru schválilo
 program zasedání
 úpravu rozpočtu obce č. 11/2011 v rozsahu

předloženého návrhu
 záměr rozvoje obce Kunčice pod Ondřejní-

kem v roce 2012 
 zvýšení kapacity Mateřské školy v ZŠ a MŠ

Karla Svolinského, Kunčice p. O. přístavbou
k objektu ZŠ v částce do 4 000 000 Kč

 rozpočet obce Kunčice pod Ondřej-
níkem na rok 2012 jako přebytkový;
příjmy: 29 021 000 Kč,   výdaje: 27 218 700
Kč,   fi nancování: 1 802 300 Kč

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 Obce
Kunčice pod Ondřejníkem o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-

ní komunálních odpadů. Poplatek za odpad 
zůstává ve stejné výši jako  předchozím roce
– tedy 492 Kč/ poplatníka. Zastupitelstvo
schválilo úlevu dětem do tří let, jako symbo-
lickou pomoc mladým rodinám. Nebyl schvá-
len protinávrh, aby byli od placení poplatku
za odpad osvobozeni  všichni občané s trva-
lým bydlštěm v obci Kunčice pod Ondřejní-
kem.

 prodej budovy kina č. p. 315 včetně přilehlých
pozemků panu M. R. za cenu 2 000 000 Kč

 další prodeje či převody pozemků

RO schválila vydání publikace „ Dopis pantáto-
vi Pustkovi“ v nákladu 2 000 ks.
RO řešila několik úprav rozpočtu.
RO schválila mnoho prodloužení nájemních
smluv eventuelně jejich dodatků – např. nájem-
cům v domově pro seniory, živnostníkům, léka-
řům v budově OÚ atd.
RO stanovila cenu za pronájem zasedací síně na
OÚ s účinností od 1. 1. 2012:

p j

 komerční účely: 480,-Kč (vč. DPH)
 ostatní: 100,-Kč (vč. DPH)

RO schválila vyhlášení výzvy 3 zájemcům
k podání nabídky na zakázku: „Výběr firmy
k zajištění výběrového řízení na stavební za-
kázku Zateplení budovy ZŠ“

j ý

RO schválila smlouvu na likvidaci olejů z do-
mácností mezi Obcí Kunčice p.O. a  firmou Da-
ruel, s.r.o.
RO schválila následující pravidla prodeje obec-
ního dřeva:
-drobný prodej palivového dřeva do objemu
5,0m3 bude realizován bez kupní smlouvy, do-

dací list vystaví lesní hospodář po konzultaci
s místostarostou, popř. starostou obce
-ostatní prodej bude realizován na základě kup-
ní smlouvy, která bude schválena radou obce
RO schválila dodatek č. 3 smlouvy o závazku
veřejné služby č. 6012002-09 mezi Obcí Kunči-
ce pod Ondřejníkem a Veolia Transport Morava
a.s. Prokazatelné ztráty na dopravu činí 27 386
Kč.
Usnesení a zápisy z jednání rady obce naleznete
na webu www.kuncicepo.cz    -MŠ-
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Pravdivá odpověď na otázku…
Vážení občané,

dobrý den, dovolte mi, abych jako velitel
JSDH Kunčice p. O. správně odpověděl
na otázku, která se objevila v tzv. „Kun-
čických novinách“. Tyto „noviny“ jste
mnozí možná našli ve svých poštovních
schránkách na začátku prosince a na stra-
ně č. 5. je napsáno toto:
„Je pravda, že velitelem jednotky sboru
dobrovolných hasičů byl starostou jme-
nován člověk, který byl z předešlého za-
městnání propuštěn, neboť jako profesio-
nální řidič linkového autobusu byl v prá-
ci přistižen několikrát pod vlivem alko-
holu?  Proslýchá se, že velitelem JSDH 
byl opět jmenován P. K., protože velitel V.
K. jmenovaný v roce 2010 je dlouhodobě 
mimo republiku. Funkce velitele jednot-
ky je velmi zodpovědná funkce, kterou by
měl vykonávat člověk bez závislosti na
návykových látkách, bezúhonný a morál-
ně čistý.“

Tak toto samozřejmě pravda není, a to co
se proslýchá, je lež! Jmenován na funkci
velitele jednotky SDH Kunčice pod On-
dřejníkem jsem byl na přelomu měsíce
února a března 2010 panem starostou
Michalem Pavlitou. Spolu s mým jme-
nováním byla provedena změna funkcí.
Funkce zástupců velitele JSDH připadla
Pavlu Kahánkovi a Tomáši Závodnému
jakožto velitelům družstev. Funkci ve-
litele jednotky zastávám dosud, žádné
jiné jmenování od této doby neproběh-
lo, veškeré dekrety jsou k nahlédnutí na
Obecním úřadě. Toto ustanovení bylo ná-
sledně v roce 2010 posvěceno kontrolním
orgánem Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje za přítomnosti
tehdejšího starosty pana Pavlity.

