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CO KDY A KDE? 
Kalendárium akcí v obci
V červnu začal Měsíc myslivosti.
Jím si také v naší obci každoroč-
ně připomínáme společnou po-
vinnost občanů uchovávat boha-
tost, různorodost a krásu beskyd-
ské krajiny příštím generacím.

Pátek 15. června 
17.00 areál školy. Společný 
„brainstorming“  rodičů, dětí 
a dalších ochotných lidí o bu-
doucnosti školního areálu.

Úterý 19. června 
Vycházka pro seniory. Sraz 
v 9.00.
Pohyb je život. 

Středa 20. června 
Zasedání zastupitelstva obce
15. 00 Obecní úřad
Program a další podrobnosti na 
úřední desce

Sobota 23. června 
V areálu TJ Sokol Kunčice pod 
Ondřejníkem oslavy 150. výročí 
Sokola a 20. výročí ASPV. V do-
poledních hodinách proběhne 10. 
ročník Kunčického poháru v ko-
pané. V odpoledních hodinách 
bude připraveno pro návštěvní-
ky bohaté občerstvení, k zábavě 
bude hrát reprodukovaná hudba 
a pro malé i velké proběhnou 
soutěže. Přesný časový rozvrh 
celého dne bude upřesněn na pla-
kátech.

25. – 29. června
Ředitel ZŠ a MŠ v Kunčicích pod 
Ondřejníkem vyhlásil na uvede-
nou dobu pro všechny školáky 
ředitelské volno

Redakce Obecních novin vyhla-
šuje pro žáky ZŠ a MŠ v Kunči-

y

cích pod Ondřejníkem fotografi c-
kou soutěž na téma „Nejkrásněj-
ší prázdninová fotografi e“. Do 
soutěže můžete posílat fotografi e 
pořízené v době pod 1. červen-
ce do 31. srpna, které souvisí 
s prázdninovými zážitky. 

Kalendárium akcí obce * Nová 
služba pro občany a organizace 
* posílejte nám data vašich akcí 
vždy do 25. v měsíci * Podrob-
nosti uvnitř čísla
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Rekonstrukce ZŠ 
Zahájení rekonstrukce (zateplení, výměna oken) v naší ZŠ se blíží. Dle smlou-
vy s dodavatelem by měly být práce zahájeny v termínu 18. 6. 2012. Rada obce
se zabývala následujícími body souvisejícími s rekonstrukcí.
RO byla seznámena se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce – Rekonstrukce ZŠ K. Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem – in-
vestiční úvěr
RO potvrdila rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči – 
Česká spořitelna, a.s., pobočka ve Frýdku-Místku, 8. pěšího pluku 2173, Frý-
dek-Místek, jehož nabídka byla podle hodnoticího kritéria vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. RO schválila variantu s pevnou úroko-
vou sazbou po celou dobu trvání úvěru. Přijetí investičního úvěru ještě musí
projednat a schválit zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání. RO také
projednala varianty měření výskytu azbestu v ZŠ a MŠ K. Svolinského před 
plánovanou rekonstrukcí a schválila nabídku Ing. Stanislava Emingera, CSc.
Dále proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení zakázky malého rozsahu na
technický dozor stavby „Rekonstrukce ZŠ K. Svolinského, Kunčice pod On-
dřejníkem“. RO rozhodla o vítězi výběrového řízení, kterým se stala fi rma
Hochtief CZ, a.s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, tato fi rma podala nejnižší
cenovou nabídku.

Životní prostředí
Jednání rady obce se zúčastnila také paní Kateřina Niklová, která radu obce
seznámila s činností komise pro životní prostředí a seznámila radu s návrhy
komise na zlepšení životního prostředí v obci.
Byly například diskutovány tyto možnosti nakládání s biodpadem v obci: 

 Spolupráce s místními zemědělci při zpracování trávy.
 Možnosti podávat žádosti na dotace v této oblasti.
 Objednání kompostéru ke škole, cca 2,5x2,5m. Úkol: místostaro-

sta; termín: do konce května.
Také byl předložen návrh na zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad v obci.

Z dlouhodobého hlediska je potřeba mít zpracovánu celkovou koncepci na-
kládání s odpadem v obci. RO schválila vypracování koncepce nakládání 
s odpadem v obci na klíč. V nejbližší době budou osloveny zemědělské a eko-
logické agentury.
Dotace na povodňové škody z roku 2010. Starosta seznámil RO se situací oh-
ledně řešení dotace na povodňové škody z roku 2010. RO rozhodla o přijetí 
účelové neinvestiční dotace určené k proplacení nouzových opatření a opatření 
nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsled-
ku škod, které vznikly na území s vyhlášeným stavem nebezpečí v důsledku 
živelné pohromy (povodně), na základě které byl vyhlášen stav nebezpečí 
v období od 18. května 2010/ 31. května 2010 do 17. června 2010 dle Dohody 
o implementaci Fondu solidarity Evropské unie od Moravskoslezského kraje 
v celkové výši 467 901,40 Kč, za podmínky že zastupitelstvo Moravskoslez-
ského kraje rozhodne o poskytnutí této dotace. RO také schválila Smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – povodňové škody 
2010.

Příprava kanalizace ve východní části obce
RO byla seznámena se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce malého rozsahu na služby „Kanalizace a ČOV Kunčice pod Ond-
řejníkem, východní část – inženýrská a poradenská činnost.“ RO rozhodla
o výběru nejvýhodnější nabídky k výše uvedené veřejné zakázce, kterou
se stala fi rma AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno. Nabíd-
ka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Dále RO
schválila Smlouvu o dílo mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Projekty
Vodam s.r.o., Galašova 158, Hranice 753 01. Předmětem smlouvy je zpraco-
vání projektové dokumentace k projektu „Kanalizace Kunčice pod Ondřej-
níkem, východní část“. RO pr ojednala Žádost o povolení průjezdu závodníků 
cyklomaratonu Beskyd Tour 2012 pro veřejnost dne 14. 7. 2012. Žádost byla
vyhodnocena kladně. Kompletní zápisy z jednání rady obce naleznete na
webu obce www.kuncicepo.cz.

Z jednání rady obce v měsíci květnu

  V rámci stavby kanalizace západní část bylo vy-
budováno 210 veřejných přípojek, v současné době
je uzavřeno pouze 126 smluv o napojení na kana-
lizaci. Do konce zkušebního provozu je tedy nutné
napojit minimálně 84 objektů. Znovu připomínám,
že při nesplnění napojení daného množství EO
(ekvivalentní obyvatel) po ukončení zkušebního
provozu kanalizace a ČOV, může Státní fond ži-
votního prostředí požadovat po obci vrácení části
nebo celé poskytnuté dotace na stavbu kanalizace.
Takovou situaci obec nemůže připustit.
  Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu s účinností od 1. ledna
2002 zakotvuje právo obce rozhodnutím v přene-
sené působnosti uložit vlastníkům stavebního po-
zemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mo-
hou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na
kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné
(§ 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích).
  Takto uloženou povinnost je vlastník stavebního
pozemku povinen ve stanovené lhůtě splnit a to bez
ohledu na existenci řádně povolené stavby (např.
suché jímky, čistírny odpadních vod), jejichž pro-
střednictvím dosud k likvidaci odpadních vod 
docházelo. Obec má také možnost požadovat po
vlastníkovi objektu doložení, jakým způsobem li-
kviduje své odpadní vody. Pokud by se prokázalo,

že likvidace odpadních vod neprobíhá zákonným 
způsobem, může vodoprávní orgán uložit vlastní-
kovi objektu sankce  a nařídit zjednání nápravy. 
 Dále upozorňuji, že vydaný územní souhlas k na-

pojení objektů na kanalizaci vydaný stavebním 
úřadem je platný 12 měsíců. V případě překročení 
tohoto termínu bude nucen vlastník objektu sám 
vše vyřídit znovu, včetně získání vyjádření správců 
sítí (např. elektřina, plyn, vodovod, telefon apod.). 
Z výše uvedených důvodů znovu žádám ty vlastní-
ky objektů, kterým obec vybudovala veřejnou část 
kanalizační přípojky  a vyřídila územní souhlas pro 
soukromou kanalizační přípojku, aby co nejdříve 
svůj objekt na kanalizaci napojili. Brzy jistě zjistítě, 
že napojení na kanalizaci je výhodné (i při placení 
stočného) a zbaví Vás problémů s dosavadním způ-
sobem likvidace odpadních vod a také Vás zbaví 
obavy z možných sankcí za případný nezákonný 
způsob likvidace odpadních vod.
 I u ostatních objektů, které nejsou v současné 

době v dosahu kanalizace platí, že odpadní vody 
mohou být likvidovány nepropustnou žumpou, 
která je pravidelně vyvážena, domovní čistír-
nou odpadních vod s povolením vypouštění od-
padních vod, septiky, které musí mít zemní fi ltr 
a platné povolení pro vypouštění odpadních vod 
dané novelou vodního zákona č. 254/2001 Sb. 

V případě nejasností se prosím obraťte na pra-
covnice Obecního úřadu v Kunčicích p. O., paní 
Danuši Svobodovou (tel.: 556 843 194) nebo paní 
Danielu Kociánovou (mobil: 725 506 902). Poky-
ny k napojení na kanalizaci jsou také uvedeny na 
webu obce – www.kuncicepo.cz.  Jsem přesvěd-
čen, že výše uvedení vlastníci nemovitostí po-
chopí vážnost situace a své objekty nejpozději 
do poloviny září tohoto roku na kanalizaci na-
pojí. Budu jedině rád, pokud vodoprávní orgán 
nebude muset využít své výše uvedené zákonné 
pravomoce. Děkuji za pochopení.  

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Připojení objektů na kanalizaci
V minulém čísle Obecních novin jsem požádal všechny, kterým obec vyřídila územní souhlas k napojení na kanalizaci,

aby své objekty co nejdříve na kanalizaci napojili. Někteří vlastníci objektů zareagovali a domovní kanalizační přípojky vybudovali. 
Zato jim patří poděkování.

Jak vyjdeme
o prázdninách?

Číslo 6 -7. Obecních novin vychází nyní 
v prvním týdnu června ve dvojnásobném 
rozsahu. Číslo 8. Obecních novin vyjde 

v prvním týdnu července v normálním rozsahu.
V srpnu Obecní noviny nevyjdou.  

Číslo 9. vyjde v prvním týdnu měsíce září. 
Uzávěrky všech vydání (vyjma měsíce srpna) 

jsou vždy 25. v měsíci.
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Právě jsem se vrátila ze hřbitova u dřevěného kostelíčku, kde 
jsem chtěla zapálit svíčku své mamince, která by měla dnes 65. 
narozeniny. Těšila jsem se, že se podívám, jak se rozrostly maceš-
ky, které jsem ke hrobu před týdnem zasadila. Ale co to? Macešky 
nikde! Koukala jsem a místo žlutých kvítek jen hlína. Do očí mi 
vstoupily slzy. Je toto vůbec možné. Copak někdo může mít radost 
z ukradených kvítek od hrobu, které měli „těšit“ někoho, koho 
jsme měli hodně rádi? To snad ne!!! Nebo neměl 50,- Kč, aby 
si je sám zakoupil, či  to udělal jen tak? Co to asi mohlo být za 
člověka? Tyhle otázky se mi nyní honí hlavou a přemýšlím, jak to 
vysvětlím svým dětem, se kterými jsme tam macešky sadili. Nikdy 
mě nenapadlo, že i u nás v Kunčicích na malinkém hřbitůvku se 
toto může stát. I když, proč ne. Krade se „běžně“ například na 
hřbitovech v Ostravě, tak tedy proč ne i v Kunčicích, že? Nebo 
snad na to máte jiný názor?  Ing. Monika Svítilová, 

Kunčice pod Ondřejníkem 711 (2. 5. 2012)

V průběhu měsíce června 2012 bude zahájena rozsáhlá rekon-
strukce naší základní školy, která je v provozu od roku 1980 
(cca 32 let). Jedná se o výměnu oken, dveří, proběhne výměna 
střechy tělocvičny, která nevyhovuje nové normě na zatížení 
sněhem, bude strženo stávající zateplení a instalováno nové za-
teplení vyhovující současným normám včetně zateplení střech 
a nátěru nové fasády budovy.

Stavbu bude provádět fi rma Bystroň – zateplení a.s. z Ostravy 
za vysoutěženou cenu 19 461 766,- Kč včetně DPH. Stavební 
dozor bude provádět fi rma Hochtief CZ a.s. Praha. Stavba bude 
zahájena 18. 6. 2012, termín ukončení je 21. 8. 2012. Termín 
prací byl takto stanoven proto, aby maximum práce bylo pro-
vedeno o velkých prázdninách a tím byl minimálně omezen 
chod školy. Vzhledem k rozsahu prací bude pro prováděcí fi rmu 
náročné uvedený termín dodržet. Aby bylo možné daný ter-
mín stihnout a hotovou stavbu předat před zahájením nového 
školního roku, bude se na stavbě pohybovat zhruba 150 až 200 
pracovníků najednou. S ohledem na zajištění bezpečnosti dětí 
bude po domluvě s ředitelem školy vyhlášeno ve dnech 25. - 29. 
6. 2012 ředitelské volno.
Jelikož budou práce probíhat na celé budově školy najednou, ne-
bude v provozu kuchyně s jídelnou a z důvodu zajištění bezpeč-
nosti nebude možné zajistit prázdninový provoz mateřské školy. 
Prosíme proto rodiče o pochopení této výjimečné situace. Areál 
(hřiště) pod školou bude v provozu s přístupem brankou v oplo-
cení od komunikace. Od areálu školy bude oddělen mobilním 
oplocením. Žádáme všechny uživatele areálu pod školou, aby 
z důvodu své bezpečnosti respektovali po dobu rekonstrukce 
školy zákaz vstupu do k objektu školy. Děkuji za pochopení.                                                            

Tomáš Hrubiš, starosta obce 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Zita Kovalská .................................................................... 95 let
Jarmila Blažková .............................................................. 90 let
Libuše Tobolíková ............................................................ 88 let
Marie Šrubařová ............................................................... 87 let
Eugen Pustka .................................................................... 86 let
Irma Janáčová ................................................................... 86 let
Zdeňka Káňová ................................................................. 83 let
Ludmila Valášková .......................................................... 81 let
Květoslava Máchová ........................................................ 80 let
Ludmila Langrová ............................................................ 75 let
Vladislav Wawrosz ........................................................... 75 let
Štefania Řezníčková ......................................................... 75 let
Ludmila Polášková .......................................................... 70 let
Josef Kulig ......................................................................... 65 let
MUDr. Josef Chovančík .................................................. 65 let
Vlasta Džumbová ............................................................. 65 let
Milada Obdržálková ........................................................ 65 let
Věra Kocincová ................................................................. 60 let
Ludmila Kaštovská ........................................................... 60 let
Jaroslav Šigut ..................................................................... 60 let
Verena Holy ........................................................................ 60 let
Marie Krpcová .................................................................. 60 let
Pavel Davídek .................................................................... 60 let

Jubilanti červen 2012

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

Rozloučení

Vzpomínky

Poděkování

Vycházka pro seniory

V měsíci květnu jsme se naposledy rozloučili s panem 
Vladimírem Kahánkem.

