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Zdarma

Počítat se naučil kunčický rodák Zdeněk Strnadel v místní základní škole. Po středoškol-
ských studiích ve Frýdlantu a v Ostravě, a po vysokoškolských studiích v Lednici na Mo-

ravě a v Drážďanech, nepočítal s tím, že se do 
své základní školy vrátí. Poprvé se do ní vrátil, 
když si před pár lety vybíral námět své diplo-
mové práce. „Postavil jsem se jednou na tu as-
faltovou plochu před školou a uvědomil jsem 
si, jaké je to fenomenální místo s výhledem na 
okolní kopce. Uřízli tu vrchol kopce a posta-
vili velice šikovnou školu.  Tehdy mě napadlo, 
že svou polohou a rozlohou je areál kunčické 
školy jedinečný a nese v sobě vysoký potenci-
ál. A začal jsem přemýšlet, jak by se toho dalo 
využít ku prospěchu žáků, učitelů, rodičů, ob-
čanů i kolemjdoucích.“, říká Ing. Zdeněk Str-

nadel. Se svou partnerkou, Ing. Lenkou Turkovou, jsou autory velice zajímavé studie. Ta 
má i další spolupracovníky. Jsou jimi žáci, učitelé i občané. Někteří školáci své představy 
nakreslili. Dvě kresby (Aničky Janasové z 2. třídy a Jany Mikulkové ze 4. třídy), jsou na 
této straně, ostatní informace uvnitř listu. Zdeňkova původní diplomová práce má dnes 
již charakter architektonické studie. Tou se do své základní školy vrátil podruhé.  (le)                                 

NÁVRATY 
ZDEŇKA STRNADLA
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V úterý 19. 1. 2012 se úderem 14 hodiny začali slétat do naší 
kunčické školy ptáčci, budoucí prvňáčci. Společně se svými 
rodiči byli uvítáni děvčaty z 9. třídy a jejich první zastave-
ní bylo ve školní jídelně, kde se občerstvili. Poté nasyceni 
a plni čekávání vzlétli k jednotlivým hnízdečkům, kde pro 
ně byly připraveny úkoly. Nejdříve si zpříjemnili pobyt po-
hybem a ptačí sportovní dráhu plnili s velkým nadšením 
a radostí. Při druhém zastavení řešili matematické úkoly. 
Počítali hnízdící ptáčky a vajíčka v hnízdech, doplňovali čí-
selné řady. Nakonec zahnízdili u své budoucí třídní učitelky 
Evy Halatové, kde zašvitořili básničku či písničku a s úsmě-
vem na tváři vyprávěli o tom, jak se do „velké školy“ těší, co 
se v ní chtějí naučit. Všichni slíbili, že 3. září určitě nezaspí 
a ve své lavici budou včas. U každého ptačího stanoviště byly 
děti odměněny drobným dárečkem. Tak už jen vybrat tu nej-
hezčí aktovku a HURÁ do školy! Před samotným zápisem 
proběhla setkání s budoucími prvňáčky při projektu „My 
se školy nebojíme“. Děti se seznámily se školou, pedago-
gy, prohlédly si školní prostory a to nejdůležitější, zkusily 
se učit. Společně si zazpívaly, kreslily, zacvičily si, učily být 
se pozorné, soustředit se i pracovat ve skupinkách. Budou-
cí žáčci poznávali barvy, připravovali se na psaní, rozvíjeli 
řečové schopnosti a matematické představy. Úsměv na tvá-
ři, rychle zažehnané počáteční obavy a radost ze splněných 
úkolů, to vše vytvářelo pohodovou atmosféru.
V čase, ve kterém děti pracovaly, se rodičům věnovala paní 
učitelka Jurková. Představila učebnice, pohovořila o škol-
ní zralosti i o domácí přípravě na vyučování a poruchách 
ADHD. Za dobře odvedenou práci bych chtěla poděkovat pe-
dagogům, panu řediteli, paní zástupkyni, učitelkám z MŠ, 
zaměstnancům kuchyně i dětem 9. a 3. třídy. Všichni budou-
cí prvňáčci nám udělali radost, protože pracovali s velkým 
nadšením. Dík patří i jejich rodičům za to, že je doprovodili 
a umožnili jim se programu zúčastnit.

Na ptáčata se těší Eva Halatová

Mami, tati,
je ze mě školák!



Dne 6. února 2012 uplyne 5. výročí úmrtí 
pana Zbyňka Macury. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Rodina Macurova
* * *

23. 02. 2012 uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka paní Marie Čajánková. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.
Děkuje dcera Pavla s rodinou

* * *
Dne 19. 01. 2012 jsme vzpomněli 10 - ti leté smutné výročí 

od úmrtí pana Josefa Maralíka a dne 03. 02. 2012 
uplyne 1 rok, kdy nás opustila paní Miroslava Maralíková. 

Vzpomínají dcery s rodinami.
* * *

„Za Tvou něžnou lásku, péči o nás,
za všechna milá slova, starosti,

zachováme v srdci vždy Tvůj obraz 
a pocit neskonalé vděčnosti.“

Dne 28. 02. 2012 
uplynulo 10 let 
od úmrtí paní 

Libuše Gelnarové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery Jarmila 

a Dagmar s rodinami.
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Růžena Lhotská ......................................................................... 92 let
Marie Tomančáková ................................................................. 90 let
Anežka Michnová ...................................................................... 88 let
Zdeňka Blažková ...................................................................... 85 let
Jiřina Justová ............................................................................. 83 let
Marie Klimešová ...................................................................... 81 let
Vlasta Kubulusová ................................................................... 81 let
Antonín Adamčík ..................................................................... 80 let
Pavel Řezníček ......................................................................... 75 let
Božetěch Michna ...................................................................... 70 let
Markéta Machová .................................................................... 70 let
Vojtěch Pavlíček ....................................................................... 70 let
Milan Pícha ............................................................................... 70 let
Josef Šlechta .............................................................................. 65 let
Petr Jahnický ............................................................................. 65 let
Antonín Valenta ......................................................................... 65 let
Josef Pustka ................................................................................ 65 let
Leopold Mičulka ....................................................................... 60 let
Libuše Musialová ...................................................................... 60 let

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

Jubilanti únor 2012 Rozloučení

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem příbuzným, přátelům 
a známým za účast a květinové dary při posledním rozloučení s  panem 
Františkem Krpcem a taktéž bych chtěla poděkovat panu faráři 
Jaroslavu Markovi za smuteční projev a obřad .
Manželka Marie Krpcová

Upozornění občanům
- byty pro seniory

Vážení občané, komise sociálně zdravotní v této době zpracovává 
a provádí průzkum dalšího možného využití bytů pro seniory 
v Kunčicích p. O., neboť kapacita těchto bytů není naplněna. Žádáme 
proto všechny občany, z řad mladší a střední věkové kategorie 
soběstačných seniorů, kteří by měli zájem o ubytování v těchto 
bytech, nebo alespoň zvažují v brzké době tuto možnost, aby tuto 
skutečnost sdělili písemně nebo osobně do konce února letošního 
roku na obecní úřad paní Taťáně Holušové, matrika. Děkujeme.  

Komise sociálně zdravotní

Vzpomínky

Matrika a evidence obyvatel v r. 2011
Vážení občané, tak jako každý rok, tak i letos jsme pro vás připravili 
stručný přehled matričních událostí a statistiku  evidence obyvatel pro 
r. 2011
 narodilo se 22 dětí (12 dívek, 10 chlapců)
 zemřelo 23 občanů
 bylo uzavřeno 10 sňatků (1 byl uzavřen v obřadní síni, 1 mimo 

obřadní síň a 8 sňatků bylo církevních)
 k trvalému pobytu se přihlásilo 82 občanů
 odhlásilo se 39 občanů
 stěhování v obci – 8 občanů
 6-ti občanům byl zrušen trvalý pobyt úřední cestou
 bylo provedeno 577 ověření podpisů a listin
 žádost o občanský průkaz si podalo 179 občanů
 byly provedeny 3 zápisy o uznání otcovství
 4 x jsme přivítali v obřadní síni nové občánky
 30 občanů požádalo o osvědčení o státním občanství České 

republiky  Taťána Holušová, matrikářka

Informace do Společenské rubriky 
připravuje paní Taťána Holušová, matrikářka obce

V měsíci lednu jsme se naposledy rozloučili s panem 
Jaroslavem Gelnarem, panem Františkem Krpcem, 

paní Miladou Šrubařovou a panem Antonínem Kantorem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ORDINACE LÉKAŘE 
Ve dnech 13. 2. 2012 - 17. 2. 2012 MUDr. Chovančík neordinuje. Akutní 
případy ošetří MUDr. Petr Pachman - Čeladná 1 /ordinuje v budově 
radnice na náměstí v Čeladné/- tel. 558 684 044. Ordinační doba MUDr. 
Pachmana: PO,ÚT,ČT 7.30-13.00;  ST 14.00-18.00; PÁ 7.30-12.00. 
LSPP: ošetření v Nemocnici Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 321;  
PO-PÁ  17.00-21.00; SO,NE   8.00-22.00  (nevyjíždí k pacientovi) tel. 
558 415 991; RZP: 155

NABÍZÍME 
300 NOVÝCH TITULŮ KNIH

Knihovna na Obecním úřadě v Kunčicích Pod Ondřejníkem funguje již 
od června loňského roku. Momentálně máme 53 čtenářů a přibývají nám 
stále další. Co nás knihovnice těší? Přichází k nám na návštěvu děti ze 
školky i ze školní družiny. Často si na jednu průkazku půjčují rodiče 
i jejich děti. Akce: „Celé Česko čte dětem“ není tedy pro řadu z nich 
jen prázdný slogan. K dispozici mají naši čtenáři přes sedm tisíc knih. 
Z toho máme tři sta nejnovějších titulů zapůjčených z Městské knihovny 
ve Frýdku Místku.  Výpůjční doba je: pondělí: 14 - 17 hod; středa: 9.30-
12.30. Přijďte k nám, určitě si tu svoji knihu u nás vyberete! Srdečně vás 
zvou knihovnice: Marie Starnovská, Radmila Zemanová.