V tuto chvíli se opravdu nacházím mimo
území ČR. Odletěl jsem 6. 10. 2011 do
Kanady, kde sbírám zkušenosti nejen pro
zdokonalení AJ, pracovních záležitostí,
ale také jsem členem sboru dobrovolných
hasičů NORTH WESTSIDE FIRE RE-
SCUE. Vřele doufám, že tyto zkušenosti
budu moci využít po svém návratu třeba
již v září příštího roku. Vyřizování tech-
nických záležitostí se tedy po mém odletu
rozprostřela mezi mé dva zástupce, kteří
se mnou pravidelně konzultují záležitosti
jednotky. Komunikace s centrem tísňo-
vého volání a vyřizování různých pro-
blémů, rozpočty a jejich čerpání je mou
záležitostí i nadále. Co mě ale tíží 11.000
km daleko od domova je fakt, co se děje

v naší obci. Říkám si, jestli je vůbec mož-
né, aby se v tak malé obci, kde je něco
málo více než 2000 obyvatel, lidé takto
hádali, obviňovali a plivali síru. I za tu
krátkou dobu, kterou zde pobývám, jsem
pochopil, že tady to je jiné. Lidé vědí, že
pokud se chtějí mít dobře a mít svá měs-
ta hezká a příjemná, musí táhnout za je-
den provaz. A u nás, pro tak malý národ 
v srdci Evropy, by to mělo platit dvojná-
sob. Ale vše je jinak! Vždyť už jen vydá-
vání plátku, který se nazývá „Kunčické
noviny“ je pro obec kontraproduktivní.

Odpověď vychází z nepodložených, neo-
věřených a lživých podkladů. Je zavádě-
jící a jasným úmyslem mystifi kovat čte-
náře téměř jako všechny ostatní články.
A hlavní účel je jednoznačný - poškodit 
jedince či skupinu ostatních lidí. Styďte
se!!!

A tohle by si především pan Ing. Pavlita,
Jurek, Tryščuk, Křenek a další, kteří se
podílejí na vydávání „Kunčických novin“
měli uvědomit. Článkem, který vydali
v jejich novinách, urazili mého otce, kte-
rý vykonával přes 30 LET práci nejen pro
JSDH, ale také pro obec a to podotýkám,
že ZDARMA. Každý udělal nějakou tu
hloupost, někteří za ni zaplatili, jiní ne.
Můj otec za tuto životní chybu zaplatil,

a proto nemohu pochopit Váš článek, pá-
nové!!! Naopak si myslím, že by nebylo
těžké najít cokoli na Vás. A třeba se to 
dovíme již brzy. Rád bych věřil, že ten-
to hrubý, neotesaný a zavádějící článek 
vznikl pouze z neznalosti. Pokud je tomu
tak, věřím, že v příštím čísle (pokud teda
ještě nějaké vyjde), naleznou občané 
Kunčic osobní omluvu mému otci.  Po-
kud si totiž nejste jisti správností údajů,
které uvádíte, buďto je nepište, anebo za 
ně neste plnou zodpovědnost!
P. S.: A hlavně mi nezkoušejte tvrdit, že 
tento dotaz napsal anonym, to byste mě
rozesmáli.
Závěrem bych snad chtěl pouze popřát 
všem příjemné prožití vánočních svát-
ků. A protože jsou Vánoce časem, kdy 
se i zázraky dějí, přál bych si, aby i výše
jmenovaní pochopili, že to, co potřebuje
naše obec, je zcela něco jiného, než před-
vádějí.
A snad jen citát na úplný závěr:
„Člověk přišel na svět proto, aby tady 
byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží 
náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen
vůl mu v tom brání.“                        Jan 
Werich