„Kdo žije v myslích svých drahých, nezemřel, jenom je
daleko. Mrtev je ten, kdo byl zapomenut.“
Dne 22. června 2012 uplyne 5 let od úmrtí pana Pavla Kopřivy. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi. Stále vzpomíná 
manželka Zdeňka s rodinou.

Děkujeme za projevené soustrasti k úmrtí našeho syna Borise 
Šrubaře. Naše poděkování rovněž patří Dr. Janu Chovančíkovi 
a jeho sestřičce.
Manželé Miloslav a Dagmar Šrubařovi   

Na úterý 19. června 2012 plánujeme vycházku na dolní konec 
obce. Sraz si dáme na rozcestí pod penzionem  VK (Vítkovice). 
V 9.00 se vydáme ke kapličce Maří Magdalény. Od ní sejdeme 
nejkratší cestou k penzionu Ondřejník (u kostela). Tam bude 
možnost občerstvení (otevírací doba od 11.00 hod). na horní 
konec odjíždí autobusy po 11. hodině, po 12. hodině i později. 
POHYB JE ŽIVOT – platí pro všechny v každém věku. 
 K červnové vycházce vás zve za SPOZ Zdeňka Křenková.

Už i v Kunčicích? Zateplení ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem



46/2012

Vzpomínková slavnost u příležitosti 67. výročí osvobození 
naší obce a vítězství nad nacismem se uskutečnila dne 
4. května 2012. Akci zorganizoval Obecní úřad a Sbor 
pro občanské záležitosti v Kunčicích pod Ondřejníkem
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Lesní požár je oheň, který vy-
pukne a šíří se v lese a na ji-
ných lesních pozemcích nebo 
vypukne na jiných pozemcích 
a šíří se do lesa a na jiné les-
ní pozemky. Příčinou lesního 
požáru může být přírodní jev 
(blesk, vysoké teploty), ale 
v naprosté většině se jedná 
o lidskou nedbalost. V tako-
vém případě jde nejčastěji 
o odhozený nedopalek ciga-
rety nebo nesprávně založený 
či nedostatečně zlikvidovaný 
oheň v lese či v jeho blízkosti. 
Příčinou požáru se může stát 
i pohozené sklo, které za slu-
nečného počasí funguje jako 
lupa.
Lesní požáry se hasičům ob-
tížně likvidují, protože k nim 
zpravidla dojde  v těžce pří-
stupném terénu, kde nelze 
plně využít hasičskou techni-
ku a jsou velmi nebezpečné 
kvůli své schopnosti šířit se 
velkou rychlostí. Navíc chová-
ní ohně v lese je mnohdy ne-

vyzpytatelné a požár se může 
šířit například i pod zemí a je 
pak velmi obtížné odhadnout,
kde se znovu vynoří. Zásahy
na lesních požárech jsou proto
časově velmi náročné a vyžá-
dají si povolání většího množ-
ství jednotek požární ochra-
ny. Likvidace lesních požárů 
si vyžaduje rovněž značné
množství vody, kterou je tře-
ba často velice komplikovaně
k místu požáru dostat. 
Z těchto důvodů je v lese více 
než kde jinde potřeba dodr-
žovat základní preventivní 
zásady chování. V lesích je 
zakázáno kouřit, rozdělávat 
nebo udržovat otevřené ohně
mimo vyhrazená místa a to až 
do vzdálenosti 50 m od okraje 
lesa. V lesích je také zakázáno 
odhazovat hořící nebo doutna-
jící předměty.
I když zákon č. 133/1985 Sb. 
o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, přímo
zakazuje vypalování trávy

a porostů, stále se najde dost 
těch, kteří zákaz poruší. Pak 
stačí jen silnější vítr, který
zanese jiskry až do prostoru
lesa. Za silného větru nebo
v období extrémního sucha je
obecně zcela nevhodné rozdě-
lávat oheň v přírodě. Hazar-
dem je také rozdělávání ohně
pod větvemi nebo na kořenech
stromů, na suchém listí, jehličí
nebo rašelině. 
Při rozdělávání ohně mějte
vždy připravenu dostateč-
nou zásobu vody, pokud by
se oheň vymykal kontrole.
Je dobré vybírat pro ohniš-
tě místo v blízkosti vodního
zdroje. Mějte na paměti, že
půda v jehličnatém lese je
z hlediska možného vzniku
a šíření požáru riziková, pro-
tože hrabanka tvořená zetle-
lým jehličím může prohořet 
až do značné hloubky a oheň
se může nepozorovaně šířit do
stran i mimo ohniště. Rozdě-
lený oheň nikdy nenechávejte

bez dozoru a ohniště a jeho 
okolí opusťte až poté, kdy se 
přesvědčíte, že je vše skutečně 
důkladně uhašeno. Pamatujte, 
že i ve zdánlivě zcela vyhas-
lém ohništi se mohou skrývat 
žhavé oharky a poryv větru 
je může znovu rozdmýchat 
a oheň roznese do okolí. Pa-
matujte také na to, že děti by 
neměly nikdy u ohniště zůstat 
bez dozoru dospělé osoby! 
V době zvýšeného nebezpečí 
vzniku požárů, např. sucha, 
může obec z důvodu ochra-
ny lesa nebo v zájmu zdraví 
a bezpečnosti občanů vydat 
svým nařízením zákaz vstu-
pu do lesa.  V případě, že jste 
zjistili požár v lese a nejste si 
jisti, že jej zvládnete, je lepší 
utéci do dostatečné vzdálenos-
ti od ohně a neprodleně požár 
ohlásit hasičům na linku 150
nebo 112.

Petra Růžičková
HZS MSK ÚO

Frýdek - Místek

V LÉTĚ NÁM LESNÍ POŽÁRY HROZÍ VÍCE 
NEŽ KDY JINDY

Jak to může vypadat v praxi? Zájemce 
se nejdříve kontaktuje se zaměstnancem 
obce panem  Justem ( tel. 734 288 922) a 
po dohodě s ním doveze a za jeho účasti 
složí odpad na výše uvedené místo. Zdů-
razňuji, že se jedná o velkoobjemový od-
pad, nikoliv nebezpečný odpad, stavební 
suť a demoliční odpad. 
  V naší obci poměrně dobře funguje sběr 
tohoto odpadu 2x za rok (na jaře a na pod-
zim). Tyto termíny by měli občané vyu-
žívat prioritně. Přesto si uvědomujeme, 
že ne vždy a ne každému pevný termín 
vyhovuje, proto obec zavádí tuto službu. 
Zaměstnanci na údržbu obce (jsou jen 
dva) pak nebudou muset svážet po kaž-
dém víkendu odpad odložený u kontejne-
rových stanovišť do skladu a mohou se 
věnovat jiné práci.

Stavební odpad je možno rovněž uložit 
do kontejnerů do skladu pod obecním 
úřadem (při větším množství zajistí obec 
zapůjčení a přistavení velkoobjemového 
kontejneru). Tato služba je již zpoplatně-
na (zájemce si uhradí dopravu a uložení 
na skládce). Bližší informace k této mož-
nosti likvidace stavebního odpadu podá 
místostarosta obce.
Dalším problémem, který bude obec mu-
set řešit, je bioodpad. Celková koncepce
bude zpracována v nejbližší době, pak 
bude rozhodnuto, kterou z možných va-
riant vybereme. Ještě před tím bychom 
chtěli nabídnout možnost uložení pose-
čené trávy do kontejneru přistaveného
v areálu ZŠ a MŠ Karla Svolinského.
Tato služba bude probíhat ve spolupráci 
s místním zemědělcem Ing. Pavlem Řez-

níčkem, který zajistí přistavení a odvoz 
kontejneru.  Je nezbytně nutné, aby do 
kontejneru nebyl vkládán jiný odpad, jen 
posečená tráva. Pokud by toto občané 
nedodržovali, služba by byla zastavena. 
Tato možnost by měla hlavně sloužit ško-
le a občanům z hustě osídlené lokality 
„Černého kopce“, kteří by ji měli využít 
a neukládat odpad na soukromý pozemek 
k potoku za školou, jak již bylo upozor-
ňováno v minulých ON. Možnost ulože-
ní posečené trávy do kontejneru bychom 
chtěli zavést nejpozději od konce srpna 
nebo začátku září, po ukončení rekon-
strukce základní školy. Všichni chceme, 
aby obec byla pěkná, čistá a aby se nám 
zde dobře žilo. Proto prosím nebuďte lho-
stejní a využijte nabízených možností na 
likvidaci odpadů.

ROZŠIŘUJEME SLUŽBY

Likvidace odpadu - nabídka občanům
Lumír Poledník, místostarosta obce

Vzhledem k neustále přibývajícímu a rostoucímu množství velkoobjemového odpadu v naší obci, 
kterým jsou prakticky po každém víkendu obloženy stanoviště kontejnerů na odpad, 

zavádí obec od června 2012 možnost bezúplatného uložení velkoobjemového odpadu 
do velkoobjemových kontejnerů ve skladu pod obecním úřadem.
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Řáádkkoová innzercce
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK

Sklad Trojanovice – Bystré
Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry (rovnané), špalky. 

Možnost dovozu odběrateli.
Telefon: 603 315 738

* * * * * * * * * * *
Získejte analýzu stavby těla a začněte hubnout do plavek!

www.hubnete.cz/chm
tel: 736 772 346

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Koupím rodinný dům ve vaší obci nebo v blízkém okolí 
s dobrou dostupností do centra FM. Máme vyřízenou 

hypotéku do 2,5 mil. Za nabídky děkuji. Tel: 724 670 516

 Že přestanou růst černé skládky a kvalitní třídění komunálního od-
padu nám zabrání možnému zvýšení poplatku až na trojnásobek.

 Že se dočkáme zkanalizování celé obce a současné stoky se zase
promění na horské potoky plné života.

 Že omezíme likvidaci zeleně, kácení lesů, starých ovocných stro-
mů a keřů, abychom uhájili dostatek kyslíku, o který se dělíme
s automobilovou ale i leteckou dopravou, hlavně pro naše děti.

 Že nebudeme kosit trávníky ještě před rozkvětem, aby nás včely 
mohly odměnit kvalitním medem.

 Že skončí zapalování kontejnerů, poškozování autobusových za-
stávek, ničení infotabulí a laviček, na značených trasách pro rozvoj
turismu.

 Že nebudeme tajně vypouštět fekálie na pozemky, abychom ve
studních a studánkách měli zase dostatek pitné vody.

Pohled do Kunčických obecních novin 5/12 je radostný, ale marně
jsem hledal zmínku o Kunčicích pod Ondřejníkem v květnovém MI-
KROREGIONU Frýdlantsko-Beskydy, které pravidelně dostáváme
s předstihem. Proč neinformovat celý region o dění a úspěšných ak-
cích z naší obce v oblasti kde měsíčník vychází. Jistě by stálo za zmín-
ku informovat občany o pozvání KČT na tradiční pochod „Po stopách
partyzánů“, o kalendáři činnosti klubu TJ SOKOL, o přehledu úspěš-
ných aktivit žáků naší školy, nebo například zveřejnit zajímavé infor-
mace komise životního prostředí.  Také kalendárium akcí v obci nebo
informace z jednání rady obce jsem v deníku Frýdlantsko-Beskydy
nenašel. Vždyť medializace činnosti nám může pomoci s podporou
projektů a získání fi nančních prostředků z Evropských dotací, růz-
ných rozvojových fondů a nejen z dotací Moravskoslezského kraje.

Jeden z nevyužívaných zdrojů je také MAS Podbeskydí, která
před léty fi nancovala výtah na našem obecním úřadě. Letos opět 
fi nancuje projekty v hodnotě přes 20 miliónů korun. Jistě i v naší 
obci máme dost problémů v oblasti občanské vybavenosti, podpory
kulturního dědictví a zlepšení životního prostředí, v nichž bychom 
s dobře vypracovaným projektem mohli uspět. Nejzazším letos na-
bízeným termínem pro podání takového projektu je červenec 2012, 
který bychom měli využít.  Snad se neobjeví další „pamfl et“, který 
by zase poškodil dobré jméno obce, jako ten předchozí, díky které-
mu jsme přišli o statisíce na dokončení naučné stezky přes Maralův
kopec až k Beskydskému rehabilitačnímu centru. Těchto projekto-
vých možností je dostatek, jen to chce spojit síly, odvahu a vytrva-
lost. Vždyť máme pro koho. Nádherná a nezapomenutelná vystou-
pení našich ratolestí, která jsme viděli na setkání seniorů v krásném
prostředí HORIZONTU, nám ukázala, že s novou generací má naše 
budoucnost naději. Kolektivu pedagogů a majiteli tohoto rekreačního 
komplexu za to patří upřímný a srdečný dík. 