Úhrada a splatnost poplatků
Místní poplatek  za  odpad - na rok 2012  ve výši  492 Kč / poplatník; 
splatnost poplatku do 31. 3. 2012. Místní poplatek ze psů na rok 2012  
ve výši 180 Kč za každého psa; splatnost poplatku do 31. 3. 2012. 
V měsíci březnu 2012 budou rozesílány poštovní poukázky na tyto 
místní poplatky. V průběhu měsíce února 2012 si již můžete uhradit 
tyto poplatky hotově v pokladně Obecního úřadu u p. Řezníčkové. 
V případě bezhotovostní platby musíte uvést správný variabilní symbol, 
k němuž bude Vaše platba správně přiřazena. Variabilní symboly jsou 
stejné, jako v loňském roce. Pokud neznáte nebo váháte, jestli jste uvedli 
variabilní symbol správně, raději kontaktuje paní Ivanu Řezníčkovou 
(mobil 725 506 901 email: ivana.reznickova@kuncicepo.cz).zz
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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.

Zmiňovaný projekt vycházel z předpokladu, že je v této
lokalitě plánována výstavba s celkovým počtem 200 občanských
bytů a nové centrum obce. Částečně z těchto důvodů předpokládal
četné stavební úpravy v celkové výši 7 131 756,-Kč.  Předpokládalo
se odstranění stávajících zpevněných ploch, vybudování nového
vstupního atria před školou a několik bezbariérových chodníků a
oplocení zahrady MŠ. Částka 1 725 000 Kč byla určena pro stavbu
třímetrové opěrné gabionové zdi, která by řešila výškové rozdíly
vzniklé v důsledku terénních úprav a oddělila by nově vzniklý prostor 
od dolní části stávajícího areálu. Byl by tak znemožněn přístup na
současnou travnatou plochu, na ovál. Nebylo by možno pořádat 
v okolí školy akce (dětský den, hasičská soutěž, Kunčický ovál…).
V neposlední řadě by byly děti ochuzeny o možnost sáňkování a
jiného sportovního využití. Sadové úpravy byly plánovány ve výši
921 773,29 Kč. 

Z celkové částky projektu ve výši 9 637 783,69 Kč byla na
vybavení určena částka 1 360 256,40 Kč.  Vybavení se v tomto projektu
omezilo na vybavení školní zahrady herními prvky (2 herní sestavy,
houpadla, pískoviště, balanční pomůcky), altán, pergolu a drobné
vybavení. Projekt neřešil venkovní zázemí pro žáky základní školy
– nezahrnoval multifunkční hřiště ani další potřebná sportoviště,
jak je někdy mylně interpretováno. Pro srovnání uvádím, že herní
prvky (sestava se skluzavkou, 3 houpadla, pískoviště a houpací síť)
nakoupené v létě 2011 stály 200 000. Od projektu se navíc odstoupilo
ve fázi, kdy byla podána žádost o dotaci (před jejím posouzením).
Dotace tedy ještě nebyla udělena a k odmítnutí dotace tedy nedošlo.  
Projekt byl poměrně nákladný. Neřešil potřeby školy, pouze školky
a trvale by změnil charakter krajiny v okolí školy a znemožnil další
využití celého areálu pro potřebu školy a pro veřejnost.
Čísla uvedená v tomto článku jsou použita z projektové dokumentace
uvedeného projektu, kterou zpracovala paní Regina Vřeská. Tyto
podklady také všem zastupitelům poskytl Ing. Michal Pavlita 
v dubnu roku 2011. Předpokládám tedy, že případná polemika se 
omezí pouze na chápání účelnosti tohoto projektu. Tristního stavu
celého areálu jsme si vědomi, a proto pracujeme na jeho zlepšení.
 Michaela Šebelová

Proč zastupitelstvo obce
odstoupilo od předchozího

projektu venkovních úprav?

Od 1. 2. 2012 budou na Obecním úřadě v Kunčicích p. O. rozšířeny 
úřední hodiny pro veřejnost, a to v úterý dopoledne, ve čtvrtek po
dohodě s pracovnicemi jednotlivých agend. V pátek bude obecní 
úřad pro veřejnost uzavřen, neboť úkolů v jednotlivých agendách 
spíše přibývá a pracovnice musejí mít alespoň jeden den v týdnu
možnost plně se soustředit na administrativu svých agend. Děkuji 
za pochopení.
Úřední hodiny OÚ: pondělí: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00;
 úterý: 8.00 – 11.30;
 středa: 8.00 12.00;13.00 – 17.00;
 čtvrtek: 8.00 – 11.00;13.00 – 14.30
  (po dohodě s pracovníky
  obecního úřadu).
 Pátek obecní úřad pro veřejnost uzavřen

Tomáš Hrubiš, starosta obce

V souvislosti s představením návrhu komplexního řešení 
areálu školy považuji za důležité vysvětlit, proč zastupitelstvo obce 
na svém 4. zasedání konaném dne 28. 3. 2011 schválilo pod bodem 

13 odstoupení od projektu „Venkovní úpravy v areálu ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského“, jenž byl připravován v létě 2010, předpokládal celkové 

náklady v investiční fázi ve výši 9 637 783,69 Kč.

Úřední hodiny Obecního úřadu



„Chcete pomáhat! „ aneb j
ak dopadlo oslovení dětí a veřejnosti

V hodinách výtvarné výchovy dosta-

ly děti za úkol nakreslit, jak by si představovaly 

ideální školní zahradu. Jaké prvky v současné 

školní zahradě postrádají a kvůli čemu by zahra-

du rády navštěvovaly. Dvě vybrané kresby, jme-

novitě od Jany Mikulkové a Aničky Janasové, 

jsou použity na titulní straně tohoto čísla. Dalším 

úkolem bylo vymyslet logo a motto pro projekt 

obnovy kunčického školního areálu. Z řady více 

či méně zajímavých nápadů bylo vybráno výstiž-aa

né a grafi cky dobře zvládnuté logo od Barbory 

Menšíkové a kreativní motto od Kristiána Šupo-

ly. Obě tyto práce jsou již použity na výkresu ar-

chitektonické studie a budou doprovázet i nadále 

celý projekt. A jak dopadlo oslovení veřejnosti? 

Dohromady se sešlo 33 vyplněných dotazníků. 

Vyplývá z nich například, že přes 60% dotáza-

ných je nespokojeno se současným stavem školní

pokračování na str. 6
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Dva muži sedící nad architektonic-
kou studií předpokládající velice 
výraznou obnovu školního areálu 
Základní školy a Mateřské školy 
Karla Svolinského v Kunčicích 
pod Ondřejníkem, mají celkem 
jasno. Pouze se trochu liší v názo-
ru na jeden údaj. Prvním mužem je 
Ing. Zdeněk Strnadel, autor studie, 
který tvrdí, že se tohle všechno 
dá zvládnout do pěti let.  Druhým 
mužem je ředitel školy Mgr. Tomáš 
Kolesa. Ten je opatrnější a hovoří 
o termínu o nějaký ten rok delším. 
Stále je ovšem řeč o výborném 
nápadu, který dostal zelenou. Nej-
prve jsem se tedy zeptal Zdeňka 
Strnadela, který byl kdysi mimo 
jiné také žákem této školy. Obno-
va jejího školního hřiště byla před 
několika lety tématem jeho diplo-
mové práce. 

Diplomové práce na toto téma 
nebyly před pár lety zřejmě tak 
časté? 
Přiznám se, že jsem se zajímal o to, 
zda se podobným tématem někdo 
zabýval. Nenašel jsem žádný od-
kaz. V archivech se ovšem nedají 
přehlédnout odkazy na školní le-
gislativu z 19. století. Tam jsou 
označovány pozemky škol jako dů-
ležitý prvek, jako potřebná součást 
vzdělávání, ale také i hospodářské 
pozice školy. Dnes je téma školních 
zahrad čím dál aktuálnější díky 
neziskovým organizacím jako je 
APUS či Chaloupky.

Jak se člověk dostane do ředitel-
ny školy s takovýmhle návrhem?
Po návratu z Prahy jsem jako živ-
nostník hledal uplatnění v kraji 
a tak jsem oslovil i starostu Kun-
čic, který mi shodou okolností sdě-
lil, že pan ředitel hledá architekta 
pro obnovu školního areálu. No, 
a poslal mě tady za panem ředi-
telem, s kterým jsem měl na téma 
školní zahrady podobný názor, 

a začali jsme spolupracovat. 

Takže se Vaše diplomová práce 
nakonec stala architektonickou 
studií, v jejíž autorské kolonce 
je mimo Vašeho jména i jméno 
Vaší partnerky Ing. Lenky Tur-
kové. Stala se také předmětem 
diskusí všech lidí kolem školy. 
A přivlastnili si ji také žáci, kte-
ří podle ní kreslí své vize. Máte 
radost?
Samozřejmě. Nám jde o vytvoře-
ní živého prostoru. V tom jsme se 
s většinou lidí shodli. A jeho spo-
luvytváření musí nutně obsahovat 
prvky participace. Mou snahou je, 
aby všichni cítili, že tento prostor 
jim patří. Že jeho vybavení a uspo-
řádání je také jejich dílem. A bude 
výborné, když sem po letech budou 
vodit své děti tatínkové projevující 
dokonalou znalost terénu. 

Tomáš Kolesa souhlasně přiky-
vuje. Máte na čele z toho nějakou 
vrásku, pane řediteli?
Jistě, ale věřme tomu, že jde 
o vrásky lehce odstranitelné. Do 
konce března ukončíme diskuse 
nad architektonickou studií a za-
počneme další fázi projektu. Je 
nám jasné, že celý projekt budeme 
realizovat po etapách a shánět do-
tační tituly na jeho různé části.
A mimo potřeby získat dotace, 
jsou zde ještě nějaké jiné možné 
překážky?
Překážkami bych to nenazval. Ale 
musíme udělat také například jistý 
geologický průzkum. Zjistit para-
metry tehdejších navážek. Podívat 
se, jestli v podloží hřiště nejsou 
náhodou nějaké staré důlní jámy – 
kdysi se zde všude těžilo železo. Ale 
podstatné je, že škola přijala tento 
projekt skvěle. Vidím i podporu 
mezi rodiči, občany a o žácích ne-
mluvě. Pochopitelně, že se neobe-
jdeme bez pomoci obce. Ale v tom-
to směru máme naprosto jasno. 

A poslední otázka pro oba. Hodí 
se k této škole tak krásný kabát?
Zdeněk Strnadel:
Architektura školy je střízlivá
a funkční. Já ji chápu i s prostorem
kolem ní jako jeden celek a je to
pro mě je úžasná příležitost, moci
ji oblékat. 

Tomáš Kolesa: 
Já to řeknu trochu praktičtěji.
Jsem rád, že se tam budou moci
vyřádit i ti naši uličníci plní ener-
gie. Nejsou o nic horší, než jsme

v dětství bývali my. I tenkrát by-
chom byli rádi, kdyby nám někdo
pomohl. Proto jsem přesvědčen, že
i žáci budou o ten kabát pečovat.     