Velitel JSDH Kunčice pod Ondřejníkem
Ing. Vojtěch Kahánek

8. 12. 2011 Vernon B. C., Kanada

Téměř před šedesáti lety se dostal k občanům této země hlas „pantáty Pustky“. Vy-Té ěř ř d š d á i l d l k bč ů é ě hl á P k “ V
právěl o tom, jak s Leošem Janáčkem „dávali“ dohromady lidové písně a popěvky
„Kunčičanů“. Autentická nahrávka bude obsahem DVD, které bude součástí publi-
kace „Dopis pantátovi Pustkovi“. DVD bude uloženo v klopě obálky uvedené knihy,
která vyjde tento měsíc.  
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Svátek naší mateřštiny

PYTHAGORIÁDA 2011-2012

ČERTOVSKÉ HOPSÁNÍ

O tom, jak naši žáci zvládají svůj rodný jazyk, jak chá-
pou souvislosti, jak dovedou porozumět a vyložit si růz-
ná slova a slovní spojení, si vyzkoušeli 5. prosince. Dva-
cet vybraných osmáků a deváťáků psalo OLYMPIÁDU
V ČESKÉM JAZYCE, kterou každoročně vyhlašuje
Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, letos již proběhl její 38. ročník.
V sedmi úkolech žáci řešili mluvnickou stránku jazyka,
v osmém se mohli rozepsat a předvést své slohové doved-
nosti, pestrou slovní zásobu, uplatnění fantazie i nezbyt-
nou jazykovou stránku na téma „Za dveřmi je…“.
Největší počet bodů a tedy nejúspěšnější řešitelkou všech
zadání se stala Markéta Vyroubalová, žákyně 8. roční-
ku. O čtyři body méně získala Táňa Parýzková z 9. třídy,
bronz zdobí osmáka Radka Řezníčka. Všem žákům, kteří
se snažili pomocí této soutěže rozvíjet a prohlubovat své
znalosti a dovednosti v českém jazyce, děkuji za píli, ví-
tězům gratuluji k dosaženým výsledkům. Markétě, která
naši školu bude reprezentovat v postupovém kole, přeji
množství dobrých nápadů, bystrou mysl a úspěch při ře-
šení nelehkých zadání v této soutěži.   M. Kahánková

V listopadu se v naší škole konalo školní kolo matematické
Pythagoriády. Mezi nejlepšími řešiteli jsou Natálie Laura
Mynářová  a Jakub Svítil z 5. třídy, Lucie Blažková z 6. tří-
dy., Martin Havlíček a Petr Pustka ze 7. třídy, dále Marké-
ta Vyroubalová a Jakub Šafář ze třídy osmé. Gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů i v dalším okresním kole, které
se bude konat po Novém roce.   A. Charbuláková

Dne 6. prosince se v naší škole uskutečnil již šestý ročník 
mikulášské soutěže – ČERTOVSKÉ HOPSÁNÍ. Všech-
ny děti prvního stupně se shromáždily v tělocvičně a pod 
dohledem čertů byly seznámeny s pravidly, která byla
velmi jednoduchá. Během jedné minuty musely naskákat 
co nejvíce skoků a to buď snožmo, nebo skoky střídavý-
mi. Velmi přísně na to dohlíželi čerti pomocníci, kteří si
výsledky pečlivě zapisovali. Soutěžící byli rozdělení do
tří kategorií vítězem. A toto jsou výsledky.
První kategorie 1. třída: 1. Slívová Michaela (60 sko-
ků); 2. Šebela Jáchym (38); 3. Nytra Richard (35)
Druhá kategorie 2. -3. třída: 1. Chrobáková Natálie
(120); 2. Zádrapová Anna (87); 3. Maroszová Monika
(79)
Třetí kategorie 4. – 5. třída: 1. Křenek Adam (160);
2. Mynářová Natálie Laura (150); 3. Majerková Eliška
(143)

Všechny děti vyhrát nemohou, ale určitě všichni účastní-
ci soutěže zasluhují velkou pochvalu za odvahu a snahu

Pavla Mynářová
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Jednání probíhalo v předvánoční důstoj-
né atmosféře s tvořivou výměnou názorů.
Schváleny byly zprávy komisí a jednomy-
slná podpora rozvoje občanských aktivit.
Radostné bylo dořešení kanalizace horního
konce se zajištěním fi nančních prostředků.
Starosta ing. Hrubiš s ing. Pavlitou nás in-
formovali jaké fi nanční částky a na které
projekty se jim podařilo získat z Regio-

nálního operačního programu. Jako dárek 
pod stromeček byly sníženy ceny vodného
a stočného, rovněž zásluhou kvalitnějšího
třídění odpadu byl snížen poplatek za od-
pad.
Probudilo mě dušení, nebyl to škrtič, ale
černý dým, který se valil ze sousedova ko-
mína. Vítr si našel naše pootevřené okno
v ložnici. Musím ho navštívit a seznámit 

s možností získání kotlíkové „dotace“ na 
pořízení modernějšího topného zařízení, 
která pro jednu domácnost může činit až 60 
000 Kč. Vzhledem k tomu, že ovzduší v Mo-
ravskoslezském kraji je jedním z nejhorších 
v celé Evropské unii, má velkou šanci svůj 
kotel modernizovat.  Bude to další příspěvek 
pro zlepšení života. Ať novoroční sen po-
kračuje v důstojném řešení problémů obce.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ - BUK 
Sklad Trojanovice – Bystré