V Kunčicích pod Ondřejníkem 21. 5. 2012

Z minulosti do budoucnosti bez rivality, 
extrémismu, ale s nadějí…
Miloslav Šrubař, jednatel PS Podbeskydí



Vlastnoručně zhotovený kom-
postér nemusí být ovšem nutně
ze dřeva, ale také třeba z pletiva
nebo z cihel a jiných stavebních
materiálů. Vždy však musíme
pamatovat na to, aby ve stěnách
byly otvory, kterými do kom-
postu může přicházet velmi
potřebný vzduch a že si musíme
ponechat možnost, jak kompost 
překopávat a nakonec i odebírat.
Kompostér si také můžeme
zakoupit, což je nejjednodušší
a často i nejoptimálnější řešení.
Prodávají se hlavně plastové
kompostéry, z nichž stojí zayy
zmínku zejména kompostéry
z recyklovaného plastu. Plas-
tový kompostér má vysokou
životnost. Při jeho výběru jde
v zásadě o to, aby si každý zvo-
lil kompostér pro své potřeby
dostatečně velký nebo aby si
jich zakoupil víc (na trhu jsou
kompostéry o objemu až 720
litrů). K dostání jsou kompo-
stéry jednoduché (spíš se jedná
o kompostovací sila), ale i sofi s-
tikované se systémem ventilač-
ních otvorů, horním odklápě-

cím víkem a spodními dvířky 
pro odebírání hotového humusu.
Hlavní devizou uzavřených 
kompostérů je, že v nich pro-
bíhá rozklad odpadu mnohem 
rychleji. Ale pokud ho chcete 
ještě více uspíšit, můžete. Sta-
čí si vzít na pomoc urychlovač 
kompostu. Tento suchý preparát 
je vyrobený na bázi užitečných 
přírodních mikroorganizmů 
a podstatně zrychluje přeměnu 
všech zahradních organických 
odpadů na velice kvalitní hu-
mus. O tom, jak správně namí-
chat kompost i bez urychlovače, 
zase příště.

(Na snímcích tři druhy kompo-
stérů: cervný, dřevěný a netra-
diční)

Nejjednodušší a nejčastější 
způsob zpracování bioodpadu 
v rodinných domech je domá-
cí kompostování. Komposto-
vat lze volně na hromadě nebo 
v kompostovacích boxech, které 
mohou být z nejrůznějších ma-
teriálů (dřevo, pletivo apod.). 
Kompostér si lze vyrobit z nej-
různějších snadno dostupných 
odpadních materiálu (např. ze 
starých palet). Plastové a dřevě-
né kompostéry lze také koupit 
v obchodech se zahradnickými 
potřebami. Objem kompostéru 
závisí na množství komposto-
vaného materiálu. Doporučuje 
se minimální objem 1 m3. Ide-
ální je mít na kompostovišti 
tři kompostéry. Do prvního se 
dává bioodpad a probíhá v něm 
intenzivní rozklad, ve druhém 
probíhá dozrávání kompos-
tu a třetí slouží k odebírání či 
k uskladnění kompostu. 
Kompost můžeme založit na kte-
rémkoliv místě zahrady. Je však 
nutné dodržet několik zásad: 
 zajistit kontakt kompostu 

s půdou pod ním, aby k němu 
měly přístup půdní organis-
my, které pomáhají rozkladu 
organických materiálů.

 kompost by neměl být vysta-
ven přímému slunci, větru či 
dešti, aby nedocházelo k vy-
soušení či přemokření kom-
postu; doporučuje se polostín 
a malá stříška

 do kompostu budeme často 
odnášet odpady, takže by ne-
měl být příliš daleko a měla 
by k němu vést zpevněná ces-
tička.

Kompost jako hromada?
Dá se říci, že základem všeho 
kompostování je obyčejná hro-
mada, stačí materiál vhodně 
navršit. Hlavní nevýhodou je 
ale v tomto případě značný zá-
bor půdy, hromada totiž „pozře“ 

podstatně víc místa než vysoký 
uzavřený zásobník. 
Výhody kompostérů
Tam, kde s místem šetříme, což 
platí vlastně o většině zahrad 
u rodinných domů, na chatě 
nebo na chalupě, jsou ideálním 
řešením kompostéry. Při trošce 
fantazie a zručnosti může pů-
sobit atraktivně a dotvořit tak 
vzhled zahrádky. 
Esteticky zajímavý může být 
dřevěný kompostér. Výhodou 
také je, že si jej můžeme vy-
robit přímo na míru potřebám 
naší zahrady. Dřevo však časem 
hnije, a proto mají kompostéry 
z tohoto materiálu omezenou 
životnost. 
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podstatně víc místa než vysoký

TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem informuje

150 LET SOKOLA
Dne 23. 6. 2012 proběhnou v areálu TJ Sokol Kunčice p. O. 

oslavy 150. výročí Sokola a 20. výročí ASPV

V dopoledních hodinách proběhne 10. ročník Kunčického po-
háru v kopané. V odpoledních hodinách bude připraveno pro 
návštěvníky bohaté občerstvení, k zábavě bude hrát reproduko-
vaná hudba a pro malé i velké proběhnou soutěže. Přesný časo-
vý rozvrh celého dne bude upřesněn na plakátech.
Srdečně zvou pořadatelé z TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem

U ŠKOLY O ŠKOLE
Není Vám lhostejný osud venkovního školního areálu? 
Chcete se podílet na jeho obnově?
Pak jste srdečně zváni na společný „brainstorming“  rodičů, 
dětí a dalších ochotných lidí. Akce proběhne v pátek 
15. 6. od 17:00 v areálu školy. Společně se pokusíme 
naplánovat a domluvit, co půjde na obnově areálu školy 
udělat svépomocně, za pomoci dětí a dospělých. Přineste si 
s sebou párky nebo buřta  a něco na žízeň,  akci zakončíme 
společným opékáním. Těšíme se na Vás..  

Michaela Šebelová, Zdeněk Strnadel a Tomáš Kolesa

Radíme zahrádkářům

Kompostujeme na zahradě – založení kompostu



Vážení občané, v dnešním vydání obec-
ních novin bychom vás chtěli blíže se-
známit s historií Tělovýchovné jednoty 
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Organizo-
vaně se v naší obci začalo sportovat ve 20 
letech minulého století. V té době byly za-
loženy dvě tělovýchovné organizace a to 
SOKOL a DTJ (Dělnická tělovýchovná 
jednota). Obě tyto složky zpočátku vyví-
jely svou činnost v hostinci na Huťařství 
a postupně si budovaly své vlastní zázemí 
včetně tělocvičen a hřišť. V době němec-
ké okupace byly obě organizace zrušeny 
a svou činnost obnovily v roce 1945. Je-
jich samostatná činnost netrvala dlouho, 
v roce 1948 zůstal jen SOKOL, který byl 
reorganizován dle vzoru tehdejšího Sovět-
ského svazu. Vznikly samostatné svazy 
jako Baník, Tatran, Lokomotiva, Slavoj 
apod. Na vesnicích zůstal tradičně Sokol. 
Některé názvy zůstaly dosud. V r. 1956 
vznikl Československý svaz tělesné vý-
chovy (ČSTV) jako vrcholný orgán, který 
plní své poslání dodnes.  Protože stávající 
tělovýchovná zařízení v naší obci přestala 
vyhovovat, hledalo se řešení. Po dohodě 
s tehdejším MNV (místní národní vý-
bor) byl TJ poskytnut pozemek v prostoru 
dnešního fotbalového hřiště, tělocvičny 
a volejbalových kurtů s tím, že stávají-
cí majetek bude patřit obci. Z tělocvičny 
DTJ, která se nacházela na Holubjance, se 
stala obřadní síň pro sňatky a křtiny, dnes 
pila. Tělocvičnu Sokola pod Huťařstvím 
prodala obec do soukromých rukou.
Vybudování nového zařízení pro sportová-
ní našich občanů nebylo vůbec jednoduché. 

Práce byly prováděny v tak zvané „akci Z“, 
to znamená brigádnicky. Poskytnut byl jen 
materiál a bagr na srovnání hřiště. Finan-
cování bylo zajištěno formou „Sdružené 
investice“ (přesný název si už nepamatuji), 
to znamenalo tělovýchova, obec a podniky 
jako Důl Rudý říjen, VŽKG apod. Bylo 
místními sportovními nadšenci odpraco-
váno tisíce brigádnických hodin. Ručně 
bylo provedeno odvodnění hřiště, kopání 
a betonování základů pro šatny a tělocvič-
nu včetně jejich odvodnění. Hřiště a tělo-
cvičnu využívaly kromě naší TJ hlavně 
fotbalisté Baníku Ostrava k soustředění, 
rovněž pionýrské organizace a škola. Dnes 
areál využívají žačky, žáci, dorost, ženy 
zdravotního tělocviku, ženy aerobního tě-

locviku, děti předškolního
věku s rodiči, kopaná, fl or-
bal, tai - chi, odbíjená, tenis
a po dohodě i jiné sporty.
Cvičitelé, trenéři a funkcio-
náři vykonávají své funkce
bezplatně a ve svém volném
čase. V současné době, kro-
mě příspěvků každého čle-
na, fi nančně podporuje naši
činnost obecní úřad a někte-
ří sponzoři. Věříme, že to
tak bude i v budoucnu, ne-
boť pohybová aktivita pro-
spívá organismu a udržuje
člověka ve fyzické a duševní
pohodě a vyplňuje volný čas
mládeži. Vilém Majerek
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školáci
Jméno a příjmení pořadí
Tomáš Jurek

1.
Michael Jurek

Natálie-Laura Mynářová
2.

Jiří Mynář

Jan David
3.

Roman David

Markéta Vyroubalová
4.

Karolína Vyroubalová

Michal Majerek
5.

Martin Krkoška

Eliška Majerková
6.

Martin Vrlík

Denisa Šigutová
7.

Pavel Šigut

Monika Šigutová
8.-9.

Radim Wojkovský

Anna Janasová
8.-9.

Radek Satinský

Jáchym Šebela
10.-11.

Petr Šebela

Adam Zbořil
10.-11.

Richard Macura

Lucie Šilbachová
12.

Tereza Kubečková

Matyáš Kadúch
13.

Pavol Kadúch

Matěj Konečný
14.

Jakub Jaroš

Štěpán Šebela
15.

Michaela Šebelová

Lucie Polášková
16.

Daniel Polášek

malé děti
Jméno a příjmení
Dominik Macura

1.
Tomáš Macura

Lukáš Macho
2.

Karla Adamcová

Monika Zbořilová
3.

Petra Macurová

Patricie Ema Kadúchová
4.

Denisa Kadúchová

Vanesa Píšová
5.

Martin Píša

Marie Melicharová
6.

Adéla Melicharová

TJ SOKOL Kunčice pod Ondřejníkem
Na konci roku 2011 napsal do Obecních novin pan Vilém Majerek, 
náčelník Sokola, krátký článek o historii tělovýchovy v naší obci. 
Považujeme za vhodné tento článek ještě jednou otisknout v roce. 

v němž si připomínáme 150. výročí založení Sokola.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE 

KUNČICKÝ OVÁL 2012
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Dne 2. května navštívili naši školu artisté z Ukrajiny a Ruska. 
V pestrém programu předvedli své nesporné umění, všechna 
vystoupení měla vysokou úroveň a děti i učitelé odcházeli spo-
kojeni, plni nezapomenutelných dojmů.

Úspěch mladých 
zdravotníků

V současné době se na silnicích, v domácnostech, 
při sportu apod. stává nespočet nehod 

a úrazů, které mnohdy končí smrtí 
nebo doživotním poznamenáním postiženého. 
Často stačí nepatrný a nenáročný úkon k tomu, 

aby se zabránilo smrti člověka.
Řada lidí ale z důvodu nedo-
statku znalostí nedokáže tyto 
v podstatě jednoduché úkony 
zvládnout, často je ještě vše 
doprovázeno strachem, že 
postiženému ještě více ublí-
ží.  Žáci naší základní školy 
mají možnost získat znalosti 
a dovednosti pro poskytová-
ní první pomoci v kroužku 
Mladý zdravotník. Zde získají 
základní informace o stav-
bě a činnosti lidského těla, 
o poskytování první pomoci, 
obvazové technice, poloho-
vání a transportu raněných. 
Nejlepší z nich se pak každo-
ročně zúčastní soutěže Hlídek 
mladých zdravotníků. Letos 
reprezentovali naši školu tito 
žáci: Sára Kadlecová (3. tř.), 

Martin Strnadel (4. tř.), Marie 
Šnytová (5. tř.), Natálie Lau-
ra Mynářová (5. tř.) a Eliška 
Majerková (5. tř.). Družstvo 
podalo vynikající výkon, zís-
kalo v soutěži plný počet bodů 
a zvítězilo. Kromě zaslou-
ženého diplomu s vítězným 
umístěním získaly děti mož-
nost zúčastnit se regionální 
soutěže Hlídek mladých zdra-
votníků Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje, která 
se uskuteční 9. června 2012 
na Slezskoostravském hra-
du v Ostravě. Děkuji dětem 
za vzornou reprezentaci naší 
školy a přeji hodně úspěchů 
i v další soutěži. 
Eva Sladká, vedoucí kroužku 

Mladý zdravotník

Cirkus Jacko



106/2012

Kunčický ovál
  Dne 4. května 2012 proběhl
6. ročník Kunčického oválu
(štafetový běh dvojic) kona-

ného u příležitosti 67. výročí
osvobození naší obce od fašis-
tů a jako vzpomínka padlých

spoluobčanů ve 2. světové
válce. Tento ročník, pořádaný
TJ Sokolem Kunčice pod On-

dřejníkem ve spolupráci se ZŠ 
a MŠ K. Svolinského Kunči-
ce pod Ondřejníkem, proběhl 
poprvé v areálu TJ.