Poznámka redakce: 
Prvním učitelem v Kunčicích byl
František Wizdal (Hvízdal) a jeho
dalším kolegou byl František Tin-
kler. Oba nejprve chodili chalupou
od chalupy a snažili se vzdělávat 
valašské synky. František Tinkler 
se z počátku století dočkal dokon-
ce samostatné budovy školní a za-
psal se do vzdělávací historie obce
nejen tím, že založil školní matri-
ku.  Avšak když v roce 1838 odchá-
zel z tohoto světa, věděl, že školu
bude nutno rozšířit. Totéž si myslel
o čtyřicet let později Josef Doležil.

A tak se stalo, že jednotřídní ško-
la „U kostela „ byla rozšířena na 
trojtřídní a jednotřídka byla zříze-
na „Pod Stolovou“ v roce 1889.  Dá 
se tedy říci, že každý pořádný kun-
čický učitel chtěl vždycky rozšiřo-
vat školu nebo stavět novou. Nako-
nec se vyučovalo na třech místech 
– Pod Stolovou, U Skalky a někdy 
ještě U Kostela. A dávná předvá-
lečná myšlenka na postavení jedné 
školní budovy stále někde doutna-
la. Konec konců vždyť před válkou 
byly dokonce za peníze získané 

sbírkou zakoupeny cihly na novou 
školu. Nakonec bylo rozhodnu-
to v roce 1977. Škola stojí a nyní 
bude mít i zcela originální okolí. 
Na stranách 8 – 9 se s kompletní 
budoucí podobou hřiště můžete se-
známit. Své připomínky a návrhy 
můžete psát mailem na adresu Ing. 
Zdeňka Strnadla: zstr@centrum.
cz .Více informací o architektonic-
ké studii naleznete na www.kunci-
cepo.cz , kde se dozvíte podrobné 
výsledky veřejné ankety, můžete si 
přečíst více a prohlédnout si ilust-
rační vizualizace. Zveme vás rov-
něž na veřejné projednávání pro-
jektu, které proběhne na zasedání 
zastupitelstva obce.

Za rozhovor poděkoval 
Petr Andrle 

Rozhovor o novém kabátu pro kunčickou školu

ŘEDITEL A JEHO ARCHITEKT

Ve školní zahradě něco klíčí
Zdeněk Strnadel

„Úvodem …“ aneb proč projekt školní zahrady?
V období svého dorůstání jsou děti lehce formovány prostředím a prostorem, v němž se pohybují. 

Je to dokázáno i vědeckými studiemi. Tak právě proto!
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pokračování ze str. 5
zahrady. Přes 90% dotázaných se domnívá, že 

by zahrada měla být více přizpůsobena školní 

výuce a část výuky tak mohla probíhat i venku. 

Příjemným překvapením je 75% respondentů, 

kteří by byli ochotni podílet se při realizaci škol-

ní zahrady společně s dětmi.

„Co všechno ve školním areálu bude?„ 
aneb popis architektonické studie

Školní areál je umístěn ve svažitém 

terénu na vizuálně poměrně exponovaném místě. 

Návrh se tedy snaží pomocí hmot zeleně začlenit 

školní budovu do krajiny tak, aby byla potlačena 

její velikost a horizontální charakter. Zároveň je 

pro celkovou koncepci důležité, aby byly zacho-

vány pohledové vazby s okolní krajinou, které 

činí kunčický školní areál tak přitažlivý a tak 

výjimečný. Rozlehlý školní areál umožňuje vložit 

mnohé aktivity a rozvíjet tak nejenom prostory 

výukové, ale i prostory pro volnočasové aktivi-

ty všech občanů. Úkolem architektonické studie 

bylo vyřešit základní prostorové parametry a lo-

kalizaci jednotlivých dílčích částí, tak aby vy-

tvořily logický a komplexní celek. Provozně jsou 

jednotlivé funkční celky propojeny páteřní komu-

nikací, která je vedena celým areálem a vytváří 

jakýsi procházkový okruh. K okruhu jsou pak při-

vedeni jednotliví uživatelé - děti ZŠ, děti MŠ i ve-

řejnost, která může využít nového vstupu z jižního 

rohu areálu. Studie byla představena a projednána 

s představiteli obce a školy. Z tohoto jednání vy-

plynuly požadavky na několik dílčích změn, které 

byly zapracovány. Následuje stručný popis jednot-

livých prostorových a funkčních celků.

A – VSTUPNÍ PROSTOR*Formální nástupní 

prostor před budovou školy zůstává v návrhu 

téměř nezměněn. Trasování stávající cestní sítě 

a umístění sochy Gagarina je úzce spjato se 

samotnou architekturou a proto je zachováno. 

Do prostoru je vloženo stromořadí z listnatých 

malokorunných stromů, které částečně pohltí 

a odrazí hluk projíždějících automobilů.

B – PARKOVIŠTĚ*Parkovací stání studie řeší *

na dvou plochách. Malé parkoviště je navrženo 
vedle bloku jídelny a má sloužit pro vstupní pro-
stor do školy. K tomuto parkovišti bude vybudo-
ván chodník. Druhé parkoviště bude vymezeno 
na stávající asfaltové ploše za školou a bude 
sloužit pro potřeby školy a dále při pořádání 
obecních akcí v areálu.
C – PŘESTÁVKOVÁ PLOCHA*Podle poža-

davků měla přestávková plocha zůstat co nejvíce 

zpevněná. Proto je v návrhu ponechána plocha 

se stávajícím asfaltovým povrchem, do které 

jsou vloženy záhony s výsadbou malokorunných 

stromů. Pod stinnými korunami jsou umístěna 

dřevěná posedová mola. O zpestření během pře-

stávek se mohou velmi snadno postarat sami děti 

tím, že na samotnou asfaltovou plochu nakreslí 

herní plány pro „člověče, nezlob se“ či šachy. 

Další možností je stolní tenis či ruské kuželky.

D – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ*Víceúčelové 
hřiště je v návrhu lokalizováno víceméně na mís-
tě původní, dnes již nevyužívané ploše. Jedná se 
o hřiště s umělým povrchem, které je určeno pro 
tenis, košíkovou, volejbal a fl orbal. V době po-
řádání obecních akcí bude sloužit jako platfor-
ma pro demontovatelné pódium. Svah při hřišti 
v návrhu doplněn větším množstvím laviček a je 
nadále využit jako hlediště.
E – HERNÍ HŘIŠTĚ ZŠ*Hřiště určené dětem 

od 6 do 14 let by mělo být vytvořeno jako autor-

ské hřiště šité na míru představám dětí, které se 

do tvorby mohou zapojit. 

F – DĚTSKÉ ZAHRÁDKY*Dětské zahrádky *

jsou navrženy jako výukový prostor. Jedná se 
o venkovní učebnu, která má jakési centrum 
s výukovým altánem a pak jednotlivé venkovní 
třídy. Každá třída zde má svůj pozemek, který 
dostanou žáci k dispozici v první třídě a budou 
se o něj starat po celou dobu základní školní do-
cházky. Jak budou tyto prostory vypadat, bude 
záležet na kolektivní dohodě a kreativitě žáků.
G – MALÁ FARMA* V blízkosti dětských za-

hrádek je navržena ohrada s drobným zvířec-

tvem (ovce, kozy). Na péči o zvířata by se měly 

podílet především děti se stanovením jednoznač-

ných pravidel. Mohl by fungovat i model, že ško-

la „pronajme“ část pozemku konkrétnímu vlast-

níkovi, který na něm bude chovat své zvířectvo.

H – BĚŽECKÁ DRÁHA SE SKOKEM DO 

DÁLKY*Pro běh krátkých tratí je určena 100m *

dráha s tartanovým povrchem. Dráha je ukon-
čena pískovou dopadovou plochou pro skok 
daleký. Tartanový povrch bude sloužit také pro 
hasičské soutěže.
CH – VRH KOULÍ*Stávající betonový kruh pro 

vrch koulí je ponechán a dopadiště je vymezené 

stávající linií obrubníku a ponechané travnaté.

I – TRAVNATÝ BĚŽECKÝ OVÁL (STÁVAJÍ-

CÍ)*Stávající zarůstající běžecký ovál je v návr-
hu zachován. Předpokládána je pouze částečná 
úprava povrchu, např. štěrkovou drtí. 
J – FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ*Pravidelně kosená 

travnatá plocha vymezená brankami sloužící 

ke hře minikopané.

K – TÁBOŘIŠTĚ *Navržený prostor je od 
okolí částečně vymezen „stěnami“ vyskláda-
nými ze dřeva, v centrální části se nachází oh-
niště s posedovými kmeny. V rohu je umístěn 
jednoduchý přístřešek sloužící jako úkryt před 
krátkými dešti.
L – HERNÍ HŘIŠTĚ PRO DOSPĚLÉ*Prostor 

určený pro dospělé a seniory je vybaven cvičí-

cími prvky, díky nimž si můžou zvýšit svou 

kondici. Pro posezení a případné pikniky můžou 

posloužit dřevěné stoly s lavicemi.

M – CYKLOKROS*Celek přizpůsobený pro 
tento adrenalinový sport je určený především 
pro starší děti a mládež. Navržená dráha čás-
tečně využívá stávající terén, v rovinaté části je 
doplněna umělými terénními modelacemi.
N – MINIGOLF*Minigolf je umístěn na stáva-

jící asfaltové ploše, která je ponechána hlavně 

z provozních důvodů. Zpevněnou plochu je mož-

no využít při některých veřejných akcích. 

O – ZAHRADA MŠ *Prostor je přizpůsoben pro *

volnou hru dětí, která
přispívá k objevování 
přírodních zákonitosti.
Děti se zde musí záro-
veň cítit naprosto „bez-
pečně“, k čemuž při-
spěje i nízké (částečně 
demontovatelné) oplo-
cení. Herní prvky jsou
rozmístěny v celé za-
hradě. Celou zahradou
také prochází chodník 
propojující jednotlivá
zákoutí a sloužící jako
dráha pro koloběžky.

P – INLINE DRÁHA*Celým areálem probíhá 

komunikace asfaltovým povrchem, která může 

sloužit pro jednosměrný provoz inline-bruslařů. 

R – SKATEPARK*Celek je určen pro starší děti 
a mládež. Na nově vybudované asfaltové ploše 
jsou navrženy různě obtížné překážky pro skate-
board.