Dříví naštípané, nařezané na:  prostorové metry
(rovnané); špalky. Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738

* * * * * * * * * * *

ZHUBNĚTE DO VÁNOC
www.hubnete.cz/chm  736772346

Řáádkkoová innzeercce

Novoroční sen o prosincovém zastupitelstvu
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Miloslav Šrubař



1.  Zateplení a výměna oken v budově školy.
- plánované náklady do 17 000 000 Kč (z toho
dotace ve výši 50%); termín administrace do
5/2012; předpokládaný termín realizace do kon-
ce 9/2012
2. Defi nitivní řešení kapacity mateřské školy.
- plánované náklady obce do 4 000 000 Kč; ter-
mín realizace do 1. 9. 2012
3. Projektová dokumentace „Kanalizace – vý-
chodní část“.
- plánované náklady do 1 200 000 Kč (z toho do-
tace ve výši 85%); předpokládaný termín  9/2012
4. Zpracování žádosti o dotaci na „Kanalizaci
– východní část“.
- plánované náklady obce do  400 000 Kč; před-
pokládaný termín  6/2012
5. O  prava vstupní rampy u budovy obchodu
v centru obce.
- plánované náklady obce do 200 000 Kč; před-
pokládaný termín  5/2012
6. Projektová dokumentace na zateplení Ha-
sičárny.
- plánované náklady obce do 120 000 Kč; před-
pokládaný termín  2/2012
7. Modernizace strojového parku obce – poří-
zení lesní techniky.
- plánované náklady do 1 450 000 Kč (z toho do-

tace ve výši 45%); předpokládaný termín 7/2012
8. Příprava nového územního plánu; plánova-
né náklady obce do 100 000 Kč
9.  Bezpečnost na přechodu pro chodce u Hu-
ťařství – vybudování semaforu.
- plánované náklady obce do 300 000 Kč
10. Výstavba lávky (lávek) přes vodní tok 
u hlavní silnice.
plánované náklady obce do 250 000 Kč
11.   Organizace provozu u školy, rozšíření 
silnice za školou; plánované náklady obce do
250 000 Kč
12. Rozšíření stávající kanalizace – projekto-
vá dokumentace pro lokalitu Huťařství, Čer-
ný kopec.; plánované náklady obce do 300 000
Kč

Z neinvestičních akcí bychom se v roce 2012
chtěli zaměřit zejména na zpracování variant vy-
užití obecních nemovitostí, zmapování stávající-
ho stavu cyklistických tras v katastru obce, včet-
ně zjištění možností jejich rozvoje.  Také bychom
chtěli doplnit seznam místních podnikatelů na
webu obce v sekci služby. Stále tam je uvedena
jen část podnikatelů. Přestože jsme opakovaně
vyzývali k dodání podkladů v obecních vinách,
na webu i přímo mailem.  Prosíme tedy o dodání

podkladů nutných k zařazení na web. Věříme,
že vzniklá databáze může být prospěšná nejen
místním obyvatelům, ale také návštěvníkům
obce i samotným podnikatelům.  Ve spolupráci
s komisí pro životní prostředí je v plánu zpra-
cování studie o možnosti vybudování sběrného
dvora v obci a vypracování koncepce nakládání
s bio-odpadem. Již v roce 2011 byly zahájeny
práce na vytváření nové koncepce využití are-
álu školy. V první fázi byly zapojeny školní děti
(kresby nápadů, vytváření loga) a výsledky je-
jich snažení je možno si prohlédnout ve školní
galerii. Také proběhla schůzka, na kterou byli
pozváni zástupci spolků a všichni zastupitelé.
Bylo důležité, aby se spolky pořádající ve škol-
ním areálu akce vyjádřily, jaký prostor v areá-
lu nutně potřebují. Nyní jsme ve fázi přípravy
návrhu, který bude během února představen ve-
řejnosti a bude možné jej připomínkovat. Budete
včas informováni na webu obce.
Investice jsou seřazeny dle priorit. Jejich fi nan-
cování bude kryto z rezerv rozpočtu obce, z pro-
deje nemovitostí nebo bude v případě nutnosti
čerpán úvěr. I v době fi nanční krize je nutné najít 
způsob, jak nutné investice realizovat. Zároveň
je ale potřeba vidět situaci reálně, byť pozitivně.