 Musíme smeknout před 
všemi účastníky a pořadate-
li, kteří v takovém deštivém 
a chladném počasí přišli. 
Jsme rádi, že naše mládež 
není z cukru. A dokonce při-
šli závodit i ti nejmladší. Ani 
takové počasí neubralo nic na 
skvělých sportovních výko-
nech závodníků. Pro všechny 
účastníky bylo připraveno ob-
čerstvení, které se prodávalo 
v příjemném a teplém bistru. 
Na závěr proběhlo slavnostní 
vyhlášení a každý závodník 
obdržel účastnický list. Celou 
tuto akci nafotil PaedDr. Zde-
něk Šrubař.  Tak na shledanou 
na dalším ročníku!
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 Po deštivém Kunčickém oválu jsme v so-
botu 5. 5. jeli za krásného počasí vlakem do 
Frýdku-Místku na okresní atletickou soutěž. 
Z Kunčic se zúčastnilo 16 závodníků. Ve 
skoku dalekém, sprintu, hodu a vytrvalost-
ním běhu si změřili síly s ostatními. Po velmi 
dobrých výkonech si 
1. místa vybojovali: Jan Knapek, Natálie-a
-Laura Mynářová, Vojtěch Mráz, Barbora 
Slívová, Karolína Vyroubalová
2. místa: Michal Majerek, Denisa Šigutová, 
Anna-Marie Holušová
3. místa: Klára Mrázová, Štěpán Šebela, 
Eliška Majerková, Adam Křenek
Na stupně vítězů nedosáhli: Anna Janasová, 
Monika Šigutová, Jáchym Šebela, Matyáš 
Kadúch.
  O týden později 12. 5. v Metylovicích pro-

běhlo okresní kolo soutěže  „Medvědí stez-
ka“. Ráno jsme vyjížděli za krásného počasí, 
ale před zahájením závodu začal foukat vítr, 
ochladilo se a začalo pršet. Závodníkům to 
ovšem nevadilo a všichni bojovali o postup 
do krajského kola. Při vyhlášení výsledků 
se členové všech našich devíti dvoučlenných 
hlídek radovali, protože obsadili 1. a 2. mís-
ta.
 V sobotu 19. 5. jsme v Rybím společně 

s palkovickými závodníky bojovali za okres 
Frýdek-Místek v krajských závodech sou-
těže mládeže v přírodě „Medvědí stezka“. 
Všichni se snažili vybojovat postup do re-
publikové soutěže. Kunčickým závodníků se 
dařilo jak v běžecké části, tak v plnění růz-
ných úkolů. Naše hlídky se umístily takto:
1. místa: Natálie-Laura Mynářová a Eliška

Majerková, Anna-Marie Holušová a Kris-
týna Příhodová, Michael Jurek a Karolína 
Vyroubalová
2. místa: Vojtěch Mráz a Jakub Svítil, 
Jan David a David Sladký, Julie Polácho-
vá a Markéta Vyroubalová, Robert Polách 
a Kryštof Střálka
3. místa: Barbora Slívová a Miroslava Ča-
jánková, Tomáš Jurek a Jan Majer
  Těmito výkony si všichni kunčičtí závod-
níci zajistili postup do republikového fi nále, 
které proběhne 8. – 10. června v Borovi-
ci u Mnichova Hradiště. Na přípravě trati 
a jako rozhodčí se podíleli Zuzana a Vít 
Majerkovi, Kristýna Vyroubalová a Martin 
Krkoška. Všem závodníků patří gratulace 
za jejich výkony.    

Za odbor ASPV Zuzana a Vít Majerkovi

Atletika a Medvědí stezka
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DEN ZEMĚ V KUNČICKÉ ŠKOLE
  V pondělí 30. dubna se uskutečnil pro-
gram ke „Dni Země“. Společným pro-
gramem pro všechny ročníky školy byla 
beseda s Ing. Zdeňkem Strnadlem, který 
postupně všechny žáky seznámil s no-
vým projektem přeměny školní zahrady. 
Dalším společným úkolem žáků druhého 
stupně byl úklid areálu školní zahrady.  
Sbíraly se odpadky do pytlů, které nám 

zajistilo ČSOP.  Žáci šestého ročníku vy-
razili do ulic Kunčic p. O. se svou anketou 
zaměřenou na problematiku psích exkre-
mentů.  Pak zabudovali tabulky, které mají 
upozornit majitele psů, aby nezapomínali 
po svých psech uklízet. Osmáci vyráběli 
mýdlo, sedmáci a deváťáci pracovali s od-
padovým materiálem. Zajímavé předměty 
z odpadu vyráběly i děti 1. – 5. třídy.

  Děti na prvním stupni navštívila velmi 
vzácná delegace z Vesmíru. Byli to jejich 
starší spolužáci z IX. třídy, převlečení do 
barevných kostýmů. Populární formou 
učili své mladší kamarády třídit odpad 
a rozlišovat materiály, ze kterých je vyro-
ben. Program si pro děti prvního stupně 
připravili žáci deváté třídy.         

Blanka Zemánková

Závěrečné kolo hry Plamen
  V sobotu 26. května se konalo závěrečné kolo celoroční 
hry Plamen ve Fryčovicích. Naši mladší žáci získali v sou-
čtu umístění po 8. disciplínách 1. místo a tím zlaté medaile, 
zkrátka, jsou nejlepší v okrese Frýdek-Místek a budou re-
prezentovat náš okres na Poháru krajského starosty sdružení 
Moravskoslezského kraje. Všem moc gratuluji a děkuji za 
perfektní přípravu. Věra Kahánková, vedoucí mládeže
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Ve středu 30. května 2012 
byly na Krajském úřadě 
Moravskoslezského kraje 
přijaty u náměstkyně hejtma-
na Moravskoslezského kra-

je Mgr. Věry Palkové paní 
Naďa Svobodová, paní Věra 
Kahánková a paní Renáta 
Klimešová ze Základní ško-
ly a mateřské školy Karla 

Svolinského v Kunčicích pod 
Ondřejníkem.
Na setkání je doprovodil ředi-
tel školy Mgr. Tomáš Kolesa.
Všechny jmenované převzaly
ocenění náměstkyně hejtmana
za dlouholetou činnost v dět-
ském souboru Dolňánek, kte-
rý je veden při mateřské ško-
le. Byla oceněna každoroční 
originalita pásem s velmi pů-
sobivou choreografi ckou pří-
pravou a zároveň i byla oce-
něna práce nad rámec povin-
ností těchto pracovnic školky
v souboru Dolňánek. Ten re-
prezentuje svou školku, svou
obec ale i kraj v rámci České 
republiky, když opakovaně 
postupuje z oblastních kol do
celostátního kola Mateřinka
v Nymburku. Takových úspě-
chů v rámci Mateřinky ne-
dosahuje žádná jiná školka
v kraji. Ocenění proběhlo za

účasti Ing. Evy Richtrové, 
senátorky Parlamentu České 
republiky, která byla při 
této příležitosti pozvána ře-
ditelem školy na „živé“ vy-
stoupení dětského souboru 
Dolňánek přímo do Základní 
školy a mateřské školy Karla 
Svolinského v Kunčicích pod 
Ondřejníkem.
Na snímku zleva: Mgr. Věra 
Palková, náměstkyně hejtma-
na Moravskoslezského kraje; 
Mgr. Tomáš Kolesa, ředi-
tel Základní školy a mateř-
ské školy Karla Svolinského 
v Kunčicích pod Ondřejníkem; 
Renata Klimešová, Věra 
Kahánková a Naděžda Svo-
bodová  - oceněné strůjky-
ně úspěchů nejmladších „ 
Kunčičanů“; zcela vpravo 
Ing. Eva Richtrová, členka 
Senátu Parlamentu České re-
publiky.

Z KUNČICKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
BY MĚL JAN ÁMOS OPRAVDU RADOST

V Moravskoslezském oblastním kole PORTY, která se konala V M k l ké bl í k l PORTY k á k l
koncem dubna na Slezskoostravském Hradě v Ostravě, zabo-
dovala i známá kunčická kapela GALERIE. Její šéf Mira Mag-
nusek získal druhé místo za autorství skladby „ Začni znovu“. 
Blahopřejeme.



  Vše začalo jednoho jarního
odpoledne, kdy roztály i po-
slední zbytky sněhu. V hodi-
ně pěstitelství jsem požádala
žáky 6. ročníku, zda by mi
nepomohli uklidit psí exkre-
menty nahromaděné v okolí
školy. Dobrovolníci se našli
a úkol jsme společnými silami
splnili. Ale tím to neskončilo.
  V hodinách výtvarné výcho-
vy pod vedením paní učitelky
Sladké, žáci stejného roční-
ku vytvořili barevné tabul-
ky upozorňující veřejnost na

tento problém. Zhotovené ta-
bulky nejsou jen výtvarným
dílem, mnohé mají myšlenku
i vtip. Dalším krokem v na-
šem  boji bylo sestavení an-
kety s tématikou psích exkre-
mentů, kterou vytvořili opět 
stejní žáci v hodinách českého
jazyka s paní učitelkou Ka-
hánkovou.
  Po dokonalé přípravě nastal
den D, tedy „Den Země“. Žáci
šesté třídy rozděleni do dvou
skupin vyrazili do ulic Kun-
čic p. O. vybaveni připrave-

nými dotazníky a oslovovali
občany. Celkem se podařilo
nashromáždit 76 vyplněných
dotazníků. Po návratu do ško-
ly žáky čekal poslední úkol,
a to umístění hotových cedu-
lí v okolí školy.  Na výrobě
cedulí se také podíleli žáci
7. ročníku, pan ředitel a pan
školník.
 A jak dopadla anketa?  Vý-

sledky z dotazníku zpracovali
žáci 7. a 8. ročníku do grafů
pod vedením paní učitelky
Švrčkové.  Dvěma třetinám
dotázaných občanů vadí všu-
dypřítomné psí výkaly, po-

lovina z dotázaných po svém 
psu uklízí, dvě třetiny si mys-
lí, že by OÚ měl zajistit sáčky 
na výkaly k odpadkovým ko-
šům.
 Co říci závěrem, žádnou vál-
ku jsme nevyhráli! Ale poku-
sili jsme se poukázat na pro-
blém, který nás trápí a snažili 
jsme se i něco změnit.  Za to 
děkuji všem svým kolegům, 
zaměstnancům školy i žákům, 
kteří náš malý boj podpořili.  
Dík patří i majitelům psů, pro 
které je naprostou samozřej-
mostí po svém pejskovi uklí-
zet.  Blanka Zemánková

146/2012

Nesmíříme se s psími výkaly v okolí školy!
DĚTI OSLOVILY SPOLUOBČANY

Popletený pan Barvička
ve škole

Naše škola využila nabídky výchovného koncertu, který upřed-
nostňuje „Freinetův kontinuální model poznání“. Ostravští 
účinkující přijeli s představením „Popletený pan Barvička“, kte-
ré klade důraz na propojování výukových oborů. V případě to-
hoto vystoupení to byly obory výtvarný, hudební a dramatický.
Formou pohádkového pojetí se žáci lehce přenesli do prostředí
fantazie a kreativity a odvážlivci mohli vystoupit i na jeviště 
a tvořit se zkušenými herci, hudebníky i malířem. Malovalo se,
děti se naučily pěknou píseň, a co bylo hlavní, všichni zažili
i spoustu veselí. M. Jurková

Oznámení o ředitelském volnu
Oznamuji, že dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 24, odst. 2., 
ve dnech 25. – 29. 6. 2012 vyhlašuji ředitelské volno.
Důvodem je komplexní výměna oken na celé budově školy, kte-
rá se dotkne všech učeben, kabinetů, jídelny, kuchyně, tělocvičny 
a dvou tříd mateřské školy a posléze zateplení budovy a střech, 
která bude probíhat od 18. 6. – 21. 8. 2012.
Vzhledem k časově i provozně náročné akci, na které se podílí 
zhruba 150 - 200 stavebních dělníků, jsem nucen uzavřít celou bu-
dovu školy. Během této doby nejsme schopni zajistit bezpečnost 
a stravování dětí a žáků školy. Hřiště pod školou bude v provozu 
bez omezení. V Kunčicích pod Ondřejníkem 25. 5. 2012

Tomáš Kolesa, ředitel školy
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 V pondělí 30. dubna proběhl 
ve škole Den Země pod Ond-
řejníkem. Aktivit bylo v ten 
den více, o některých jsme 
již informovali na straně 12. 
Dopoledne trávili školáci vět-
šinou ekologicky zaměřenými 
aktivitami, odpoledne si moh-
li před školou spolu s rodiči 
vyzkoušet, zda umí správně 
vytřídit odpad nebo se do-
zvědět něco o kompostování. 
Děti zaujalo hlavně pozorová-

ní drobných živočichů v půdě 
a balanční dráha, kterou 
připravili ochránci přírody 
z ČSOP Kunčice. Na realizaci 
se podíleli také šikovní mladí 
ochránci z ČSOP Skalka. Na 
Den Země pod Ondřejníkem, 
který byl tentokrát částečně 
zaměřený na půdu a kompos-
tování, navázal program envi-
ronmentální výchovy pro děti 
z mateřské školy Žížala Maxa 
a její kamarádi.  -kžp-

Den Země pod Ondřejníkem



166/2012

Výtvarný úspěch – TEREZÍN
Děti z výtvarného kroužku malovaly na téma PAMĚŤ, VZPOMÍNÁ-
NÍ, PŘIPOMÍNÁNÍ. Tuto výtvarnou soutěž vyhlásil Památník Tere-
zín, letos proběhl již její XVIII. ročník. Z naší školy získala Anička 
Zádrapová nádherné 2. místo. Obdrží věcnou cenu a fi nanční od-
měnu. Moc gratuluji.  Eva Halatová

Od 14. 5. do 18. 5. 2012 proběhla ve škole v Kunčicích pod On-
dřejníkem akce s názvem „Barevný týden“, kterou pořádala
VII. třída.  Žáci celé školy měli za úkol nosit oblečení a doplňky
v zadaných barvách. Pondělí bylo červené, úterý modré, středa
patřila žluté barvě a čtvrtek zelené. Každý den sedmáci sčítali
body ve třídách a do tabulek připravených v hodinách informa-
tiky zapisovali body. Aby byla soutěž spravedlivá, přidělovaly
se body podle aritmetického průměru na žáka třídy. V pátek 

byly vyhlášeny výsledky. Děti ze čtvrté, páté a první třídy, kte-
ré skončily na prvních třech místech, získaly sladkou odměnu. 
Ostatním, včetně pedagogického sboru přinesla akce zpestření 
všedních dní. Žáci 7. třídy

Soutěž pro kunčické školáky a předškoláky

NEJKRÁSNĚJŠÍ PRÁZDNINOVÁ 
FOTOGRAFIE

Redakce Obecních novin vyhlašuje pro žáky ZŠ a MŠ v Kunči-
cích pod Ondřejníkem fotografi ckou soutěž na téma „ Nejkrásnější 
prázdninová fotografi e“. Do soutěže můžete posílat fotografi e po-
řízené v době pod 1. července do 31. srpna, které souvisí s prázdni-
novými zážitky. Komise soutěže vybere pět nejlepších snímků (1, 
2, 3) místo, posléze také udělí 1 – 5 ocenění za „ originální snímek 
s nevšedním námětem“. Komise si rovněž vyhrazuje právo někte-
ré ceny neudělit, případně některá místa sloučit. Všechny oceněné 
snímky budou postupně zveřejněny v „ Obecních novinách“ a au-
toři každého oceněného snímku obdrží hodnotné knižní odměny. 
Fotografi e mohou být do soutěže zaslány v klasické či v digitální 
podobě, barevné i černobílé.