„Co bude dál?“ 
aneb jaké je ideální pokračování

Studii je třeba brát jako návrh, kte-

rý řeší základní prostorové (velikostní) paramet-

ry a lokalizaci jednotlivých dílčích částí, tak aby 

vytvořily logický a komplexní celek. Jedná se 
v podstatě o jakýsi odrazový můstek pro dia-
log a vzájemnou spolupráci dalších odborníků,

ale také dětí a kunčických občanů.  Například

skatepark a cyklokrosová dráha by mohla být 

vytvářena přímo s uživateli (tzn. dětmi či mláde-

ží) ve spolupráci se zkušenými sportovci. Také

dětské zahrádky by měly vznikat za spolupráce

dětí a pedagogů, ale i rodičů či prarodičů. Vy-

bavení herních hřišť pro děti nemusí být celé

zakoupeno pouze od specializovaných fi rem na

trhu. Do návrhu a tvorby některých herních prv-

ků by opět měly být zapojeny děti a rodiče ve

spolupráci se šikovným sochařem – výsledkem

by bylo tzv. autorské hřiště. Popsaný způsob spo-

lupráce může přinést nejen fi nanční úspory, ale

především nové impulsy a zajímavý pohled na

řešenou věc. V neposlední řadě přispívá k zís-

kání sounáležitosti s místem (školou, obcí, kra-

jinou) a ke snížení vandalismu v důsledku ak-

tivního zapojení se do práce. Po architektonické

studii bude následovat projektová dokumentace.

Projektová a především realizační činnost nebu-

de probíhat jednorázově, ale bude rozdělena do

několika etap a do několika let.

„Závěrem …“ aneb trochu propagandy
Největším přínosem studie je snaha zkvalitnit 

a obohatit výukový prostor školy. Zároveň je

apelováno na možnost využití areálu širší veřej-

ností obce – volnočasové aktivity dětí, mládeže,

dospělých i seniorů.  Zapojení všech skupin oby-

vatelstva do procesu navrhování i následné rea-

lizace by mělo být nedílnou součástí celého pro-

jektu. Zapojte se i Vy … bude to i Váš prostor. 
Své připomínky a návrhy můžete psát mailem na 

adresu Ing. Zdeňka Strnadla: zstr@centrum.cz.

Více informací o architektonické studii nalezne-

te na www.kuncicepo.cz, kde se dozvíte podrob-

né výsledky veřejné ankety, můžete si přečíst 

více k popisu architektonické studie a prohléd-

nout si ilustrační vizualizace. Zveme Vás na ve-

řejné projednávání projektu, které proběhne na 

příštím zasedání zastupitelstva obce.
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Dobrý den, v příloze zasíláme článek místního sdružení ODS ke zveřej-
nění v Obecních novinách číslo únor/2012. Článek zveřejněte, prosím, 
v podobě jak je přiložen ve formátu *pdf, tj. bez textových úprav redak-
ce Obecních novin. Pro práci s převodem textu je přiložen tentýž příspě-
vek ve formátu *doc. Děkujeme a s pozdravem, Stanislav Jurek, předse-
da MS ODS; Michal Pavlita, místopředseda MS ODS; Místní sdružení 
Občanské demokratické strany Kunčice pod Ondřejníkem čp. 766; 
739 13  Kunčice pod Ondřejníkem.

S tímto úvodem (viz výše) jsme dostali do redakce následující článek. 
Redakce Obecních novin zásadně neotiskuje politické texty. Nízká pe-
riodicita nám rovněž nedovoluje otiskovat problematické polemické 
články, protože odpovědi na ně se dostane občanům a pisatelům až za 
měsíc v dalším čísle. Tento článek otiskujeme proto, abychom dali stra-
ně opačných názorů prostor, a také proto, aby si občané sami udělali 
úsudek o autorech. Napříště bychom se měli všichni vystříhat přetřásá-
ní malicherností, primitivních dedukcí, zastřených urážek a populistic-
kých demagogických náznaků. Tímto považujeme veřejnou prezentaci 
k věci za ukončenou s tím, že obecní politika nemá ani vyšší, ani nižší 
patra. 

JAK SE CHOVAT V DEMOKRACI SE STÁLE MUSÍME UČIT
Když vyšla reakce na položené a uveřejněné otázky v Kunčických novi-
nách, a to na webu www.kuncicepo.eu - Obec Kunčice pod Ondřejníkem u
– internetové stránky občanů, uvědomili jsme si, že je to dnes vlastně 
jediné místo, kde mohou občané diskutovat a bez obav se vyjadřovat. Pů-
vodní diskusní obecní web na www.kuncicepo.cz byl po volbách zrušen. 
Není divu! Tolik demokracie ve formě názorů, poznámek, a pro někoho, 
promiňte mi ten výraz, nesmyslů a nereálných návrhů, si nové vedení obce 
s totalitními funkcionáři nemůže dovolit. Mnohým to dnes chybí. Bylo 
to však demokratické a pro volené funkcionáře náročné na argumentaci. 
Bývalé vedení se mnohdy až utápělo ve vysvětlování nevysvětlitelného 
a hlavně mnohokrát nepřesvědčitelného autora. Ale jak znovu říkáme: 
ctíme demokracii i v diskusi. Stejné demokratické zásady jsou uplatněny 
i při vydávání Kunčických novin. Občané pokládají otázky, redakce je 
necenzuruje. Pokud ví - odpoví, pokud ne - uveřejní další názory k téma-
tu. Nejinak to bylo i s osobou blízkou autoru příspěvku v diskusi týkající 
velitele hasičů. Otázka v obci snad zazněla o něco hlasitěji než jiné, ale 
není se čemu divit. Ať chceme nebo ne, přece jsou oba „veřejnou oso-
bou“, byť více a úzce profesionální. Naše rubrika se přesto k článku na 
webu nevyjadřovala. Bylo to přece nadmíru jasné. Osoba blízká se opa-
kovaně dopustila téměř obecného ohrožení a občané se pouze ptali, zda 
byla jmenována velitelem. A pokud nebyla a je „pouze“ zástupcem, tak 
nad tím rozdílem funkcí je přece malicherné se pohoršovat v protikladu 
s úředně prokázaným požitím návykové látky před usednutím za volant 
hromadného dopravního prostředku. Nevyjadřovali jsme se k tomu ani 
v okamžiku, kdy autor článku osobní selhání jednotlivce, ať jak chce 
blízkého, překulil zcela úmyslně a záškodně do pozice poplivání určitých 
osob a redakce Kunčických novin. Záměnu funkcí nazval mystifi kací, do 
které zahrnul celé vydávání necenzurovaných Kunčických novin. Řeči 
o poškození jedince a skupin lidí jsme vůbec nepochopili. Pokud jimi 
ovšem nemyslel cestující obou autobusů. Redakce novin však žádné další 
doplňující informace nezveřejnila. Žádné komentáře. Nic. Byla to pro ni 
otázka jako kterákoliv jiná. Tak se stalo, že se o celou záležitost hlou-
běji zajímali občané až po příspěvku v diskusi. Možná to byl i záměr. 
Naše rubrika je na pochybách. Zvláště když se jedná o tak vážné lidské 
pochybení. S tím skutečně začal hazardovat až autor, i když to posouvá 
redakci. Přes to vše se naše rubrika o případ stále nezajímala. Asi proto, 
že nás skutečně zajímají „vyšší patra“ obecní politiky. Situace se však 
změnila uveřejněním diskusní reakce v Obecních novinách. Tím se stal 
obecní politikou, kde jej šikovný manipulátor a vydavatel Obecních no-
vin (obecní úřad) posunul. Využít autorova plivance na jmenované osoby
v článku si nemohl nechat ujít. Jeho zveřejněním přidal další plivanec 
a současně uštědřil facku svému Novoročnímu přání občanům, kde se 
opět zaklíná morální obnovou lidstva a výzvou, aby každý začal u sebe. 
Jak příznačné. A sám, ve stejných novinách, jen o dvě stránky dál, hned 
v prvním vydání nového roku dává najevo, že se v obci ze strany nejvyš-
ších představitelů nebude nic měnit. Redakci našich Kunčických novin 
to nepřekvapilo. A autora původního článku? Možná, že ta vzdálenost 
11 000 km, kterou zmiňuje a tamní mezilidské vztahy, které bezesporu 
vstřebává, mu s odstupem umožní uvažovat o tom, kdo je v obci tím pra-
vým Jidášem. Naše redakce Kunčických novin byla vždy pro pořádek. 
Proto si myslíme, že hasiči by měli hlavně „hasit“ a nenechat se zatahovat 

do politických půtek, starosta by měl starostovat a ne kout politické pik-
le a nezávislé noviny by měly zveřejňovat otázky a názory občanů. Ale 
možná, že na začátku roku 2012 je to již v Kunčicích pod Ondřejníkem 
jinak.  A tak to vidí občané

Lednové plesání 2012
Tak jako již každý rok, i letos se
konal dne 20. 1. 2012 tradiční ples
rodičů a přátel školy při Základní
škole a mateřské škole Karla Svo-
linského, tentokrát v nově zrekon-
struovaném prostoru Horizont Re-
sortu, což bylo pro mnoho přítom-
ných příjemným překvapením.
V krásném a vlídném prostředí
restaurace nám k tanci a posle-
chu hrála kapela Karavana, až
do ranních hodin. Program plesu
byl zpestřen vystoupením taneč-
ní skupiny mladých teenagerů
z Frýdku – Místku a jako vždy
nechyběla opět bohatá tombola,
která nás každoročně mile překva-
pí, za což patří VELKÉ PODĚ-
KOVÁNÍ všem našim sponzorům
a rodičům, kteří nám touto cestou
pomohli svým dílem tuto akci
obohatit a také dětem ze školy za
výzdobu. Nerada bych opomněla
zmínit poděkování i vedení Hori-
zont Rezortu za možnost uspořá-
dání této akce v jejich prostorách,
za vstřícnost, vlídnost obsluhy,
operativnost a vynikající přípravu

a výběr plesového menu.
SPONZOŘI: p. Poloha - Hory 
z hora, Fa Graseko s.r.o. -p. Slí-
va, Krásno masný průmysl, p.Vy-
krut, Kunčická pekárna -  p.Ther, 
obchod Hruška, p. Macurová 
Simona, p. Bešlová, p. Kotrik, p. 
Vrlíková, p. Daníček, p. Stoliga, 
p. Juračáková, p. Rašková, man-
želé Chovančíkovi, p. Cochlar, 
p. Řezníček, p. Blažek - Doza, p. 
Byrtusová, Fa Mitura, Fa Logis, 
Fa Alpine,  p. Šlechtová Zdeňka – 
pojišťovna Uniqua, Fa Šigut a dce-
ra s.r.o., p. Havlíčková, Pneuservis 
Zátopek Dalibor, Autoplechy - Zá-
topek Ladislav, p. Kratinová,  p. 
Davidová, p. Homolová, p. Strna-
del, manželé Kadlecovi, Fyziote-
rapie Šebelová Michaela, pekárna 
v Tiché a rodiče dětí ze ZŠ a MŠ 
Děti se mohou těšit na další akci 
pořádanou Výborem SRPdŠ při 
ZŠ a MŠ, a to na Dětský maškarní 
ples , který se bude konat dne 17. 
března 2012 a dále pak na Dětský 
den v měsíci červnu.