Michaela Šebelová

Když se koncem února 1871 narodil na statku čís-
lo 4. Štěpánovi a Veronice Pustkovým syn Josef,
nebylo šťastnějších rodičů. A k jejich radosti po
šesti letech přišel na svět další kluk - Antonín.

Táta Štěpán předpokládal, že jeho nástupcem
se stane prvorozený Josef, ale ten měl od útlého
mládí jedinou velkou lásku. Les. Však ho bylo
plno kolem a dodnes tomu tak je. Pustkovi se tedy

nakonec smířili s tím, že jejich prvorozený bude
lesníkem, když mladší Antonín by se spíše mohl
stát otcovým nástupcem.
A tak se i stalo. Mladý Josef Pustka odešel brzy
z domova a po lesnických studiích přijal nabídku
správce břeclavského panství na místo hajného.
Bylo to dobré místo. Panství zakoupil počátkem
17. století Karel Eusebius z Lichtenštejna a lich-
tenštejnské lesy se staly pojmem. Polnosti pan-
ství se pronajímaly zejména po zrušení roboty,
ale správu lesů si Lichtenštejnové prozíravě po-
nechali. 
Josef Pustka přišel tedy v devadesátých letech
do Nové Vsi (od roku 1911 Moravská Nová Ves).
Připomínala mu tak trochu rodnou obec. V té
době selská ves s několika stovkami domků, kte-
ré stály namačkány okolo hlavní ulice, se dělila
na Horní a Dolní konec. Scházely zde hory, ale
nádherné spojení lužních lesů a políček s vinnou
révou mladému muži učarovalo.
24. června 1899 šel Josef Pustka jako každý den
na obhlídku svého revíru. Když přicházel k mís-
tu, kterému se dodnes říká Dubíčko, uslyšel vý-
střel. Nemohlo jít o nikoho jiného, než o pytláka.
Hajný Pustka měl již delší dobu podezření na to,
že místní občan Salajka, kterému bůhví proč pře-
zdívali „Sympuťa“, v panském lese pytlačí. Dnes-
ka tě dostanu, pomyslel si. Musel ovšem přejít 
přes pole, a to se mu stalo osudným. Salajka byl
rychlejší. Odběhl od zastřeleného srnce a z mlází
vystřelil. Rána šla přímo do srdce. A tak odešel
z tohoto světa jeden z potomků posledního kun-
čického fojta, Josef Pustka. V den vraždy mu bylo
28 let a čtyři měsíce.
Druhý den, 25. června 1899, byl Josef Pustka
pochován na novoveském hřbitůvku. Páter Bar-
toloměj Martinů napsal ten den do „Knihy ze-

mřelých“: Josef Pustka, hajný v Nové Vsi, nalezen
v poli úkladně zastřelen.
Četníci provedli rekonstrukci tragedie a určili
místo, odkud vrah střílel. Zde nalezli kus látky,
který pytlákovi sloužil jako ucpávka. A to se sta-
lo „Sympuťovi“ osudným. Nebylo i tehdy již tak 
těžké prokázat, že látka pocházela z odložených
šatů jeho matky.
V Kunčicích zavládl velký smutek, který zřejmě
ještě vůbec nechápal nejmladší bratr zavražděné-
ho, téměř tříletý Štěpán. Druhý nestarší, Anto-
nín, tehdy dvaadvacetiletý, pochopil, že všechna
tíha i odpovědnost zůstává na něm.

Kunčičtí událost zaznamenali, leč zapomněli. Jo-
sef odešel velice mladý z domova a nikdy se vlast-
ně nevrátil. Mamince Veronice o tři roky později,
krátce před svátky vánočními v roce 1902, žalem
puklo srdce. Její muž Štěpán ji přežil o více než
dvacet let. Ještě zažil, když ho ve starostenském
křesle vystřídal druhorozený Antonín.
Občané Nové Vsi postavili na místě skonu jejich
hajného pamětní křížek. Na zdejším hřbitově sto-
jí obelisk s nápisem: „Zde v Pánu odpočívá Josef 
PUSTKA, hajný, narozen 27. února 1871, jenž 
sklán byl zákeřnickou rukou dne 24. června 1899
při konání své služby, v předčasný hrob“.
V roce 1954 (k uctění 55. výročí bratrovy smr-
ti) se u hrobu Josefa Pustky pomodlili dva muži
z Kunčic pod Ondřejníkem. Antonín Pustka
a Štěpán Tabášek ml. (*1929). Mimochodem při-
jeli zbrusu novým automobilem značky Š 440.
V té době se mu říkalo „Spartak“. 