Barevný týden v kunčické škole
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Je třeba před vhozením do kontejneru 
odstranit z PET lahve víčko a etiketu?
PET láhve můžete do kontejneru vhazo-
vat s etiketou i víčkem. Obojí bude při 
dalším zpracování automaticky odděleno. 
PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to 
již neutahujte!!! Nesešlápnuté láhve jsou 
objemné a tím zdražují přepravu, kompli-
kují manipulaci a recyklace se tak stává 
nákladnější.
Musím před vhozením do kontejneru 
kelímky od jogurtů a jiných potravin 
důkladně vymývat? 
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí 
tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo 
z kelímku pořádně vyškrábnete. Ale je 
lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou, 
protože při delším skladování doma by 
mohly být cítit. 
Patří do tříděného odpadu plastové oba-
ly od kosmetiky? 
V tomto případě se nejedná o žádné ne-
bezpečné látky, stačí tedy, když zbytky 
kosmetických přípravků jako jsou mýdla, 
šampony, krémy zcela spotřebujete. Do 
kontejneru na tříděný odpad pak můžete 
klidně prázdné obaly vhodit. Obal od zub-
ní pasty však nikdy pořádně nevypláchne-
me, patří tedy do komunálu.
Co je pravdy na tom, že papírový obal 
od vajíček nepatří do modrého kontej-
neru? 
Obal od vajíček je vyrobený z nejméně 

kvalitních papírových vláken. Jeho další 
zpracování je velmi problematické, a pro-
to je opravdu lepší ho vhodit do směsného 
odpadu.
Musím před vhozením do kontejneru na 
papír z dopisních obálek vytrhnout fóli-
ové okénko?
Do kontejneru na papír můžete vhazovat 
obálky celé. Při dalším zpracování papí-
ru v papírnách se při rozvláknění a ná-
sledném několikastupňovém třídění jsou 
odloučeny Pokud však vyhazujete obálku 
s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je 
potřeba odstranit.
Kam patří starý textil? 
Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo 
ho ve větším množství odevzdejte do sběr-
ného dvora. 
Co mám dělat s použitým rostlinným 
olejem v domácnosti a obalem od oleje? 
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete tep-
lou vodou s přípravkem na mytí nádobí, 
můžete jej vhodit do plastů. V případě, 
že tak neučiníte, vhazujte tento znečiště-
ný obal do směsného odpadu. Olej totiž 
značně komplikuje následnou recyklaci 
tříděného odpadu. Použitý fritovací olej 
z domácnosti můžete uchovávat v nádobě 
a ve větším množství odevzdat u garáží 
obecního úřadu každé pondělí 7.30-9.00 
a 14.00-17.00 nebo i jindy po dohodě s pa-
nem Kubínem (tel. 734 412 707). V žád-
ném případě jej nevylévejte do výlevky 

nebo záchodové mísy, hrozí zanesení ka-
nalizace!
Do které nádoby mám třídit krabice od
džusů a mléka? 
V Kunčicích můžete nápojové kartony 
vhazovat do modrých kontejnerů na papír. 
K jejich vytřídění dojde na třídící lince. 
Je normální, že svozový vůz sesypává 
kontejnery na tříděný odpad dohroma-
dy? 
Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad 
se běžně používá stejná technika jako je 
tomu u svozu směsných komunálních od-
padů. Pokud svozový automobil sváží tří-
děný odpad, měl by být viditelně označen 
nápisem sbírané komodity. Pak nedochází 
k pochybnostem občanů o sesypávání od-
padů.
Existují ale i případy, kdy k vysypání tří-
děných odpadů do směsného odpadu sku-
tečně dojde. Jedná se o situaci, kdy jsou 
odpady nesprávně tříděny. Pokud se totiž 
v kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje 
směsný odpad nebo je odpad natolik zne-
čištěný, že není možné ani jeho dotřídění, 
celý obsah kontejneru je znehodnocen 
a musí s ním být naloženo jako se směs-
ným odpadem. Proto je tak důležité třídit 
odpady správně!

Více zodpovězených otázek ohledně tří-
dění odpadu si můžete přečíst na www.
jaktridit.cz.

Materiál Písmenný
kód

Číselný 
kód Kam s ním Co z něho bude

Plasty

PET 1 kontejner na plasty 
nebo přímo na PET Izolace do bund a spacáků

HDPE 
PE-HD 2 kontejner na plasty trubky

PVC 3 sběrný dvůr okna,parapety,dveře, 
chlorovodík, uhlovodíky

LDPE,
PE-LD 4 kontejner na plasty trubky

PP 5 kontejner na plasty sáčky a tašky
PS 6 kontejner na plasty stavební izolační materiál

Papír PAP 20-22 Kontejner na papír
recyklovaný papír, 
krabice, noviny …

Sklo GL 70-72 Kontejner na sklo obalové sklo (lahve), skelná vata
Kombinovaný
obal C/ Obal je vyroben z více materiálů

a ten za lomítkem převládá
Většinou vyhazujeme 
do komunálního odpadu

Nápojové kartony C/PAP 81, 84 U nás kontejner na papír Papír, lisované stavební desky

NĚKOLIK RAD K TOMU, JAK NAKLÁDAT S ODPADY
Značky na obalech - naši rádci při třídění odpadů

Každý obal je vyroben z nějakého materi-
álu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho
je obal vyroben. Proto jsou na obalech

různé značky, které nás informují, jak máme s tako-
vým obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o mate-
riálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme,
do kterého kontejneru máme obal později vyhodit.
V tabulce jsou nejčastější kódy:

Panáček s košem zna-
mená, že použitý obal 
máme hodit do přísluš-

né nádoby na odpad. Pokud je 
se jedná o obaly od chemických 
výrobků, přečtěte si informace 
od výrobce, zda obal nevyžaduje 
specifi cký způsob nakládání. Po-
kud obsahuje nějaké nebezpečné 
látky, odnáší se do sběrny nebez-
pečných odpadů nebo na sběrné 
dvory.

Zelený bod znamená, 
že je za obal zaplaceno 
do systému EKO-KOM, 

jenž zajišťuje sběr a využití oba-
lových odpadů. Pokud si koupíte 
obal, na kterém je značka ZELE-
NÝ BOD, znamená to, že výrob-
ce zaplatil za jeho recyklaci.

Takže, až vypijete limonádu 
nebo dojíte sušenky, podívejte se 
na kód a odhoďte jejich obaly do 
příslušného kontejneru.

Otázky kolem třídění odpadu



186/2012

150 LET
OD SKVĚLÉ MYŠLENKY SOKOLSKÉ (1)

OTEC TĚLOCVIKU
Po roce 1620 emigro-
vala z českých zemí 
nejedna česká rodina. 
Bylo to především 
z náboženských důvo-
dů, kdy se například 
členové Jednoty čes-
kobratrské chtěli vy-
hnout pronásledování.  
Z Hořic tehdy odešla 
rodina, jejíž přímý po-
tomek Jahn Friedrich 
Ludwig (1778 – 1852 

na snímku vlevo) je přezdíván Turnvater, tedy otec tur-
néřstva. Jahn se věnoval studiu teologie, německého ja-
zyka a stal se učitelem. Seznámil se s vychovatelskými 
pedagogickými zásadami Pestalozziho, v jejichž duchu 
byl řízen i Plamanův ústav v Berlíně, kde Jahn získal uči-
telské místo. Tam se začal zajímat o tělovýchovu mládeže 
a začal do ní vnášet i branný prvek.
Německý turnerský systém nářaďového tělocviku zdůraz-
ňoval korektivní a zdravotní funkci cvičení, akcentoval 
rozvoj síly, vytrvalosti i charakterových vlastností. Hlav-
ními představiteli tohoto směru, po zakladateli nářaďové 
gymnastiky J. CH. Guts-Muthsovi (1759-1839), jsou tedy 
zmíněný již Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) a E. Eise-
len (1792-1846). Dodnes je často uváděna charakteristika 
gymnastiky Guts-Muthuse: „Gymnastika není účelem, 
ale prostředkem, jak výcvikem těla zušlechtit člověka, 
aby byl tělesně a duševně kulturní, duševně a tělesně har-
monický.“
Jahn již v roce 1811 organizoval veřejná cvičení pro mlá-
dež. Na programu byla prostná, pořadová a přirozená 
cvičení (běhy, skoky a hody) a stále častěji cvičení na ná-
řadí, z nichž některá vymyslel. V krátkém čase se zrodilo 
skutečné tělovýchovné hnutí, jehož základní buňkou byly 
Turnvereiny (tělocvičné spolky). Po porážce Napoleona 
byl Jahn pověřen, aby zavedl tělesnou výchovu jako po-
vinný předmět do pruských škol. Nastal rozmach turnér-
ského hnutí. Školil další cvičitele, budoval nová cvičební 
střediska a začal pracovat na základním spise německého 
tělovýchovného systému na Německém umění tělocvič-
ném (Die Deutsche Turnkunst, 1816). Tak vlastně poto-
mek českých pobělohorských emigrantů značně posílil 
německé národní sebevědomí.

NA POČÁTKU BYLO SLOVO
Jinak se o nějakou tu desítku let později vyvíjelo myšlení 
jednoho ze zakladatelů Sokola. Filozofa a estetika Tyrše 
neoslovil pouze sport a tělovýchova, ale právě myšlenka 
osobní svobody člověka – občana, pocit sounáležitosti 
se svou polis a zodpovědnost za ni. Řecko a jeho ideje se 
mu tak staly vzorem pro budování Sokola, jako výchov-
né organizace svobodných a zodpovědných lidí. V roce 
1869 vydal spis „Hod olympický“zdůrazňující význam 
olympijské myšlenky o téměř o čtvrt století dříve než 
baron Pierre de Coubertin, zakladatel novodobých olym-
pijských her. V té době bylo Pierrovi de Fredy, čtvrtému  
dítěti  barona Charlese Louis de Fredy de Coubertin tepr-n
ve šest let. A o pět let později, v roce 1874 začíná v Řecku 
německý archeolog Ernst Curtius (1814 – 1896) s prace-
mi, jejichž výsledkem je znovu objevení Olympie. Čehož 
Coubertin také později náležitě využil. 
Problém je možná v tom, že Tyrš své myšlenky prezen-
toval v Praze, kdežto baron Coubertin svůj promyšlený 
návrh na novodobé olympijské hry vyslovil v roce 1892 
v projevu na pařížské Sorboně. Tím se dostal do vědomí 
Evropy jako podněcovatel a později zakladatel novodo-
bého olympijského hnutí. Poté hned byl také z jeho ini-
ciativy ustanoven Mezinárodní olympijský výbor a první 
hry se konaly v roce 1896 v Aténách. Nemusí se nám to 
líbit, ale již tehdy platilo, že pronese-li se něco v Paříži, 
má to vyšší účinnost a jiný dopad, než když se to pronese 
v Praze. Dnes to platí dvojnásob, přestože někteří naši po-
litikové v Praze vidí pupek světa.
Zde mi dovolte malou odbočku o tom, jak myšlenky 
sportovní dávno již překonávaly hranice myšlení nacio-

nálních, byť na druhé 
straně národní hrdost 
podporovaly. Coubertin 
(na snímku vlevo) ob-
divoval anglický spor-
tovní školský systém. 
Právě v Anglii (ale i na 
eho dalších cestách do 

USA, Švédska a Řec-
ka) pochopil, že dobře 
organizovaný sport 
může sehrát značnou 
roli upevňování morál-
ky mládeže. Také proto 

25. listopadu 1892 v jedné své pařížské přednášce říká 
doslova: „Vyvážejme do zahraničí veslaře, šermíře a běž-
ce - a hle - uvedeme tím do pohybu svobodný styk, jehož 
pomocí zavedeme do krevního oběhu stařičké Evropy my-
šlenku míru a spolupráce lidstva“.
A snad ještě jednu drobnost, která do historie té doby pa-
tří. Když se připravovaly první novodobé olympijské hry, 
požádal Coubertin o spolupráci řeckou královskou rodi-
nu. To vyšlo. Záštitu nad uspořádáním her převzal mimo 
jiné také řecký korunní princ. Avšak největším podílem 
k úhradě nákladů her, které byly zahájeny 25. března 
1896, přispěli obyčejní řečtí občané. Ve veřejné sbírce 
sebrali více než milion drachem, když celkové náklady 
na uspořádání her činily asi jedena půl milionu drachem. 
Není to tak dávno, abychom si to nemohli (a neměli) při-
pomenout v souvislosti s různými ne vždy zcela kvalifi -
kovanými diskusemi o dnešním Řecku. 

Ale vraťme se do 
Evropy osmnáctého 
a devatenáctého sto-
letí. Jaká byla situa-
ce v našich zemích 
koncem osmnáctého 
a začátkem deva-
tenáctého století, 
pokud jde o tělový-
chovu? O potřebě 
tělesných cvičení se 
hovoří již ve Vše-
obecném školním 
řádu, který vydal 6. 
prosince 1774 peda-
gog a augustiniánský 
kněz Johann Ignaz 

von Felbiger (1724-1788; na snímku vlevo) v rámci škol-
ských reforem Marie Terezie. Píše o tom také ve své pří-
ručce pro učitele (Methodenbuch), kterou vydal o rok poz-
ději. Zde se objevují i doporučení k zakládání hřišť u škol 
nebo za obcemi. Zajímavé je, že tuto myšlenku prakticky 
podporoval mimo jiné také Jakub Jan Ryba. O potřebě 
tělesné výchovy se zmiňuje také Bolzano ve své knize
O nejlepším státě. Traduje se mimo jiné, že v roce 1810 
vznikla v Praze první veřejná plovárna. A to se již začí-
nají objevovat první jména propagátorů tělocviku Johan 
Hirsch (ortopedický lékař), Rudolf Stephany (první zem-
ský učitel tělocviku), Jan Malypetr (zakladatel pražského 
tělocvičného ústavu, učitel Tyršův a propagátor Jahnovy 
metody cvičení, spoluautor českého tělocvičného názvo-
sloví), Josef Seegen, Ferdinand Schmidt (organizátor dal-
šího tělocvičného ústavu v Praze), Jan Spott (organizuje 
cvičení dívek). A objevují se začátky spolkové činnosti. 
V roce 1845 byly v Praze pořádány první veslařské závo-
dy, v roce 1857 vzniká česko-německý spolek zabývající 
se jezdeckými závody na koních. A to se již pomalu blíží-
me k roku 1862, v němž byl založen „Pražský tělocvičný 
spolek“, o dva roky později přejmenovaný na Sokol.