Za SRPdŠ  Yvona Masmanidu
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(Z archivu hukvaldské vrchnosti) Arcibiskup Maxmilián 
v rámci arcibiskupství obsah výnosu ministerstva

Vyučování na obecných školách budiž v mateřské řeči. Kde je to mož
Upozorňuje se na vyučování čtení a psaní, na počítání zpaměti, na zlepš

Učitelé mohou mimo řádné vyučování učit zadarmo kreslení, tělocviku, zvláště na volném vzd
Při bohoslužbách nechť se dbá zdraví, stáří a náboženského

Anička Janasová 2 třídaAnička Janasová, 2. třídaAnička Janasová 2 třída
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Sommerau-Beck a olomoucká konsistoř sdělují školám 
a školství z 2. září 1848, jímž se mimo jiné ukládá: 
žno, nechť se s tím začne ihned.  Učitelé mohou užívat nových metod. 
šené metody ve vyučování řeči a na výchovu názoru, myšlení a mluvení.

duchu, pěstování ovoce, stromů, chov včel a hedvábnictví. Žáci však nemají být k tomu nuceni. 
o zájmu dětí, jakož i místních poměrů a mravů místa i země.

Jana Mikulková 4 třídaJana Mikulková, 4. třídaJana Mikulková 4 třída
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Matematická 
Pythagoriáda

Ve středu 18. 1. 2012 se na ZŠ v Ostravici konalo okresní kolo této 
oblíbené matematické soutěže. Za účast a snahu chci poděkovat 
všem pěti účastníkům, kteří postoupili z kola školního. Velmi
chválíme a oceňujeme výkon Lucie Blažkové z 6. třídy, která ve 
své kategorii získala první místo. Gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů nejen na poli matematiky.

Program Buď OK
V letošním školním roce jsme se zapojili do dlouhodobého 
preventivního programu Buď OK společnosti Renarkon, jehož
cílem je postupně a nenásilně, během celé školní docházky, řešit 
otázky drog, šikany, osvojování komunikačních a argumentačních
dovedností, sebepoznávání, vztahů v kolektivu, zdravého životního
stylu, tolerance menšin, rizik spojených s nadměrným sledováním
televize a hraním počítačových her. Věříme, že se tak mohou
zlepšit nejen vztahy mezi žáky v kolektivu, ale i mezi žákem
a jeho učitelem, nebo mezi dítětem a rodičem, třeba tím, že se děti
nebudou ostýchat otevřeně hovořit o nepříjemných věcech, budou
schopné na ně adekvátně reagovat, vyjádřit svůj postoj a vyhranit 
se vůči negativním jevům ve společnosti.  A. Charbuláková

Beseda s cestovatelem 
Martinem Stillerem

20. ledna navštívil naši školu cestovatel Martin Stiller, aby se 
s našimi školáky podělil o své zážitky z cyklistické cesty po USA,
Mexiku a Kubě. Při tomto dlouhém putování napříč Amerikou 
ujel spolu se svojí ženou Renatou úctyhodných 7. 000 km. V Ga-
lerii Karla Svolinského tak pro naše žáky mohly proběhnout dvě 
dvouhodinovky s trochou zeměpisu, přírodopisu, dějepisu i cizí-
ho jazyka. Velmi poutavé vypravování bylo provázeno promítá-
ním krásných fotografi í, které dokumentovaly nejen úžasnou pří-
rodu, ale jejich prostřednictvím měly možnost děti poznat menta-
litu tamních obyvatel, jejich zvyklosti a srovnat životní úroveň. 
Náš host ukázal chlapcům i děvčatům, že klukovský sen se může 
stát skutečností, ale že za tímto snem je třeba jít již od školních let.
Jen láska k cyklistice k tomu v tomto případě nestačila a za jeden

z nejdůležitějších kroků považuje Martin Stiller - učit se cizím 
jazykům. Zmínil angličtinu, němčinu, španělštinu a také ruštinu. 
Všechny tyto jazyky již na svých cestách uplatnil a bez těch prv-
ních dvou se neobejde ani ve svém pracovním životě. Snad naše 
školáky tato beseda obohatila, poučila a alespoň v některých za-
čne klíčit cestovatelský duch spojený s usilovným studiem cizího 
jazyka. M. Jurková

Olympiáda dětí
a mládeže

Ve dnech 29. 1. - 3. 2. 2012 se konala velkolepá akce pro mladé 
sportovce do 16-ti let, kteří si zamilovali zimní sporty. Tato soutěž 
je projektem Českého olympijského výboru, který si pro spolu-
práci s pořádáním her vybírá jednotlivé kraje České republiky. 
V letošním roce, kdy proběhl již desátý ročník olympiády, připad-
la role pořadatele Moravskoslezskému kraji. Celkem se zúčastni-
lo přes 1300 sportovců, trenérů a vedoucích výprav. Hry zimní 
olympiády dětí a mládeže jsou vrcholnou českou soutěží kraj-
ských reprezentací žákovské kategorie. Zúčastnění mladí spor-
tovci i diváci mohou zažít atmosféru opravdových olympijských 
her, prožít zapálení olympijského ohně, složit olympijskou přísahu 
a ti nejlepší mají možnost vychutnat si medailové ceremoniály. 
Ze všech soutěží nás nejvíce zajímalo běžecké lyžování, protože 
v této disciplíně reprezentovala na Pustevnách Moravskoslezský 
kraj naše žákyně Natálie Laura Mynářová z 5. ročníku. Samotná 
účast v této soutěži je obrovský úspěch a zároveň i velká odměna 
za její tvrdý trénink. Natálko, blahopřejeme!  M. Jurková

Martin Stiller, napříč Amerikou na koleMartin Stiller napříč Amerikou na kole
Foto: http://www.cyklocestovani.cz
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STÁT NA TĚŽBĚ UHLÍ CELKOVÉ PRODĚLÁVÁ
Letošní rok je také ve znamení tvorby 
energetické koncepce. Novou koncepci 
začal tvořit ministr Tošovský za vlády Jana 
Fischera. Návrh byl naprosto katastrofální. 
V koncepci bylo napsáno, že o ložisku 
Frenštát si má rozhodnout především těžař 
a pokud splní veškeré zákonné podmínky, 
může provést otvírku a ložisko vytěžit. Proti 
tomuto jsme se ostře ohradili a začali jednat 
jak s premiérem, tak s ministrem průmyslu. 
Poukazovali jsme na fakt, že uhlí pod 
zemí je státu, tudíž si o něm těžař nemůže 
a nesmí rozhodovat. Dále pokud nechá stát 
rozhodování na těžaři, tak ani nemůže sám 
koncepční plánování ovlivňovat. Také je zde 
fakt, že největší zaměstnavatelé regionu, 
Siemens a Continental, kteří zaměstnávají 
3 500 lidí, stojí na dobývacím prostoru. 
Jakákoliv zmínka o těžbě může odklonit 
investice mateřských závodů jinam. Na náš 
tlak byl za vlády Petra Nečase, ministrem 
průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem 
vypracován nový návrh, který byl „lepší“. 
Navrhoval prozkoumat ložisko a zahájit 

těžbu v roce 2030. Opět jsme se vzbouřili 
a zahájili jednání se všemi dotčenými 
představiteli. Zjistili jsme si nové informace 
o hospodaření státu a tyto jsme využili 
pro jednání. Nejdůležitějšími informacemi 
bylo fakt, že dnes se zhruba polovina 
černého uhlí vyváží za hranice státu a za 
posledních šest let se vyvezlo, po odečtení 
dovozu, černé uhlí za 68 miliard Kč mimo 
naší republiku. Toto má skutečně velmi 
daleko ke koncepčnímu plánování a dá 
se to nazvat spíše jako rabování. Dalším 
podpůrným argumentem bylo to, že stát 
z uhlí nic nemá. Ze suroviny si může stát 
vzít max. 10% z její prodejní hodnoty 
v momentě, kdy jej fi rma po vytěžení prodá. 
Ovšem složitým propočtem, který je opět 
v rukou báňského úřadu, se z úrovně 10% 
stanou pouhé promile. A tak stát např. 
v loňském roce měl z veškerého vytěženého 
nerostného bohatství v ČR 660 milionů Kč. 
Toto je částka pod rozlišovací schopnosti 
ministerstva fi nancí, a když ji dáme do 
opozice k miliardovým ziskům OKD či 

Mostecké uhelné společnosti a dalších, 
tak jsme opět velmi daleko od skutečného 
koncepčního plánování a vracíme se opět 
k rabování neobnovitelného bohatství. Proto 
také říkáme, že Frenštát přeci nemůže trpět 
za to, že si stát nedokáže uhlídat nerostné 
bohatství. Také ústava ČR v čl. 7 uvádí, 
že stát dbá o šetrné využívání a ochranu 
nerostného bohatství. V kontextu těchto 
faktů tedy zjišťujeme, že vytěžit Frenštátské 
uhlí není potřeba a pokud bude stát dobře 
plánovat, tak tato potřeba nebude ani 
v tomto století. A proto nejde o potřebu uhlí 
pro občany, ale pouze pro akcionáře a jejich 
následný zisk. Nicméně pomocí těchto 
argumentů se podařilo zajistit to, že se 
v energetické koncepci o Frenštátském uhlí 
vůbec nepíše. Řešíme tak již pouze několik 
málo detailů a nepřesných a zavádějících 
formulací. Energetická koncepce je však 
velmi důležitá, jelikož ji musí respektovat 
krajské územní plány a následně naše 
územní plány. Takto by se těžba dostala 
postupně do našich územních plánů.