(Z připravované publikace „Dopis pantátovi
Pustkovi“, která vyjde v lednu 2012)
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Před 141 lety se narodil nejstarší bratr „pantáty Pustky“

HAJNÝ JOSEF PUSTKA

Táta Štěpán předpokládal že jeho nástupcem

U HUŤAŘSTVÍ BUDE SEMAFOR
INVESTIČNÍ ZÁMĚRY V ROCE 2012 (seřazeno dle priorit)
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8. prosince se již potřetí uskutečnil v kunčické škole vánoční jarmark.  Žáci
a jejich učitelé již přistupovali k této akci s určitými zkušenostmi z předcho-
zích let. Nic však neponechali náhodě a s dětmi pečlivě připravovali k prode-
ji přáníčka, svícny, keramické výrobky, voňavá mýdla a další milé drobnosti
k vánoční výzdobě. Když se začala školními chodbami linout vůně cukroví,
všichni věděli, že jarmak je již opravdu za dveřmi a je třeba zahájit poslední
dokončovací práce. Děti se učily vyrobené předměty vkusně zabalit, hovořily
také o kultuře prodeje, aby zúročily svoje snažení co nejlépe. Nešlo jen o nabíd-
ku, ale také o vytvoření příjemného odpoledne, kde si návštěvníci mohli trošku
odpočinout a popovídat u dobrého čaje a dětmi upečeného moučníku. Letos
byla zpřístupněna i Galerie Karla Svolinského, kde probíhala výstava „Školní
areál očima dětí“. Byly k vidění žákovské návrhy, které mnohé napověděly, co
by si u své školy děti přály mít. Zároveň žáci navrhovali pro nový školní areál
také logo. Odpoledne se školákům vydařilo, s atmosférou jarmarku i se svými
výdělky byli spokojeni. Mohli si je připsat do třídních fondů a použít k fi nan-
cování společných akcí. Nebylo by tomu tak bez velké pomoci ze strany rodičů,
kteří spolu s dětmi i doma připravili mnoho pěkných výrobků a na školní jar-
mark je věnovali. Děkujeme za jejich podporu a štědrost. Markéta Jurková

Vánoční jarmark
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Letos si připomínáme 200. výročí narození význačného kunčického rodáka

MALÍŘ A SOCHAŘ JAN KOKEŠ – 200 LET
Jan Kokeš se narodil 9. května 1812 ve Velkých Kunčicích v domě č. p. 4. Povozník Kokeš z popisného čísla 4. si vzal Veroniku
Hlaváčovou, dceru posledního kunčického fojta Jiříka Hlaváče. Spolu měli dceru Veroniku Kokešovou. A také syna, jímž byl právě 
významný malíř, řezbář a sochař, Jan Kokeš. Veronika Kokešová, sestra malířova, si vzala Štěpána Pustku, původem z Malých
Kunčiček. Spolu měli tři syny. Antonína, Josefa a Štěpána. Jan Kokeš byl tedy jejich strýc. Tedy také strýc pantáty Pustky.

Mladý Jan jevil výtvarné nadání již od 
mládí. Vysloužil si pověst uměleckého
tkalce a jeho ornamentální kresby vzbu-
zovaly pozornost. Rodná obec mu zřejmě
byla malá, a proto zamířil do Vídně. Na
Akademii výtvarných umění ve Vídni

studoval u známého profesora Ferdinanda
Georga Waldmüllera a ryteckému umění
se naučil u svého vrstevníka, také selského
synka, Aloise Petráka. Oba mladí muži se
poznali ve čtyřicátých letech během svých
výtvarných studií ve Vídni.
Jan Kokeš (na snímku) si to v polovině
devatenáctého století zamířil do Chrudi-
mi a prožil zde sedmnáct velice plodných
uměleckých let.  Pracoval jako portrétista
a malíř sakrálních obrazů. Později si ve
Škrovádu  zřídil kamenickou dílnu. Škro-