POSLÉZE PŘIBYL ČIN
Mezi osobnosti, které stojí u počátku položení základů 
Sokola, není jméno světoznámého českého vědce a spo-
luzakladatele cytologie Jana Evangelisty Purkyně (1787 
– 1869) zas tak často zmiňováno, jakkoli by si to zasloužil. 
Jeho asistentem byl přírodovědec a politik Eduard Grégr 
(1827 – 1907; na snímku vpravo). Oba dva, Purkyně i jeho 

asistent byli od počátku
přispěvatelé významného
encyklopedického díla zná-
mého jako Reigrův slovník 
naučný (vycházel v letech
1860 – 1874). Eduard Grégr 
přizval ke spolupráci v re-
dakci tohoto slovníku i Mi-
roslava Tyrše. Ve stejnou
dobu, 1. ledna 1861 zakládá
Eduardův bratr Julius Grégr 
(1831 - 1896) Národní listy.
V roce 1874 se Julius Gré-
gr stává spoluzakladatelem 
Národní strany svobodo-
myslné, známou spíše pod 
názvem Mladočeši. Není 
bez zajímavosti, že jejím 
kandidátem a později po-
slancem v Říšské radě byl 
Miroslav Tyrš. 
A tak se stalo, že 17. prosin-
ce 1861 dr. Julius Grégr (na((
snímku vpravo) přichází na pražské policejní ředitelství 
s žádostí o registraci „ Tělocvičné jednoty pražské“. Žá-
dost je pochopitelně doplněna stanovami spolku, jehož 
prvním jednatelem se stal jeho bratr Eduard. Stanovy 
spolku byly kupodivu schváleny již 27. ledna 1862. Za 
tři týdny se konala v Malypetrově tělocvičném ústavu 
v Panské ulici ustavující valná hromada spolku. 75 pří-
tomných zvolilo starostou spolku Jindřicha Fügnera (pů-
vodně Heinrich Anton; 12. 10. 1822 – 15. 11. 1865). Dále 
pak místostarostou (později náčelníkem) Miroslava Tyrše 
(původně Friedrich Emmanuel Tiersch; 17. 10. 1832 – 8. 
8. 1884). Členy výboru se stali oba bratři Grégrové (pů-
vodně Gröegrové, od mládí čeští vlastenci i když jejich 
maminka byla Němka), dále třeba Rudolf Thurn-Taxis, 
Rudolf Skuherský, Emmanuel Tonner, Karel Steffek, 
František Písařovic, Jan Kryšpín, Ferdinand Fingerhut 
(Náprstek) a JUDr. Tomáš Černý. Samá dobrá jména. 

KŘÍDLA SOKOLÍ I
Označení „sokol“ se ofi ciál-
ně začalo používat až v roce 
1864 na návrh Emanuela 
Tonnera, který se nechal 
inspirovat u Jihoslovanů, 
kteří „sokoly“ nazývali své 
hrdiny. Tito dravci pro ně 
představovali symbol síly, 
rychlosti, cti a čestného 
boje. „Jméno spolku je pů-
vodu jihoslovanského. So-
kol znamená Slovanu v pře-
neseném, tedy básnickém slova smyslu bohatýra tělem 
i duchem. Sokolská myšlenka byla postavena na helénské 
době za Perikla.“
Emanuel Tonner (1829-1900; na snímku vpravo) český 
pedagog, novinář, překladatel a politik. Měl hluboké zna-
losti české historie, hlavně třicetileté války, a populární 
formou ji zpracoval v Matici lidu pro širokou veřejnost. 

Dějiny pro něj nebyly jen 
sbírkou starožitností, ale 
snažil se pochopit jejich 
vůdčí myšlenku a přinést 
z nich aktuální poučení pro 
současnost. Zastával se slo-
vanské vzájemnosti, zejmé-
na česko-polských vztahů, 
které podpořil knihou Po-
láci a Češi. Z latiny přeložil 
spisy Res publica bohema 
(Pavel Stránský), Obrana 

jazyka českého (Bohuslav Balbín) a Bellum bohemicum 
(Ondřej Habervešl z Habernfeldu).
Muž, který navrhl, aby namísto původního ZDAŘ BŮH 
Sokolové používali pozdrav NAZDAR, se jmenoval Jo-
sef Barák (1833-1883 na snímku vlevo). Vynikající čes-
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ký básník, novinář a vlastně vůdčí postava spisovatelské 
družiny májové. V roce 1858 se mladí čeští literáti před-
stavili veřejnosti literárním almanachem s názvem Máj. 
Redaktorem tohoto dílka byl Josef Barák, ačkoli hlavními 
iniciátory byly Neruda s Hálkem. Jenže ještě jim v té době 
nebylo (dle zákona) potřebných čtyřiadvacet let.  Dnes je 
jeho jméno známé jen užšímu kruhu zájemců o české dě-

jiny. Neprávem, neboť, jak o něm napsal ve svých vzpo-
mínkách spisovatel A. Stašek, „svými náhledy předbíhal 
svou dobu, což bývá vždy známkou duchů nad obecnou 
úroveň vynikajících“. A jak Josef Barák přišel na to Na-
zdar? Je to taková krásná, typicky česká hříčka. Někdy 
se také používá zdrobnělina Nazdárek. 14. dubna 1851 
byla vyhlášena sbírka na podporu vybudování Národního 
divadla. Na pokladničkách výběrčích byl nápis „Na zdar 
Národního divadla“. A výběrčí se začali představovat 
slovy Na zdar, čímž vznikl vlastně název Nazdar. Nu, 
a protože se vybíralo i na Moravě, ve Slezsku i na Slo-
vensku, pozdrav nazdar byl všeobecně rozšířen. A tak se 
stal pozdravem sokolským. Měl Josef Barák velmi dobrý 
nápad. Později se tento pozdrav proslavil v první světové 
válce díky rotě NAZDAR složené z českých dobrovolní-
ků, která tvořila základ československých legií ve Francii.

Josef Mánes svého času portrétoval Jindřicha Fügnera 
a jeho ženu. Od té doby byli přáteli. Miroslav Tyrš se 
s Mánesem seznámil při jedné návštěvě u Jana Evangelis-
ty Purkyně, kde byl Mánes hostem. Navíc Tyrš obdivoval 
Mánesovy ilustrace v Rukopise Královédvorském. V nich 
viděl ideální typ českého muže a ženy. Tehdy nikdo netu-
šil, že RKZ je falzifi kát, konec konců není to zcela jasné 
ani dnes. Fügner se tehdy obrátil na Mánesa, aby vytvořil 
důstojný prapor pro tělocvičnou jednotu. Mánes jej vy-
maloval olejem na čisté hedvábí.  „Prapor Sokolstva je 
oživen „hřebíčíí kovým květem“, který na obrovnáchkách 
jihomoravských chalup často nalézáme.“ K Sokolu patřil 
a patří též kroj, jeho červenou garibaldovskou košili navr-
hl Jindřich Fügner a Mánes to akceptoval.

TISÍCE DALŠÍCH SOKOLOVEN
Starosta jednoty Jindřich Fügner koupil pozemek v blíz-
kosti Slepé brány v ulici Hradební (dnešní Sokolská č. p. 
1437 nedaleko Václavského náměstí) a vyzval členy, aby 
pomohli ve stavbě vlastní tělocvičny - sokolovny. V jed-
nom letním dni přesvědčil architekta Vojtěch Ignáce Ull-
manna, aby nechodil z tělocvičny domů a usedl k rýsova-
címu prknu. Ráno byl projekt hotov. V červenci 1863 se
začalo s výkopy a v prosinci téhož roku se v nové sokolov-
ně začalo cvičit. Osvědčila se dobrovolná práce i peněžní 
dary ve prospěch sokolovny. Tímto způsobem byly pak 
postaveny v této zemi tisíce dalších sokoloven.  Stavba 

sokolovny byla neobvyklá a předběhla svou dobu jednak 
rozlohou tělocvičného sálu (1.100 m2), který je nyní ozna-
čován jako Fügnerův sál. Tělocvična je i místem kde se 
pořádal 1. sokolský maškarní ples (1865), o kterém ve 
svém fejetonu psal Jan Neruda, a který byl nazván Šibřin-
kami. Ty se staly tradičním sokolským plesem a v mnoha 
sokolských jednotách jsou pořádány dodnes. V sokolovně 
byly nejen kanceláře, ale i byty pro činovníky Sokola. Její 
výstavbu uhradil Jindřich Fügner a také stavbu spolku 
odkázal.   

SOKOLSKÉ SLETY
Sokolské slety považovali za-
kladatelé spolku za mezinárod-
ní slavnosti ducha i těla. Tyrš 
sám onu myšlenku považoval za 
jisté vzkříšení myšlenek olym-
pijských. Cvičence považovali
Sokolové za posly míru, porozu-
mění, za vyslance snášenlivosti 
a mravního souznění. Tomu 
pozdější organizátoři sociali-
stických Spartakiád nemohli 
v řádném případě porozumět.
I. slet 1882 byl uspořádán
v červnu 1882 na Střeleckém

ostrově. Před 2500 diváky zacvičilo 696 cvičenců, Prahou 
prošel průvod 1600 krojovaných Sokolů. 
II. slet 1891 se povedlo uskutečnit až jako doprovodnou 
akci Jubilejní výstavy 1891. Čtyřdenního sletu ve dnech 
27. června až 30. června se zúčastnilo 2310 cvičících So-
kolů, v průvodu Prahou pochodovalo 5520 Sokolů v kro-
jích.
III. slet 1895 byl uspořádán ve dnech 28. června až 1. čer-
vence 1895 a zahrnoval hromadné cvičení 4000 mužů, 
v průvodu Prahou šlo 7533 krojovaných mužů.
IV. slet 1901 na Letenské pláni, kde byl vytvořen areál pro 
22 000 diváků a 6 000 cvičenců. Do různých cvičení se 
zapojilo zhruba 9000 cvičenců a poprvé i ženy. V průvo-
du Prahou pochodovalo přes 11 000 Sokolů. 
V. slet 1907.  Hlavní sletové dny byly od 28. června do 1. 
července opět na Letenské pláni, cvičilo a tančilo přes 10 
tisíc mužů a žen z jednot celého světa.
VI. slet 1912. Na Letenské pláni byl upraven areál 14 hek-
tarů s tribunami pro 10 tisíc diváků. Bylo zajištěno ubyto-
vání pro 40 000 návštěvníků. V průvodu šlo 17 212 sokolů 
z mnoha zemí světa s prapory a hudbou. 
VII. Slet 1920. Sletová aréna byla vybudována na rozloze 
128 669 m2, tribuny pojaly 100 000 diváků. Hlavní cvi-
čení sokolů byla 27. až 30. června, své sestavy předvedlo 
postupně 50 000 cvičenců včetně armády. Sletu věnoval 
velkou pozornost prezident republiky T. G. Masaryk, kte-
rý přijížděl na sletová cvičení z blízkého Pražského hradu 
na koni.
VIII. slet 1926. Hlavní cvičení byla na Strahově ve dnech 
4. – 6. července 1926, cvičilo zde postupně 144 863 cvi-
čenců před přeplněnými tribunami. V průvodu Prahou 
pochodovalo 50 000 sokolů.
IX. slet 1932 byl věnován 70 výročí vzniku Sokola a 100 
výročí narození dr. Miroslava Tyrše. Hlavní sletové dny 
zde byly začátkem července, cvičilo 188 000 cvičenců, 
ve třech průvodech Prahou šlo 104 000 Sokolů z celého 
světa.
X. slet 1938 měl hlavní cvičení na Strahově počátkem 
července 1938. Průvod Prahou trval 4 hodiny a stal se 
národní manifestací Sokolů před nastupujícím fašismem. 
XI. slet 1948. Po desetileté přestávce způsobené II. světo-
vou válkou byl hlavní program v druhé polovině června. 
Na ploše se vystřídalo 118 000 cvičenců, které denně sle-
dovalo 200 000 diváků. V průvodu pak pochodovalo 75 
000 sokolů, 9 000 hostů a 933 jezdců na koních. 

DVA SOKOLOVÉ
Osudy obou mužů, Tyrše a Fügnera (na snímku vlevo(( )
byly zvláštní, rozdílné, nakonec se spojili nejen ve spo-
lečném díle. Nejprve tedy, jak se poznali. Miroslav Tyrš 
složil v roce 1855 první rigorózum z teoretické a praktické 
fi lozofi e a prakticky z nouze přijal později místo vychova-

tele v rodině podnikatelů 
Bartlemusů v Novém Já-
chymově. Kde to je a kdo 
byli Bartlemusové?  Nej-
prve si musíme říci, co je 
Krušná Hora. Jde o ko-
pec, v jehož okolí byly 
odjakživa doly na želez-
nou rudu. Počátkem 19. 
století zde nechal posta-
vit Jáchym Egon Fürsten-
berg, majitel křivoklát-
ského panství (to přešlo 
do majetku Fürstenberků 
v roce 1731) vysokou pec 
a dům pro dělníky. A tak 

se zde začala rodit obec původně nazvaná „Joachimsta-
hl“ na paměť zakladatele. Později, aby byla rozlišitelná 
od Jáchymova v Krušných Horách byla přejmenována na 
„ Nový Jáchymov“. Obec se měla čile k světu. Vznikla 
tu zanedlouho i škola, památná je také tím, že zde v roce 
1830 František Spal, založil slavnou hutnickou kapelu. Ta 
byla později povýšena na knížecí fürstenberskou kapelu, 
která se zúčastňovala aktivně místního společenského 
života. Někdy v 18. století se v Čechách usadil protestant-
ský rod Bartlemusů. Eduard Bartlemus (1805 – 1877) se 
vyučil chemikem a vystudoval farmacii. Chemie mu uča-
rovala. Někdy kolem roku 1830 vynalezl zdraví neškodný 
smalt na litinové nádobí. A to byl úspěch. První továrnu 
na toto nádobí otevřel v Brně. V roce 1839 vybudoval se 
svými bratry továrnu na smaltované nádobí právě v již-
ní části obce Nový Jáchymov u Berouna právě proto, že 
zde byly prosperující železárny. Mezi námi smaltování 
používali již ve středověku Číňané, Indové či Japonci při 
zdobení šperků. K nám tato metody pronikla již v sed-
mém století, avšak používaný smalt měl některé jedovaté 
příměsi a nehodil se moc pro výrobu nádobí. A právě na 
svém vynálezu neškodného smaltu založil Eduard Bartel-
mus své podnikání. 