Důl Frenštát – chceme, aby se v Beskydech těžilo v dohledné době uhlí?
Obec Kunčice pod Ondřejníkem leží více 
než 80% své rozlohy v dobývacím prostoru 
na černé uhlí - Trojanovice. Asi nikdo 
nepochybuje o tom, že případná těžba uhlí 
na Dole Frenštát by mohla negativně ovlivnit 
život v naší obci. Některé závěry studie 
zpracované pod vedením jednoho z našich 
předních geologů Prof. Dr. Jaromíra Demka, 
DrSc. uvádějí, k čemu by mohlo dojít v případě 
aktivace nestabilního podloží Ondřejníku 
v důsledku těžby uhlí důlními otřesy nebo 
poklesy.  Pro ilustraci uvedu jen některé z nich.  

Hřbet Ondřejníku je postižený rozsáhlými 
gravitačními deformacemi. Objevují se i stará, 
v současné době patrně stabilizovaná sesuvná 
území.  Zejména nebezpečný je rozsáhlý 
sesuv hornin na jižním svahu Ondřejníku 
pod vrcholem Skalka, který by při aktivaci 
mohl zničit značnou část obce Kunčice p. O. 
Studie také uvádí, že nejlepší je do tohoto 
citlivého terénu vůbec nezasahovat.  Naše 
těžební společnosti prostě nemají zkušenosti 
s těžbou v Moravskoslezských Karpatech.  
Taktéž dřívější studie OKD připouštějí, že 

v případě těžby uhlí by v oblasti jižní strany 
Ondřejníku mohlo dojít k velkým poklesům 
půdy. Z uvedeného pro mne, jako starostu 
obce vyplývá, že musím dělat vše pro to, aby 
k uvedeným nebezpečným jevům nedošlo. 
A to mohu  provést jedině tak, že budu aktivně  
vystupovat proti připravované důlní činnosti 
v Moravskoslezských Beskydech, což ostatně 
takto od roku 1990 činím.  V Obecních 
novinách budeme postupně informovat, jak se 
situace v této oblasti vyvíjí. 

Tomáš Hrubiš

Schůzky s OKD a průzkumná ražba
V roce 2011 proběhly také schůzky 
s nejvyšším vedením OKD. Schůzky se 
vždy zúčastnilo min. 6 starostů obcí. Na 
tom jsme trvali, i když OKD chtělo původně 
jednat s každým zvlášť. První schůzka byla 
ze strany OKD velmi vstřícná a bylo mimo 
jiné řečeno, že se OKD bez obcí nepohne a že 
proto musí s obcemi spolupracovat. Druhá 
schůzka byla již tvrdší a ze strany OKD velmi 
razantní. OKD nás nejdříve seznámilo s velmi 
pochybným průzkumem veřejného mínění, 

který sice zpracovala agentura STEM, ale 
zcela vycházel ze špatných vstupních dat. 
Počet oslovených respondentů byl kolem 
jednoho tisíce. Proti tomu jsme postavili petici 
za zrušení a zasypání dolu Frenštát s 25 tisíci 
podpisy. Dále nás vedení OKD seznámilo 
s projektem průzkumu ložiska, o kterém 
tvrdí, že neznamená těžbu. Jedná se o totožný 
průzkum, o který si požádali v roce 2004 
a který se po dlouhých třech letech podařilo 
zrušit. Průzkum počítá s vyražením chodby 

v hloubce 1000 m a délce 900 m. Podle 
báňských odborníků je toto faktickou otvírkou 
dolu. Na dotaz, jak chtějí dělat průzkum za 
pomoci staveb, které nemají platnou kolaudaci, 
bylo odpovězeno, že toto se řeší ve stavebním 
řízení a že si stavby prodlouží. Druhá schůzka 
byla sice dialogem, ale OKD nechtělo jednat, 
chtělo pouze přednést svůj záměr a na 
kompromisy a vyjednávání nereagovali. Proto 
také odcházeli s nepořízenou. 

Jiří Novotný

TAKÉ JSTE DOSTALI ZPRÁVY „ Z PRVNÍ RUKY“?
Beskydy se opět dostaly do zorného pole 
těžařů. Nejdříve se zdálo, že fi rma OKD již 
ustoupila od úmyslu vytěžit pod Beskydami, 
co se dá, když tu ejhle. Asi 21 000 našich 
občanů dostalo do poštovních schránek 
časopis s lákavým názvem Z PRVNÍ RUKY.  
Jeho úkolem je, jak píší, přesvědčit obyvatele 
Frenštátska a Rožnovska (z nepochopitelných 
důvodů již ne obyvatele Frýdecko-Místecka), 
že těžba uhlí pod horami beskydskými nikomu 
a ničemu neublíží (byť je zatím prezentována 
pod termínem tzv. průzkumných prací)
  První číslo tohoto časopisu je k naší lítosti 

zřejmě dokladem toho, že jsou zcela na místě 
obavy většiny obcí - totiž že fi rma OKD se 
v regionu nebude pohybovat s potřebnou 
citlivostí, vstřícností, taktem i ekonomickou 
a ekologickou obezřetností. Po stránce 
odborné, obsahové i grafi cké je uvedené 
vydání časopisu velice formální, obsahově 
nezajímavé, zkrátka hodně podceňující 
místní občany.  Nemohou to ani zachránit 
dva texty obsahující názory jinak velice 
charismatického a sympatického generálního 
ředitele a předsedy představenstva OKD 
pana Klause-Dietera Becka. Ti, kterým pan 

generální svěřil vydání oné „první ruky“, 
připravili vydání přibližně asi tak z „třetí 
ruky“. Zdaleka ani netuší, koho vůbec 
oslovují a hovoří k nim spíše jako k místním 
domorodcům z doby kolumbovské, kteří 
uneseni skleněnými zrcátky, vyměňovali je 
s dobyvateli za výrobky ze zlata.

  Už jenom to, že vydavatelem časopisu 
Z PRVNÍ RUKY je jakási pražská fi rma Y
Bison&Rose, která při veškeré úctě k jejím 
případným jiným aktivitám, nemůže 
absolutně znát podrobně život a mentalitu lidí 

pokračování na str. 12



Ministr průmyslu a obchodu
Martin Kuba se u kulatého stolu
setkal se starosty obcí na Fren-
štátsku kvůli otázkám spojeným
s Dolem Frenštát.  Starostové
se s ministrem Kubou shodli
na tom, že je zapotřebí, aby stát 
dokázal v rámci své surovinové
i energetické koncepce efektivně
prosazovat zájmy občanů. Odpo-
vídající návrh aktualizace obou
strategií chce
Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu do poloviny letošního
roku předložit vládě. „Tím, kdo
rozhoduje o budoucí surovino-
vé a energetické koncepci země 
a také o tom, jakých zdrojů se
bude využívat, je stát a obce.
Určitě to nebudou soukromé 
společnosti. A to samozřejmě 
platí i v případě Dolu Frenštát,“
zdůraznil během setkání mini-
str průmyslu a obchodu Martin
Kuba. „Chápeme, že nikdo ne-
umí předpovídat budoucnost 

a jako starostové jsme smířeni
s tím, že se v budoucnosti Čes-
ká republika prostě může dostat 
do situace, kdy nebude jiné ře-
šení, než Důl Frenštát otevřít“,
vyjádřila společné stanovisko
představitelů samospráv sta-
rostka Rožnova pod Radhoštěm
Markéta Blinková. Zároveň do-
dala: „Jsme ale proti tomu, aby
se nové uhlí těžilo za stávajících
podmínek, kdy se většina černé-
ho uhlí exportuje do zahraničí 
a stát o jeho konečném prodeji či
využití nerozhoduje.
„Nesouhlasíme také s průzku-
mem pomocí ražby navrhovaným
OKD, protože už to by prakticky
znamenalo zahájení hornické 
činnosti se všemi jejími negativ-
ními důsledky na ekologii a za-
městnanost. Stát má k dispozici
výsledky vlastního dokončené-
ho průzkumu ložiska, na jehož 
základě byl stanoven dobývací 
prostor,“ doplnil starosta Troja-“

novic Jiří Novotný. Ministr Kuba
dodal, že považuje za důležité,
aby stát měl o nerostném bohat-
ství na svém území kvalitní in-
formace. „V tuto chvíli se proto
budu zajímat o to, nakolik to platí 

o ložisku ve Frenštátě. V každém 
případě chci zdůraznit, že jaké-
mukoli dalšímu průzkumu musí 
předcházet kompletní povolovací 
proces, který zahrnuje tzv. velkou 
EIA,“ konstatoval ministr Kuba. “

pokračování ze str. 11
v obcích mezi beskydskými horami. O čemž 
svědčí i obsah uvedeného čísla. Z časopisu 
navíc čiší pýcha - kvalitní křídový papír 
u 21 000 výtisků je zbytečným luxusem. 
Jinak v obsahu toho vydavatelé časopisu 
lidem nic moc neříkají. Většinou jde o fakta 
nebo texty, které byly již dávno předtím 
publikovány, takže v podstatě nic nového, 
jen v jiné podobě naházené „staronové 
texty“.
  A přitom by se taková příležitost, když to 
již OKD platí, dala využít k inteligentnímu 
průniku názorů formou rozhovorů s místními 
občany, ke kvalifi kovaným  odkazům 
na místní historii či na příklady těžby 
v podobných podmínkách ve světě etc. 
etc.  Prostě zmařená příležitost, formální 
a odfl áklé dílo. Jak mají občané a samosprávy 

věřit v poctivý a objektivní přístup 
fi rmy OKD, když ani neumí onu jakoby 
„podávanou ruku“ napřáhnout správně? 
  Současně s tím se dozvídáme, že pan 
ministr životního prostředí povolil jisté 
britské fi rmě hledání ložisek (průzkum) 
břidlicového plynu někde mezi Kopřivnicí, 
Přerovem a Vsetínem. Nic proti tomu, loni 
jsme o existenci břidlicového plynu psali 
(v sousedním Polsku je ho ještě více než 
u nás) s tím, že je vítanou příležitostí k tomu, 
abychom nebyli závislí na ruském plynu, to 
ano. Ale také jsme psali o tom, že jakýkoli 
zásah do přírodního uspořádání je nutno 
konzultovat s lidmi, kteří v příslušné lokalitě 
bydlí. Pochopitelně, že se pan ministr 
Chalupa nemusí nikoho na nic ptát. Ale může 
(nebo spíše mohl by, kdyby to považoval za 
slušné a strategické) zajistit jakousi osvětu, 

aby lidé věděli, o co v průzkumu jde, jak 
je omezen a co bude následovat, když se 
případně potvrdí výborná kvalita i potřebné 
množství plynu v ložisku. Ono totiž nejde 
pouze o kompenzace za těžbu. Na to nechť 
platí nějaký zákon. Ale jde o to, že těžaři 
vždy naruší jakousi místní rovnováhu, ať již 
přírodní, nebo lidskou. A na vyrovnávání 
nemá být čas teprve tehdy, když se začne 
hovořit o zamýšlené těžbě. O lidech se má 
uvažovat již ve chvíli, kdy se objeví první 
signály nějakých žádostí o průzkum. Je to 
věc fi rmy, ale také státu, tedy příslušného 
ministerstva. V tomto směru má chování 
OKD i chování ministerstva životního 
prostředí mnohé společné. Lidé je zajímají 
velice formálně. A přitom by stačilo malinko 
- jen trochu sejít z piedestalu neomylnosti 
a všemohoucnosti.  Petr Andrle

122/2012

Všimli jste si nových červe-
ných kontejnerů se slunečnicemi

v rámci kontejnerů na tříděný od-
pad? Jsou určeny na elektroodpad 
a můžete sem odevzdat všechna
drobná vysloužilá elektrozaříze-
ní, která projdou vhazovacím ot-
vorem sběrné nádoby, jako např.
rádia, mp3 přehrávače, diskma-
ny, kalkulačky, telefony, drobné
počítačové vybavení, elektrické
hračky, drobné kuchyňské elekt-
rospotřebiče a další… Podrobněj-
ší informace se můžete dozvědět 
na obecních internetových strán-
kách.
Pozor – všechna elektrozařízení
musí být kompletní (nerozebra-
ná)!