vád je místní část městečka Slatiňany, le-
žící na březích říčky Chrudimky. Od 18.
století vyrostla v okolí řada pískovcových
lomů, což bylo pro sochaře velice výhod-
né. Jan sochal i maloval. V Chrudimi našel
dobré přátele. Místní rodák, malíř Josef 
Papáček ho dokonce portrétoval. Jeho dal-
šími přáteli byli umělci F. Muller a F. Po-
tměšil. Kokeš byl mistrem portrétu. Díky
tomu se nejen uživil, výhodné byly pro něj
zakázky kostelů a farností, kterých bylo
poměrně hodně.
Jak uvádí Pavel Kobetič, autor publikace
„Osobnosti Chrudimska“, namaloval čet-
né portréty, svými obrazy vyzdobil kostel 
v Polomu u Trhové Kamenice (oltářní ob-
raz sv. Kunhuty) a v Licibořicích (sv. Mi-
chael). Jako sochař se zúčastnil i rekon-
strukce hlavního chrudimského kostela,
výstavby chrudimské Martiniho nemocni-
ce. Společně s Josefem Papáčkem opravil 
oltář v bývalém městském špitále a podle
nákresu Františka Schmoranze provedl 
řezbu v Chrudimi. Na výstavě Průmys-
lového muzea v Chrudimi na přelomu let 
1910 a 1911 mohli návštěvníci kromě něko-
lika portrétů (mimo jiné i jeho vlastní po-
dobizny) shlédnout i cennou kresbu chru-
dimské Žižkovy věže, jež je dnes v majetku
chrudimského okresního muzea.
Jan Kokeš také namaloval ve druhé polo-
vině 19. století jednu z nejstarších a nej-
krásnějších dochovaných opon českého
venkova, oponu slavné éry chrudimských
ochotníků. Skica opony, která byla veřej-
nosti představena na výstavě chrudim-
ských malířů v chrudimském muzeu pod 

názvem Kaša, Teta, Libuša, se nedochova-
la. Originál opony 770 x 490 cm je uložen
v depozitáři Regionálního muzea v Chru-
dimi. I po více než sto padesáti letech je
nádherná. Vrátil se někdy Jan Kokeš do
rodné obce? Rozhodně, možná i něko-
likrát. V roce 1836 namaloval obraz sv.
Máří Magdalény, který obci daroval, po-

dobně jako další dva obrazy „Matka Boží“
a „Salvátor mundi“ (Spasitel). Ten byl ne-
dávno nalezen a bude kunčické veřejnosti
představen. Před usedlostí číslo 219 stojí
pěkný kamenný kříž, který je rovněž jeho
dílem. 
Proč a jak odešel vnuk posledního kunčic-
kého fojta do Vídně a posléze do Chrudi-
mi, to se můžeme pouze dohadovat. Byla
v tom jistě touha po vzdělání, a pokud se
východních Čech týče, mohla v tom být 
i láska. Odešel ze světa v poměrně mla-
dém věku 9. května 1867, přesně v den
svého narození. A že byl z Kunčic? Ne-
chal nám zcela jednoznačný vzkaz. Onen
název opony pro chrudimské divadelníky
-  Kaša, Teta, Libuša? Nic jiného, než Kro-
kovy dcery Kazi, Teta, Libuše, vyslovené
po kunčicku. Další velice zajímavé po-
drobnosti jsou uvedeny v publikaci „ Do-
pis pantátovi Pustkovi“, která vyjde tento
měsíc.  Petr Andrlel

Na snímku Kokešův náhrobek na hřbito-
vě v Chrudimi a pamětní deska, připomí-
nající našeho rodáka. 
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DVĚ SEDMIČKY ZDEŇKA ŠRUBAŘE
20. prosince minulého roku jsme si
připomněli životní jubileum místní-
ho rodáka, pana učitele Zdeňka Šru-
baře (*1934). Jeho život byl dost pes-
trý. Na počátku války zkusil obec-
nou školu v rodné obci, měšťanku
ve Frenštátě pod Radhoštěm, poté 
měšťanku doma a základní vzdělá-

ní si ukončil na měšťance v Městě 
Albrechticích. Poté studoval reálné 
gymnázium v Krnově, posléze ma-
turoval na Pedagogickém gymná-
ziu v Ostravě. A odešel na osmnáct 
let učit na základku do Osoblahy.
Tato kdysi kvetoucí oblast, „Slezská
Haná“ jí říkali, v té době rozhod-
ně nekvetla. Kolik musí mít v sobě 