Eduard Bartelmus měl dva 
syny, jejichž vychovatelem 
se stal v letech 1858 – 1861 
právě Miroslav Tyrš. Star-
ší Robert (1845 – 1919), 
se narodil 13. 6. 1845 již 
v Novém Jáchymově.  Mi-
mochodem, z mladíka se 
stal díky Tyršovu působení 
český vlastenec, později 
spoluzakládal brněnský 
Sokol, pomáhal rozvoji 
brněnského školství a jeho 
brněnská domácnost se 
stala zastaveníčkem a úto-

čištěm mnoha českých brněnských umělců. 
Místo vychovatele bylo v 19. století běžným způsobem 
obživy mnoha význačných osobností. Rodina, díky paní 
domu, se hlásila k češství.  Postavení vychovatele Tyr-
šovi poskytovalo nejen slušné materiální zabezpečení, 
ale měl mimo své pedagogické povinnosti dostatek času 
k vlastnímu studiu, k přípravě na další rigorózní zkoušky. 
Studuje pilně, jeho záběr je široký. Od nekřesťanských ná-
boženství, přes umění, estetiku až po antiku. Začal také 
s chlapci pravidelně cvičit. Továrníkova rodina byla kul-
turně a vlastenecky zaměřena, v jejich domě se střetávaly 
osobnosti českého společenského života. S příchodem 
Tyrše se zde vytvořil jakýsi literární a fi losofi cký salon. 
Byla to patrně nejklidnější doba Tyršova života.
A ještě si musíme říci něco o vesničce Svatá nedaleko Be-
rouna, která se nachází také jižně od Nového Jáchymova. 
V ní se dodnes nachází myslivna zvaná Na Králi. A prá-
vě v této myslivně se v roce 1860 seznámil s Jindřichem 
Fügnerem, tehdy ředitelem pojišťovny Nuovy z Prahy. 
Fügner jezdil často do křivoklátských lesů. Konal zde 
četné procházky k celkovému posílení organismu. V kři-
voklátských lesích se v té době nepohybovalo až tak moc 
význačných osobností, bylo opravdu jen otázkou času, 
kdy se tito dva muži potkali. Velice brzy vytvořili přá-

jiny Neprávem neboť jak o něm napsal ve svých vzpo

Josef Mánes svého času portrétoval Jindřicha Fügnera
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telský svazek. Zde v dlouhých večerních 
debatách i při častých procházkách vznik-
la myšlenka národního českého tělocvič-
ného spolku. 
Je zajímavé, že oba toto místo ctili i nadá-
le, čímž se nijak netajili. Proto snad v roce 
1897 koupil pozdější starosta České obce 
sokolské dr. Josefa Scheiner ve Svaté od 
Antonína Sýkory pěknou vilu, která zde 
stojí dodnes. Nad balkonem v průčelí jsou
umístěny plakety zakladatelů Sokola, Dr.
Miroslava Tyrše, Jindřicha Fügnera, mezi
nimiž je plaketa Dr. Josefa Scheinera. Nad 
těmito plaketami je nápis: „Lesy šumí 
Tobě na pozdrav, Fügnera zde poznal Mi-
roslav. „
30. července 1922 zde byla uspořádána
Pražským Sokolem pietní oslava a na
myslivně Na Králi byla umístěna pamět-
ní deska s tímto nápisem: „Z přátelství,
které uzavřel pod tímto krovem Jindřich
Fügner s Dr. Miroslavem Tyršem, vzešlo
Sokolstvo spojující slovanský svět.“
Ano velký český vlastenec Miroslav 
Tyrš byl původem český Němec. Naro-
dil se roku 1832 v Děčíně jako Friedrich 
Emmanuel Tiersch v rodině místního zá-
meckého lékaře Jana Vincence Tiersche. 
V historicky krátké době zemřeli Tyršovi 
oba rodině a dvě sestry. Všichni na tuber-
kolózu. Mladý muž, jediný z rodu, byl 
vychováván u příbuzných v Kropáčově 
Vrutici na Mladoboleslavsku a později 
ve Stránově a v Praze. A náhle se tak ocitl 
v českém prostředí.  
Když studoval na malostranském gymná-
ziu tak roku 1850 maturoval na vlastní žá-
dost česky. Místo Friedrich se začal pode-
pisovat Bedřich a brzy přijal vlastenecky 
lépe znějící jméno Miroslav.  V roce 1860 
se stal doktorem fi lozofi e a působil jako 
estetik a teoretik umění. Na tomto poli 
vykonal obrovský kus průkopnické práce, 
objevil mnoho českých umělců a pomohl 
jim s uplatněním. Byli mezi nimi i pozděj-
ší velikáni Josef Václav Myslbek, Fran-
tišek Ženíšek, Vojtěch Hynais, Mikoláš 
Aleš nebo Josef Mánes. 
Fügnerův otec byl pražský obchodník 
s látkami. Syn ovšem nedokončil studia 
na gymnáziu (dnes bychom řekli, že byl 
příliš neposedný) a jeho školou se pozdě-
ji stal zahraniční obchod. Právě ve styku 
s Evropou si uvědomil důležitost vzdělá-
ní. Vlastnil bohatou knihovnu, naučil se 
hrát na varhany, najímal si domácí učitele, 
vzdělává se ve fi lozofi i a v historii. Jako 
mladík také sportoval (potřeboval to ze 
zdravotních důvodů) bruslil, jezdil na 
koni, měl plachetnici. V roce 1853 se ože-
nil a po roce se manželům Fügnerovým 
narodila dcera Renáta. Několik let byl je-
jím domácím učitelem Tyrš, který se pak 
v roce 1873 se svou žačkou oženil. Ta jej 
pak přežila o více než padesát let. 
Jindřich Fügner, byť vyrůstal v německé 
pražské rodině a byl tak trochu kosmopo-
litou, podlehl českým vlasteneckým ná-
ladám a to naprosto dokonale. Sokol měl 
to štěstí, že jeho první starosta byl nejen 
výborný organizátor, ale také nezištný 
a štědrý anonymní podporovatel hospo-
dářských zájmů Sokola a ryzí demokrat. 
Bez jeho hmotné podpory by Sokol nepře-
konal svá první léta. Velkou jeho zásluhouu
bylo, že do Sokola vnesl a důsledně vyža-
doval demokratičnost a liberalismus. Vy-
znával heslo francouzské revoluce „Vol-

nost, rovnost, bratrství“ a nepřímo přispěl
k demokratizaci celé české společnosti.
Stavěl se za občanskou svobodu, ale i za
kázeň. Navrhl oslovení bratře, sestro a za-
vedl v Sokole tykání. Odmítal vnést do ži-
vota spolku politiku a nezdravý nacionali-
smus. Mimo jiné se také zasloužil o vznik 
českého těsnopisu, byl členem Pražské
obchodní komory, od roku 1861 také čle-
nem pražského městského zastupitelstva.
Působil rovněž ve výboru pro zbudování
Národního divadla. Bohužel, předčasně
zemřel (krevní infekce) ve 43 letech, tři
roky po založení Sokola. Jeho pohřeb byl
opravdovou národní manifestací.

KŘÍDLA SOKOLÍ II
Tyrš byl v roce 1884 nervově vyčerpán,
a proto hledal uklidnění na léčebném
pobytu v Tyrolských Alpách, ve vesnici

Ötzu. Tady pak
v pátek 8. srpna
1884 odešel do-
poledne z Hei-
dova hostince,
kde byl ubyto-
ván, a už se ne-
vrátil. Den po-
té přijela za
ním jeho teh-
dejší choť Re-

náta, dcera Tyršova zesnulého přítele Füg-
nera (na snímku vlevo(( ). Tyrš byl ale po
celé další dva týdny nezvěstný. Konečně
pak bylo jeho tělo nalezeno v horské říčce
Aaše u osady Habichen. Nad jeho smrtí tak 
dodnes visí otazník. Šlo zřejmě o nešťast-
nou náhodu, kdy nejspíš sklouzl na horské
stezce a zřítil se do vln. Je však také mož-
né, že se mu stala osudným jeho dobro-
družná povaha a chtěl si v nevyzpytatelné
řece zaplavat. Voda je v ní však mnohde
nestejně hluboká a velmi studená, takže
plavec se mohl potopit a následně dostat 
zástavu srdce. Objevily se samozřejmě
i spekulace o sebevraždě, ty však nejsou
ničím opodstatněné a nedávají valný smy-
sl. Přesné okolnosti smrti už tedy nejspíš
nikdo neobjasní.  Velký český vlastenec,
myslitel, historik umění a pedagog Mi-
roslav Tyrš tak ukončil svůj život v nedo-
žitých 52 letech. Přechodně byl pohřben
v Ötzu, později však byl převezen do Pra-
hy a na Olšanských hřbitovech uložen do
hrobu ke svému spolupracovníkovi a spo-
luzakladateli Sokola, Jindřichu Fügnerovi.

KŘÍDLA SOKOLÍ III
Vlastní činnost zahájil Sokol Pražský
5. 3. 1862. Zpočátku se cvičilo v pronaja-
tých tělocvičnách a různých jiných sálech.
Zaměření bylo všestranné: prostná nářa-
ďová cvičení, skoky, zápas, později bylo
přidáno veslování, plavání, střelba, šerm;
kromě pravidelných cvičení byly pořádá-
ny výlety a společenské akce. V roce 1869
byl při Sokole založen Tělocvičný spolek 
paní a dívek pražských. Roku 1884 byly
zřízeny župní svazy, zastřešující místní
jednoty, pět let nato vznikly Česká a Mo-
ravsko-Slezská obec sokolská, v níž se
župy sdružily.

ČTYŘI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
V listopadu 1915 byla činnost ČOS ra-
kouskými úřady poprvé zakázánay a její
starosta Josef Schneider byl vzat do vazby.
Po válce patřil Sokol k významným spo-

l e č e n s k ý m
silám nového
státu.  Prů-
vod Prahou
v roce 1938
(X. slet) tr-
val 4 hodiny
a stal se ná-
rodní mani-
festací Soko-
lů před nastu-
pujícím fašis-
mem. Podru-
hé bylo hnutí

zakázáno během nacistické okupace
12. dubna 1941.  Ovšem členové Sokola
byli za své postoje i rozsáhlou odbojovou
činnost zatýkáni, mučeni a posíláni do
pracovních, později koncentračních tá-
borů již od roku 1939. To však nestačilo.
K. H. Frank podepisuje výměr o likvidaci
spolku a v noci ze 7. na 8. října 1941 jsou
po celém území protektorátu pozatýkáni
gestapem funkcionáři Sokola jak v ústředí
ČOS, tak i v župách a jednotách. Ke zhru-
ba 1500 členům Sokola, kteří jsou v té
době již vězněni v nacistických žalářích,
přibývá během krátké doby dalších více
jak 5.000 funkcionářů Sokola. Ze všech,
více jak 12.000 členů, kteří prošli peklem
koncentračních táborů, se dle pováleč-
ných statistik 3.388 z nich již konce války
nedožilo. Co bylo ale zakázáno a perze-
kuováno na okupovaném území, o to více
sílilo v exilu. V bojových jednotách RAF,
propagovali sokolské myšlenky českoslo-
venští letci, nové sokolské jednoty vznika-
ly až v daleké v Asii.  Potřetí bylo hnutí
zakázáno komunisty. Nejtěžší zkouška ale
na Sokol čekala s nástupem komunismu.
Na podzim 1948 bylo ze sdružení vylou-
čeno na 11 tisíc členů a tělovýchova byla
násilně sloučena. Sokolské myšlenky se
přesunuly do uprchlických táborů a emi-
granti z Československa pak Sokol zaklá-
dali ve svých nových bydlištích – Kana-
dě, Austrálii, Švédsku, Švýcarsku apod.
V 50. letech 20. století vzniklo v zahraničí
Ústředí čs. sokolstva, které zachováva-
lo sokolské ideály až do roku 1990, kdy
v lednu došlo ke čtvrtému znovuzroze-
ní Sokola. Samotného sletu se zúčastnilo
celkem 585 000 cvičenců a dva miliony

diváků.  Vše vyvrcholilo závěrečným
hlavním průvodem centrem města, který
se i v dešti stal masovou demonstrací pro-
ti nastupujícímu režimu. Dnes sdružuje
Česká obec sokolská zhruba 1100 jednot 
a 190 000 členů. Letos bude mít svůj pat-
náctý slet. Svoji patnáctou olympiádu.

KÁMEN Z LYSÉ
Již v roce 1910 vznikla při České obci so-
kolské komise pro vybudování sokolského
domu. Jenže po vypuknutí 1. světové války
byla Česká obec sokolská dne 23. 11. 1915
rakouskými úřady zakázána a rozpuštěna.

Své zde jistě sehrály sympatie slovanské 
sokolů vůči Srbům a Rusům. Kteří stáli na 
druhé straně válečného konfl iktu. Po válce 
nabídla pražská obec sokolům palác Mich-
nů z Vacínova na Újezdu (Malá Strana). 
Dnes tam stojí Tyršův dům. Před 70 lety, 
26. 9. 1922 byl Michnův palác zapsán jako 
sokolský majetek, v říjnu 1923 se začalo 
s potřebnými demolicemi. Dne 28. října 
1923 byly položeny základní kameny no-
vostavby a o necelé dva roky později, dne 
24. května 1925 byl Tyršův dům slavnost-
ně otevřen k poctě připravovaného VIII. 
všesokolského sletu v roce 1926. Tři týdny 
předtím se zde konala první schůze výboru 
České obce sokolské, kterou řídil její sta-
rosta dr. Josef Steiner. O deset dní pozdě-
ji, 13. května 1925 navštívil Tyršův dům 
člen Sokola, prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk. V tomto měsíci sem přišel ještě 
jednou. SA to v druhém dni slavnostního 
otevření, 25. května 1925, doprovázen mi-
nistrem Edvardem Benešem a pražským 
primátorem Bohumilem Baxou.   Zajímavé 
na tom všem je také to, že bylo do základů 
stavby uloženo celkem šest základních ka-
menů. Dva z Triglavu a z Černigu. Triglav 
(2 864 m) je jakási národní hora Slovinska. 
Slovinci ji mají na vlajce i ve znaku. V po-
lovině 19. století se stala součástí národní-
ho uvědomění – dodnes se říká, že každý 
občan Slovinska by měl nejméně jednou za 
život onu horu slézt. Hora Černig (2020 m) 
leží v dnešní Zakarpatské Ukrajině (tedy 
Podkarpatská Rus jako součást Českoslo-
venska). Kámen z Kriváně symbolizoval 
Slovensko. Další tři kameny byly přivezeny 
z Řípu, z Radhoště a z Lysé Hory. V roce 
2005 organizoval Sokol expedici, jejímž 
úkolem bylo přivézt do Tyršova domu ka-
meny z těchto míst znovu.  Krásný symbol, 
jehož smysl je stále aktuální.