Kde kontejnery na elektroodpad 
najdete: 
 dolní konec – u kostela
 střed obce – u prodejny Hruš-

ka; v budově školy
 horní konec – u hlavní cesty

vedle rozcestí k železniční sta-
nici; u prodejny potravin u pře-
jezdu

Možnost odevzdat 
použitý kuchyňský olej

Použitý kuchyňský olej je za-
kázáno vylévat do kanalizace
(tedy do umyvadla či záchodové
mísy), aby se předešlo potížím se

pokračování na str. 13

NOVINKY V TŘÍDĚNÍ ODPADU 

Kunčice mají nové červené kontejnery

A CO NA TO MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU?

Na snímku zleva: Vít Kaštovský, zástupce vedoucího odboru N í k l Vít K št ký á t d íh db
MPO; starostka Rožnova pod Radhoštěm Markéta Blinková; 
starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová;  starosta 
Trojanovic, Jiří Novotný; ministr Martin Kuba; předseda komise 
rady města Frenštátu pod Radhoštěm Stanislav Uruba; Tomáš 
Hrubiš, starosta Kunčic pod Ondřejníkem; Drahomír Strnadel, 
Trojanovice; Pavel Kavina, ředitel odboru.
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Les odedávna ovlivňoval hos-
podářský a kulturní rozvoj spo-
lečnosti a naopak, společnost 
velmi výrazně ovlivnila vzhled 
lesa.  Mezi oběma vždy byly 
úzké vztahy.
Příchodem člověka začalo do-
cházet k narušování přirozeného 
vývoje přírody, které od počá-
tečních, nepatrných změn, pře-
šlo do současných katastrofál-
ních rozměrů.  Devastace lesů se 
stupňuje souměrně s nárůstem
počtu obyvatel na Zemi. Důleži-
té je, že les má i jiné funkce, než
je například zásobárna dřeva či
zvěřiny, že je především jedi-
ným a nenahraditelným výrob-
cem kyslíku. 
 Les se stal postupně i důleži-

tým zdrojem surovin. Bohužel
ten přerostl  doslova v devastaci
lesů a tím i celé krajiny.  Člověk 
si stále neuvědomuje, že les má
mnohem větší cenu pro lidstvo,
než jen tím, že poskytuje dře-
vo. Vzpomeňme jen příkladně 
funkci vodohospodářskou, kli-
matickou, půdotvornou, rekre-
ační, zdravotní a mnoho dalších.
Můžeme hovořit i o sociálních
funkcích lesa, které svou hod-
notou mnohonásobně převyšují 
hodnotu dřeva. Vždyť jen vodu
potřebuje každý organismus, 
bez vody není život.  Cenu vody
pozná člověk až při jejím nedo-
statku.  Les zpomaluje odtok 
srážkových vod a částečně zne-
možňuje plně rozvinut ničivou
sílu s projevy odnášení půdy.
Les s vodou hospodaří, ukládá
jí a v době nedostatku uvolňuje. 
  Les má vliv i na lidské zdraví. 

Pobyt v lese na člověka působí
blahodárně. Je v něm dostatek 
kyslíku, různých éterických silic 
a olejů, které příznivě ovlivňují
dýchací cesty. Samotné klima 
s vyšší vlhkostí a vyrovnanější
teplotou je nenahraditelné. Na-
víc v lese je klid a šumění ko-
run stromů je významnou slož-
kou zdravotního působení lesa. 
I denní světlo v lese je jiné, je

v něm potlačeno červené spek-
trum. Vyšší vlhkost pod poros-
tem ovlivňuje příznivě dýchací
pochody, protože sliznice není
tolik vysušována a lépe zachycu-
je vdechované prachové částice.
Les působí i jako tlumič zvuků.
Láme a snižuje hladinu zvuko-
vé vlny proti volnému prostředí
asi desetkrát účinněji. Zmírňu-
je proudění vzduchu, napomá-
há  usazování nečistot.  Pouhý
l hektar smrkového lesa zachytí
za rok až 32 tun tuhých částic. 
   Les plní i funkci rekreační.
Bohužel se zvýšenou rekreační
činností vznikají i nové a složi-
tější problémy a je nutné řešit,
jak zabránit alespoň částečně
těmto škodám v lese. Jsou po-
třebná různá opatření ve formě
poutačů a informací o tom, co
se smí a co je naopak nežádou-
cí ze strany účastníka rekreační
činnosti.  Z nedávného průzku-
mu však vyplývá, že negativní
vlivy jsou mnohem větší, než je
vhodné a snad i únosně pro celou 
společnost. Jedná se především
o znečišťování lesních porostů
odpadky, včetně nepotřebných
předmětů z domácnosti a není
ničím mimořádným, že  v na-
ších obecních lesích, ale ne jen
v nich, nacházíme pravidelně
odpadky, které ze svých trva-
lých bydlišť do katastru naší 
obce vyvážejí  občané, kteří zde
přijíždějí trávit pouze volný čas
do svých pečlivě udržovaných
rekreačních objektů. Les je pro
společnost velmi důležitým či-
nitelem. Bohužel jsou zde i stále
více se projevující faktory pů-
sobící negativně – ubývá přiro-
zených přírodních ploch, jako 
jsou louky a bažinaté formace,
jsou likvidována slepá ramena
řek. Staré a opuštěné lomy či
pískovny jsou mnohdy zaváženy
odpadky a stávají se tak časova-
nou bombou.  Mizí rostliny a ži-
vočichové, kteří jsou na vázání
na různé typy krajiny, je znečiš-
ťováno ovzduší a vody, ale co je

alarmující -  neúměrně vzrůstá 
množství odpadků a společnost 
si s nimi neví rady, lépe řečeno, 
možná si ani nechce. Na závěr si 
dovolíme vzpomenout moudro 
mého spolupracovníka, eme-
ritního ředitele lesnické školy, 

profesora Karla Lankaše, který 
svým žákům říkával: „Stůj-
te tiše, les už si vás najde.“ … 
a věřte, opravdu to tak je, jen je 
důležité dokázat se zastavit.

Text a foto:
Lumír a Anna Justovi

KDYŽ SE ŘEKNE LES

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ - BUK
Sklad Trojanovice – Bystré

Dříví naštípané, nařezané na: prostorové metry (rovnané); špalky. 
Možnost dovozu odběrateli. Telefon: 603 315 738

****
Poradím jak zhubnout:  www.hubnete.cz/chm

****
Hledám paní, která 1 týdně vypere osobní prádlo 6 členné rodiny. Bez 

žehlení. Cena dohodou. Email: ljna@seznam.cz
****

Daruji fenu zlatého retrívra, milá, 9 let, vykastrovaná s čipem, Stěho-
vání!

Email: ljna@seznam.cz
******

Nabídka výuky a doučování
ČJ - přijímací zkouška na střední školu

NJ - maturita
NJ - konverzace,obchod, tržní hospodářství

Výuka může probíhat i  přes skype. Mgr. Marie Starnovská; 
marie.starnovska@seznam.cz

Řáádkoová innzeercce
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zanášením kanalizace. Nabízíme 
proto možnost odevzdávat jej na 
obecní úřad, a to každé pondělí 
během úředních hodin před ga-
rážemi OÚ. Použitý kuchyňský 
olej přelijte prosím zpět do láh-
ve od oleje či do jiné PET láhve 
a vhoďte do přistavené nádo-
by. Tento olej bude dále předán 
k druhotnému ekologickému 
zpracování.

Krabice 
na vysloužilé zářivky

Moderní světelné zdroje (úspor-
né zářivky, výbojky, LED diody) 
obsahují stopové množství rtuti. 
Rozhodně proto nepatří do běž-
ného odpadkového koše. Rozbi-
tá zářivka v popelnici nebo na 
skládce je nebezpečná pro život-
ní prostředí. Při recyklaci je na-
víc možné znovu využít až 96% 
materiálu, ze kterého je zářivka 

vyrobena. V Kunčicích máme
nově tři malé sběrné nádoby
na vysloužilé úsporné zářivky,
a to v přízemí obecního úřadu,
v prodejně Hruška v centru obce
a v prodejně Hruška u železnič-
ního přejezdu (Potraviny Homo-
lová).
Do této nádoby patří: kompakt-
ní úsporné zářivky, výbojky,
světelné zdroje s LED diodami,
trubicové zářivky do 40 cm.

Do této nádoby nepatří: klasic-
ké žárovky, refl ektorové žárovky, 
halogenové žárovky, trubicové 
zářivky nad 40 cm.
Podrobněji na internetových 
stránkách obce. Prosíme, abyste 
zářivky vkládali do boxu opatr-
ně a předešlo se jejich rozbití. Za 
ochotu recyklovat a ohleduplnost 
k životnímu prostředí děkujeme.

Obecní úřad + KŽP
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Chystáte se na ples?
Potřebujete ostříhat sebe, manželku/manžela či děti?

Využijte služeb

NOVÉHO

KADEŘNICTVÍ FANOLA 
NA HUŤAŘSTVÍ

PETRA BEDNAŘÍKOVÁ
objednávky osobně

i na tel. 605 959 729

Senioř i – možnost st ří hání u Vás doma!Senioř i – možnost st ří hání u Vás doma!