člověk síly, aby učil, založil rodinu,
vychovával své děti (Zdeňka 1959,
Adélu 1961) a ještě vzdělával sám
sebe. Dálkově vystudoval Pedago-
gickou fakultu v Ostravě, dále pak 
geografi i na Přírodovědecké fakultě 
UP v Olomouci a na Pedagogické 
fakultě téže univerzity obor výtvarná
výchova. V roce 1983 dosáhl titulu
doktora pedagogiky v oboru teorie
výtvarné výchovy a dětská výtvarná
tvorba. Pochopil, že je čas vrátit se
do rodné obce. A tak před čtyřiceti
lety, v roce 1971, se do Kunčic pod 
Ondřejníkem natrvalo vrací „ztra-
cený syn“.  PaedDr. Zdeněk Šrubař 
se po celou dobu své pedagogické 
činnosti se nejvíce zajímal o výtvar-
nou výchovu. Dodnes je přesvědčen,
že dobré umělecké dílo má značný
vliv na dětskou duši, zejména když 
může dojít k přímému kontaktu
mezi dílem a majitelem duše, tedy
dítětem. A tak v tomto muži, asi tak 
přibližně po padesáti dvou letech
jeho života, vzniklo rozhodnutí, že
by škola mohla mít vlastní galerii.
Muži po padesátce se dnes větši-
nou rozvádějí. Zdeněk Šrubař tak 
neučinil, naopak. Přibral si ke své 
práci i ke své rodině jinou lásku.
Umění. A schopnost umění organi-
zovat.  Ta spočívala v tom, že napsal 

stovky dopisů. Především umělcům.
Vysvětlil jim, že děti v Kunčicích by
také chtěly vědět a vidět. Vysvět-
lil jim, že jejich díla se mohou stát 
pro mnohé z jeho žáků a žáků jeho
kolegyň a kolegů jakýmisi průvodci
světa, kam se venkovské děti běžně 
nedostávají.   A ono to zafungovalo.
Do kunčické školy začaly postupně 
docházet zásilky s uměleckými díly,
velmi častá byla také pozvání do ate-
liéru k výběru prací. 
Nakonec byla v pátek 13. března
1992 za mimořádně hojné účasti ob-
čanů a zástupců politického a kul-
turního života celé podbeskydské 
oblasti otevřena galerie kunčické 
Základní školy. Nu, a protože celé 
myšlence nakonec nejvíce pomáhal 
profesor Karel Svolinský, napadlo
Zdeňka Šrubaře, že by galerie moh-
la nést jeho jméno. Proto galerie
s jeho svolením nese jméno Galerie
Karla Svolinského. A pak již byl jen
krůček k tomu, aby v prosinci 1995
získala škola čestný název Základní 
škola Karla Svolinského.  
Zdeněk Šrubař se také věnuje foto-
grafování. V roce 1974 přijal návrh
na spolupráci s krajskou redakcí 
Československého sportu a stal se
externím sportovním fotoreporté-
rem. Volný čas tráví s fotoaparátem

na sportovištích, stadionech a ve 
sportovních halách regionu. Této 
své zálibě se věnuje doposud a spo-
lupracuje s Deníkem Frýdecko-
-Místecko, fotografuje i pro potřeby 
obce. Po odchodu do důchodu ještě 
spolupracoval se Základní školou K. 
Svolinského. Vyučoval na zkrácený 
úvazek, suploval, věnoval se gale-
rijním problémům, vedl výtvarný 
kroužek a zajišťoval účast žáků ve 
výtvarných soutěžích. 
Být učitelem je strašně odpovědné 
povolání. Přestavte si, že postupně 
otevíráte kohoutky pramínků, leč 
musíte tak činit citlivě a obezřetně. 
Na vašem vzdělávacím poli rostou 
květinky různé. Jen cit a láska k nim 
zajistí, aby všechny rozkvetly a nás 
potěšily. Vidíte, a tohle PaedDr. 
Zdeněk Šrubař umí. Jeho aktivity 
jsou tak rozsáhlé, že se o něm píše 
podrobněji i v připravované publi-
kaci „ Dopis pantátovi Pustkovi“. 
Nutno také poznamenat, že uvedená 
kniha je plná jeho skvělých fotogra-
fi í. A mnohé další, získané z archi-
vů, velice citlivě upravil. A v závě-
ru textu o něm se píše, že dobrých 
kantorů měly Kunčice v uplynulých 
dvou staletích velice mnoho. Nelze 
je všechny vyjmenovat, ale lze jim 
všem veřejně poděkovat.