MAMINKA MĚ VZALA ZA RUKU 
A ODVEDLA DO SOKOLA

Poslední březnové číslo týdeníku Respekt 
přineslo mimo jiné velice svěží článek 
s názvem „Ptáčky v parku nekrmím“. 
Popisuje se v něm příběh obdivuhodného 
muže. Jiřímu Soukupovi je 85 let. Je seni-
orským rekordmanem ve skoku do výšky 
a evropským šampionem v běhu na dlouhé 
tratě. Účastní se stále mnoha soutěží v Ev-
ropě a v jiných státech světa, běhá, skáče 
do výšky a do dálky, umí také trojskok. 
Vrhá diskem a koulí. V roce 2010 získal 
v Polsku zlatou medaili v běhu do vrchu. 
V padesáti běžel svůj první maraton. Ka-
ždé ráno cvičí padesát sklapovaček, pade-
sátkrát jede nohama ve vzduchu na kole, 
poté udělá padesát lehkých a padesát těž-
kých kliků. Pak se osprchuje a jde mokrý 
na balkon, aby se otužil. 
V závěru článku Jiří Soukup říká: „Pohyb
mě psychicky podporuje, jinak bych se tře-
ba dnes štrachal s hůlčičkou v parku, krmil 
ptáčky a vzpomínal na mládí. Takhle žiji
naplno každý den“. Jenže pár řádek před-
tím říká Jiří Soukup ještě něco: Sportoval 
jsem samozřejmě už zamlada.  Oba moji
rodiče pocházeli ze sokolské rodiny, a tak 
mě maminka vzala v pěti letech za ruku
a odvedla mě do Sokola, abych se tam na-
učil kázni a jen tak zbůhdarma neběhal po
ulici“. Už tedy víte, o čem si v roce 1860
povídali Tyrš s Fügnerem v myslivně Na
Králi?  (Kráceno pro Obecní noviny)

©Petr Andrle, 2012
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byl poznamenán nádherným teplým počasím, vysokou účast-
ní soutěžících družstev i příznivců hasičského sportu z Kun-
čic a okolí. Do startovní listiny se zapsalo 34 mužských a 10 
ženských družstev celého Moravskoslezského kraje a přijelo 
i družstvo z Podvysoké ze Slovenska.
Po úvodním nástupu, minutě ticha a poradě vedoucích se 
ihned všichni rozešli ke svým družstvům a strojům, aby ješ-
tě na poslední chvíli všechno doladili a předvedli ten nejlep-
ší výkon. Hned prvním třem družstvům však štěstí nepřálo, 
nějaká ta drobná chyba zavinila neplatný pokus. Pak už se na 
start stavěl v pětiminutových intervalech jeden „manšaft“ za 
druhým, střídala se družstva mužská a ženská, útoky s vyni-
kajícími časy s útoky horšími, nebo i neplatnými.

A výsledky mezi muži?
1. Bartovice A 14,549 s
2. Podvysoká (SK) 14,908 s
3. Prchalov A 14,143 s
Naše družstvo z Kunčic skončilo po větším prostřiku na 
21. místě. Na této soutěži mělo premiéru naše družstvo Kunči-

ce-junior, kde soutěžili 4 starší žáci, 2 dorostenci a 1 muž. Po 
menší chybě obsadili 26. místo.

A ženská kategorie?
1. Bartovice A 17,228 s
2. Bartovice B 18,462 s
3. Frýdek 18,812 s
Naše ženy získaly krásné 5. místo s časem 23,003 s.

Celý večer provázel svým příjemným projevem moderá-
tor Vladan Wiej  z Lubna, hudbu a písničky nám mixoval 
Radek Kuchař. Pro soutěžící a návštěvníky byly připrave-
ny stánky s občerstvením, pivem a samozřejmě nechyběly 
placky, grilovaná kýta a letos poprvé jsme nabídli topinky 
s ďábelským masem.  Tato noční soutěž má v našem kraji 
dobrý zvuk, je označována jako první ostrý start v sezóně 
a v hodnocení mezi soutěžícími jsme dopadli velice dobře. 
Soutěž takového to rozsahu by se nedala dělat bez pracovi-
tých dobrých lidí a hlavně našich milých sponzorů. Všem 
moc děkujeme!

6. ročník noční soutěže „O Kunčický pohár“
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Petr Vykrut Zahradní služby
Ing. Vladimír Petrovský Hotel a Kafé Silesia
Marcel Matušák Cestovní kancelář BOŠ
Jakub Němec Palírna u Jakuba
Simona Macurová Hospůdka na Kopečku
Václav Krkoška Penzion Krkoška
Iva Vrlíková Restaurace Skalka
Martin Kotrík Restaurace na Maraláku
Zdeněk a Kateřina
Michálkovi  Hotel Ondřejník
Pizzerie Lucciano
Petr Mikeska Ski areál Opálená
Petr Foltýn 
Marek Zádrapa SOFT COTTON s.r.o
Milan Štefek Autodoprava
Zdeněk Václavík Autodoprava
Luděk Heinz Autodoprava
Zdeněk Mazoch Autoservis
Libor Zpěvák Autoservis
Lubomír a Tomáš Závodní Instalatérství
Kamil Šnyta  Střechy
Ing. Pavel Řezníček Soukromý zemědělec

Leoš Řezníček Soukromý zemědělec
Miloš Cochlar Soukromý zemědělec
Petr Cochlar Soukromý zemědělec
Macurovi Soukromí zemědělci
Josef Konvička
a Petr Ulčák Soukromí zemědělci
Alexandr Jaroš
Rostislav Hurník Finanční poradenství
Jaroslav Běčák Soukromý zemědělec
Ing. Oldřich Menšík Soukromý zemědělec
Zdeněk Mazoch Comax Trade, Frenštát p. R.
TRACON ELECTRIC
Karel Reček Pohřební služba
Miroslav Mrkva Zpracování nerezi
Nervy a.s.  Čeladná Zpracování nerezi
Manželé Slívovi Graseko
Pila Kunčice
Kunčická s.r.o.
Oldřich Vašut Pekárna“Turkův mlýn“ Tichá
Radim Chýlek
Marcela Byrtusová Květinářství
Homolovi Potraviny U přejezdu

Celá soutěž by se nedala zorganizovat  bez podpory těchto sponzorů:

Poděkování patří také Obecnímu úřadu a Základní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
Rovněž MUDr. Janu Chovančíkovi a sestře Sylvě Starečkové za zdravotní dozor.



V kunčické honitbě s rozlohou 
1460 hektarů, kterou obhospoda-
řuje Honební společenstvo Kun-
čice pod Ondřejníkem a jeho stálí 
myslivečtí hosté, žije mnoho dru-
hů zvěře. Především zvěř srnčí, 
ze zvěře drobné pak zajíc a kach-
na divoká. Přechodně se vysky-
tuje jelení a černá zvěř. Ze šelem 
je běžnou zejména liška, kuna, 
jezevec, méně už lasice kolčava, 
z dravců často vídáme káni, po-
štolku, jestřába a řidčeji krahuj-
ce. Rozšíření jsou také zástupci 
pernaté: sojka, straka, vrána, 
havran a krkavec. Už v březnu, 
při jarním sčítání zvěře, mohli 
kunčičtí myslivci konstatovat, že 
normované kmenové stavy zů-
stávají zachovány. Mimo jiné na-
příklad napočítali 74 kusů srnčí 
zvěře a 61 zajíců. Je to výsledek 
mysliveckého hospodaření, stálé 
péče, přikrmování, ochrany, ale 
také lovu. Myslivci totiž mají ze 
zákona povinnost každoročně 
ulovit zhruba stejný počet kusů 

zvěře, o který stavy vzrostly, aby 
ji stále drželi v určených mezích. 
Kmenové stavy zvěře se však 
odvíjejí nejen od úživnosti ho-
nebních pozemků a starostlivosti 
myslivců. Do okolí obce celo-
ročně, zvláště na jaře či v létě, 
téměř každý den míří mnoho 
lidí, místních obyvatel i sezón-
ních návštěvníků. Pěšky s dětmi 
a se čtyřnohými mazlíčky, na 
horských kolech, na koních, ale 
také na motorkách, se čtyřkolka-
mi i automobily. Vhodným cho-
váním při procházkách a spor-
tu mohou zvěři, která zůstává 
národním bohatstvím, darovat 
nejcennější záruku jejího vývoje 
a prospívání – klid. 
Jestli se spárkatá i drobná zvěř 
může několikrát denně nerušeně 
pastvit a žije bez stresu, dokáže 
růst i sílit, snadněji čelí nástra-
hám divoké přírody. Dopřejme 
zvěři, aby se v kunčickém revíru 
cítila bezpečně a opravdu doma. 
Úplně postačí, když na vycház-

kách s rodinou nebo při sportu
omezíme hluk, zabráníme volné-
mu pobíhání psů, budeme se držet 
stálých cest a chodníků, na místě
a bez pohlazení ponecháme zdán-
livě opuštěná mláďata, zejména
nedávno narozené koloušky či za-
jíčky. Nemusíme se obávat, jejich

matky se o ně vzápětí postarají 
samy. Podhorská příroda se nám 
všem za ohleduplnost odmění, 
mimo jiné nevšedními zážitky 
při pozorování života divokých 
tvorů. Honební společenstvo

Kunčice pod Ondřejníkem
Foto: Dr. Arnošt Tabášek 
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Během podzimu se děti učily, jak 
se mají v přírodě chovat, těšily se 
z její krásy a barevnosti.
V zimě zvířátkům ozdobily stro-
meček oříšky, šiškami a řetězy 
z křížal. Ve sněhu pak hledaly 
a poznávaly stopy zvířat.
Na jaře se zase seznamovaly 
s květinami a pomáhaly je lisovat 

pro herbář. Naslouchaly zpěvu 
ptáků, bzučení včel, pozorovaly 
hmyz a rostliny pod lupami.
Děti se také učily pracovat s at-
lasem rostlin, ptáků a získávaly 
nové poznatky a informace z en-
cyklopedií.
Přínosná byla i spolupráce s čle-
ny Ochránců přírody – panem 

Fojtíkem a panem Urbánkem. Při
společné vycházce do blízkého le-
síka děti pozorovaly zavěšení ptačí
budky, dozvěděly se hodně zají-
mavého o ptácích, jejich hnízdění,
mláďatech a čištění budky. Krou-
žek navštěvovala převážná většina
čtyř - pětiletých dětí ze třídy Slu-
níčko, kde v tomto roce působím.

Scházeli jsme se dvakrát za měsíc 
v odpoledních hodinách. Děti se 
z každého setkání velmi těšily 
a odnášely si mnoho zážitků, po-
znatků a nových zkušeností. Podle 
zájmu dětí a rodičů bude kroužek 
Malých ochránců přírody pokračo-
vat i nadále. Snímky jsou z výletů 
do přírody.  Zdeňka Zelová

Malí ochránci přírody
Na počátku školního roku začal v  mateřské škole nově pracovat kroužek „Malí ochránci přírody“. 

Za cíl jsem si dala učit děti poznávat přírodu a vytvořit si k ní kladný vztah.

Měsíc myslivosti začal
Sváteční čas přírody a myslivosti pokaždé připadá na červen, kdy se v lesích i na loukách objevuje 

nové pokolení zvěře. Obzvláště v počátcích života bezbranní tvorové, ale i jejich matky, 
nezbytně potřebují ohleduplnost a ochranu. Měsícem myslivosti si také v naší obci 

každoročně připomínáme společnou povinnost občanů uchovávat bohatost, 
různorodost a krásu beskydské krajiny příštím generacím.
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Touto krátkou básní předsta-
vil naše děti z mateřské školy
pan Jan Kovařík, který le-
tos moderoval již 17. ročník 
festivalu „Mateřinka 2012“
v Nymburce. Než jsme se ale
protancovali tak daleko, mu-
seli jsme své umění ukázat 
nejprve na oblastním kole ve
Valašském Meziříčí dne 15. 3.
2012. Oblastního kola se zú-

častnilo 8 mateřských škol
a kazeta s vystoupeními puto-
vala opět do Nymburku před 
zkušenou porotu. Jak je vidět,
folklor a lidová písnička se
stále líbí, a tak se naše letošní
pásmo s názvem „Řemesníci“
dostalo do Čech, do města
Nymburku, kde se každoročně
koná přehlídka hudebních, ta-
nečních, pohybových i výtvar-

ných činností dětí předškolní-
ho věku.
Na pódiu se vystřídala růz-
ná vystoupení – balet, disco, 
folklór, pohádka atd. Naše 
vystoupení bylo oceněno 
bouřlivým potleskem i slovní 
pochvalou některých přítom-
ných diváků. Tento festival je 
dvoudenní, proto vyjíždíme 
s dětmi již ve čtvrtek ráno, 

abychom po přespání v hote-
lu Sportovního centra zatan-
čili a zazpívali druhý den co 
nejlépe. Letos se generální 
zkoušky zúčastnila i ČT, kte-
rá natočila krátký šot s našimi 
dětmi a ten odvysílala v regi-
onálních zprávách. Mateřinka 
2012 je v této době již minu-
lostí, ale spousta zážitků v nás 
i v dětech nadlouho zůstane.

KDO RÁD ZPÍVÁ, TANCUJE,
AŤ SE S NÁMI RADUJE.

Z MORAVY SME PŘIJELI,
KUS SVĚTA SME VIDĚLI,

ABYCHOM VÁM ZATANČILI,
PÍSNIČKAMI POTĚŠILI.

DÍVEJTE SE DOBŘE VŠICI,
JAK TO UMÍ ŘEMESNÍCI.