S novým rokem si mnozí z nás
možná předsevzali, že omezí pře-
jídání, alkohol, kouření a pokud 
to čas dovolí, vyrazí na procházky
a budou se věnovat jiným, zdraví
prospěšným, aktivitám. Zda jsme
úspěšní, záleží na pevné vůli,
přátelích a podmínkách. Neměli
bychom přehlížet černý kouř va-
lící se z komínů plný jedovatých
karcinogenů, dioxinů a dalších
jedů, které musíme dýchat při ja-
kékoli činnosti nebo i odpočinku.
Při bezvětří, inverzi a smogu nám
znečišťuje okolní prostředí, pit-
nou vodu a ohrožuje nás zhoub-
nými nádorovými chorobami. Je
všeobecně známo, že nejvíce trpí
naše děti, ale každý z nás je po-
stižen, bojuje a mnozí již svůj boj
prohrávají nebo prohráli. Máme
možnost se bránit a zlepšit svou
kondici? Možností je několik, ale
ne všechny jsou nám dostupné.
Hlavně nesmíme zapomínat na
dobré sousedské vztahy, jednání

bez vzájemného napadání a vyři-
zování účtů. Není vždy snadné se 
vzájemně přesvědčit, co všechno 
nám ničí zdraví a zdraví našich 
blízkých:
Přesto se pokusme získat ale-

spoň své sousedy, aby nespa-
lovali domovní odpad a topili 
suchým dřevem nebo uhlím, 
pokud elektřina a plyn je pro 
ně luxusem.

 Snažme se přesvědčit vlast-
níky kouřících komínů, aby 
využili dotace k modernizaci 
svého kotle, zvlášť pokud ten 
jejich již dosluhuje.

Začněme bojovat za úplný zá-
kaz tuhých paliv v domácnos-
tech, tak jak to zavedli již před 
padesáti lety v řadě západních 
zemí.

V krajním případě změňme své 
bydliště a utečme z kraje s nej-
horším ovzduším v celé Evropě. 
To si ale můžou dovolit jen mla-
dí, a také milionáři, kterým naše 

kouzelné Beskydy nepřirostly 
k srdci. Pokud by se nám poda-
řilo uspět aspoň v prvních dvou 
bodech, abychom mohli občas 
větrat, „zaplať pánbů“ za to! Za-
tím je těžko pochopitelné, že se 
fi nančně budou podporovat jen 
kotle na uhlí nebo na uhlí s bio-
masou, ale ne na plyn, elektřinu 

a tepelné čerpadla. To jen doklá-
dá, že o našem životním prostředí 
zatím rozhodují fi rmy, těžící uhlí 
a prodávající zařízení na jeho 
spalování. Snad se aspoň naše 
děti dožijí úplného zákazu tope-
ní tuhými palivy a tím lepšího 
ovzduší. Komu by se líbilo chodit 
na procházky v plynové masce! 

Na podzim minulého roku, na VII.
zasedání dne 13. 10. 2011, schváli-
lo zastupitelstvo obce těžbu, pro-
bírku a prodej dřeva z obecních
lesů v rozsahu cca 800 – 1000 m³.
Chtěl bych Vás v tomto příspěvku
informovat o tom, jak celá tato
akce proběhla. Těžba proběhla dle
lesního hospodářského plánu, a to
v lokalitách Pekliska, Strachotina
a Papradná. Díky mimořádně pří-
znivému počasí až do konce uply-
nulého roku si dovolím konstato-
vat, že vše proběhlo bez problémů
či komplikací a taktéž bez úrazů

při této náročné práci.  Spolupráce 
s těžaři a s fi rmou, která dřevní 
hmotu vykupovala, probíhala na 
velmi dobré úrovni. Technický 
dozor zajišťoval odborný lesní 
hospodář obce ing. Tomáš Svo-
boda, veškerá nakládka a odvoz 
dřeva proběhla za účasti místosta-
rosty nebo starosty obce.
A teď pro zajímavost několik 
konkrétních čísel. Celkem bylo 
vytěženo 850 m³, z toho v loka-
litě Pekliska -353 m³, v lokalitě 
Strachotina – 392 m³ a v lokalitě 
Papradná – 105 m³ dřevní hmo-

ty. Výkupní ceny dle sortimentu 
byly včetně DPH za 1 m³: smrk (2 
400,- Kč), jedle (2 280,- Kč), špice 
(1 200,-Kč) a hniloba (1 320,- Kč). 
Ty ceny uvádím zejména proto, že 
na uvedeném zasedání zastupitel-
stva obce byla těžba dřeva neu-
stále napadána a zpochybňována 
některými zastupiteli z řad opo-
zice. Ti, co obhajovali těžbu, byli 
pořád zahlcování údaji z nějakých 
statistických či kdovíjakých in-
ternetových stránek, jak je to pro 
obec nevýhodné a ztrátové, proto-
že jsou nejhorší výkupní ceny za 
poslední roky aj., prostě všechno 
špatně. Naše poznatky a informa-
ce však byly opačné a ukázaly se 
pravdivé, což mimo jiné dokládá 
i reportáž ze zpravodajství ČT ze 
dne 10. 1. 2012. Ve zprávě mimo 
jiné zaznělo, jak pily zavírají 
a propouštějí zaměstnance, pro-
tože nemají dřevo, protože kvůli 
zpochybněným tendrům Lesů 
ČR se netěží a cena v posledním 
kvartálu roku 2011 a na začátku 
roku 2012 dosahuje historických 
rekordů. Článek v podobném du-
chu vyšel také v Hospodářských 
novinách. Taková je pravda, a to 
si myslím v té době dobře věděli 
i dotyční kritici těžby, že výkupní 
cena dřeva je hodně příznivá, ale 
vždyť přece jen z principu.....

Naší snahou samozřejmě bylo, 
aby měla obec z prodeje co nejví-
ce, a to se myslím zdárně podaři-
lo. Ještě se musí provést po těžbě 
úklid a zajistit výsadba nových 
stromků, na kterou bude částeč-
ná dotace. To vše bude provedeno 
v letošním roce pod vedením les-
ního hospodáře. Také bych chtěl 
uklidnit některé ochránce přírody, 
že nejde o nějaké neuvážené dran-
cování lesů. Ti tvrdili, že takové 
pěkné stromy je škoda kácet apod. 
Jestliže má obec necelých 52 ha 
lesů a jde o hospodářský les, tak 
ten les musí přinášet obci nějaký 
hospodářský přínos. Zkrátka musí 
z něj obec něco mít, a ne pěstovat 
prales. Chci dodat, že z celkového 
množství vytěženého dřeva bylo 
téměř 75 m³ hniloby (tj. 2,5m kusy 
kmenů od spodu zasažené hnilob-
ným procesem) – což je pro obec 
nemalá ekonomická ztráta. Na zá-
věr bych chtěl poděkovat těžařům, 
nákupčím, dopravcům a všem 
ostatním za profesionální přístup, 
velmi dobrou spolupráci a velmi 
solidní jednání při této zdařilé 
akci, která přinesla do obecní po-
kladny po odečtení veškerých ná-
kladů cca 1,2 mil. korun. Ty jistě 
budou velmi potřebné na fi nan-
cování náročných akcí, které nás 
v letošním roce čekají.
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Těžba dřeva v obecních lesích
Lumír Poledník, místostarosta obce

Tak to později vypadá, když se stromy nechávají přerůstat. Lesu škodí, 
když se hospodářsky neudržuje, což předpokládá systematickou a pro-
myšlenou probírku i těžbu. 

Tak to později vypadá když se stromy nechávají přerůstat Lesu škodí

Čím a proč si ničíme zdraví
Miloslav Šrubař
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Ne, nebojte se, nejedná se o za-
toulané ovce místního chovatele.
Máme na mysli děti z naší Ma-
teřské školy a 1. třídy Základní
školy, které putovaly za hranice
Kunčic s milým tanečním pás-
mem s názvem „Ovečky“. Určitě
si ještě mnozí z vás vzpomenou
na loňský „Den obce“, kde jste
mohli, tak jako my, toto pásmo
písniček a tanců vidět a určitě vás
vzalo za srdce, tak jako nás. Bylo
nám líto, že tak pestré vystoupení,
které natrénovali s paní učitelkou
Svobodovou a paní V. Kahánko-
vou, nepotěší diváky za hranicí
naší obce, a proto jsme se rozhodli
oslovit choreografky s možností

vystoupení na kolonách tanečních
kurzů, pořádaných naší taneční
školou. A podařilo se! Skutečnos-
tí, že je MŠ a ZŠ v jedné budově,
si mohla MŠ „vypůjčit“ už letošní
vystupující prvňáčky k nácviku
jen na základě domluvy mezi ve-
dením MŠ a ZŠ. S radostí jsme
tedy uvítali v prosinci Ovečky
na našich kolonách v Kopřivnici
i Frenštátě pod Radhoštěm, kde
báječné vystoupení mohlo shléd-
nout asi 1200 nadšených diváků.
Děti předvedly úžasný, jak pěvec-
ký, tak taneční výkon, kterému
nechyběla pokora, nadšení a vždy
obrovský aplaus, který mnohdy
doprovázely i slzy na straně pu-

blika. Věřte, že už jsme shlédli
opravdu hodně různých vystou-
pení, ale ovečky svým nápadem
a něžností oslovily nejen nás
jako učitele tance, ale na zákla-
dě děkovných telefonátů a mailů
i ostatní nadšené diváky, mezi
které patří i programové pracov-
nice kulturních domů v Kopřiv-
nici i Frenštátě pod Radhoštěm,
které už mají dohodnuto další
vystoupení kunčických Oveček.
Touto cestou bychom chtěli po-
děkovat nejen „Ovečkám“, ale
paní učitelce Svobodové a paní V.
Kahánkové za čas, úsilí i nápady,

kterými okořenily toto vystoupe-
ní. Poděkování také patří všem ro-
dičům, kteří se vzdali adventních 
večerů u rodinného krbu a dopro-
vázeli, respektive dopravovali děti 
na vystoupení. Jsme opravdu rádi 
za to, že jsme Ovečkám otevřeli 
vrátka k dalším divákům. Kaž-
doročně v květnu je organizována 
v Novém Jičíně krajská soutěž 
v předtančení a my věříme, že se 
kunčické Ovečky zúčastní a věřte, y
že jsou již nyní velkým favoritem 
na vítěze. U nás už však zvítězili! 

Taťána a Zdeněk Syrkovi,
učitelé tance

Putování kunčických Oveček…


