
Rozšířené vydání - 16 stran

ročník XXII. číslo 12/2012 Zdarma

CO KDY 
A KDE? 
Kalendárium akcí 

v obci
Až do 14. 12. 2012
Výstavu „Bratři v triku mají vý-
stavu“ v Galerii Karla Svolinské-
ho v Kunčicích pod Ondřejníkem 
můžete ještě zhlédnout. Potrvá až 
do 14. prosince . 

7. prosince 2012
Slavnostní rozsvěcení vánočního 
obecního stromu. Na stejném mís-
tě jako loni, na Huťařství, v pro-
storu před prodejnou Hruška. Se-
jdeme se v 16:30, vystoupí děti ze 
základní a mateřské školy a cim-
bálová muzika Ondřejníček. Navíc 
se děti  mohou těšit na Mikuláše.  
A dospělí mimo jiné na svařené 
víno, na které Vás zase jako loni 
pozvou členové rady obce.

17. prosince 2012
Vážení spoluobčané, děti z Ma-
teřské školy i žáci Základ-
ní školy Karla Svolinského 
v Kunčicích pod Ondřejníkem 
a dětská cimbálová muzička 
Ondřejníček Vás zvou na tra-
diční PŘEDVÁNOČNÍ KOLE-
DOVÁNÍ. To se koná v pon-
dělí 17. 12. 2012 v kostele sv. 
Maří Magdalény od 17.30 hodi n. 
Těšíme se na Vás.

27. prosince 2012 
Vánoční koncert v kostele sv. 
Maří Magdalény od 17:00. Vy-
stoupí pěvecké sdružení Kopřiv-
nice (až 40 účinkujících) s reper-
toárem Vánoční duchovní hudba 
českých a světových autorů.

Podrobnější informace ke všem 
akcím včas na webu obce a na 
samostatných plakátech

Na obecním úřadě se tentokrát vyučovalo.
Více v článku Projekt „Senioři komunikují 2012“ úspěšně proběhl, na straně 3.

Jsme moc rádi, že se lampiónový průvod stává nedílnou součástí života naší obce.
Vždy je to fajn příležitost k příjemnému setkání. Snad jen výzvou do dalších let by mohlo být, 

že si nějaké to světýlko přinesou i dospělí.
Aby ten průvod, který letos byl snad třistametrový, svítil ještě jasněji .   –MŠ-
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Jsou zvídaví a chtějí se učit. Prvňáčci naší školy. Na straně patnáct J íd í htějí čit P ňáč i ší šk l N t ě t á t
tohoto vydání mají své velké tablo s textem jejich paní učitelky. O nich. 

Oznámení o době
a místu konání voleb

Starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem podle § 14 odst. 1 písm. 
c), písm. d), písm. e) a § 34 odst. 1 a 3 zákona č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákonao volbě prezidenta

o z n a m u j e
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• Výtisk zdarma • Prošlo jazykovou korekturou.

Vážení rodiče a předškoláci!
Zveme Vás na zápis do 1. třídy. 

Ředitelství ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 
nabízí rodičům budoucích prvňáčků umístění dítěte v naší škole.

Zápis se uskuteční ve čtvrtek
30. 1. 2013          od 14,00 – 17,30 hod. v budově školy.

Náhradní termín v úterý
12. 2. 2013          od 13,00 – 14,00 hod.
Přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Těší se na vás děti a učitelé naší školy.

1. Volba prezidenta České republiky  se uskuteční ve dnechp p y

11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a
12. ledna 2013 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin,
případné II. kolo ve dnech

25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a
26. ledna 2013 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin,

2. Místem konání voleb jsou tyto volební místnosti:j y
Ve volební k okrsku č. 1:
Kunčice pod Ondřejníkem čp. 569 (budova radnice – prostory
zasedací místnosti)
Pro voliče dolní a střední části obce po p. Janáče, p. Pustkovou
a po provozovnu na Maralovém kopci čp. 158
Zapisovatelka: Taťána Holušová
Ve volebním okrsku č. 2:
Kunčice pod Ondřejníkem čp. 627 (prostory bývalé lékárny
– přízemí)
Pro voliče horní části obce od vodních nádrží
Zapisovatelka: Jana Martinková

3. V obou volebních komisích byl stanoven minimální počet členů
komise na 10 (včetně zapisovatelky).

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totož-
nost a státní občanství ČR, případně prokáže oprávněnost hlaso-
vat v příslušném volebním okrsku.

5. Každému voliči budou nejpozději 3 dny před konáním voleb do-
ručeny hlasovací lístky a informace o příslušnosti k volebnímu
okrsku.
V Kunčicích pod Ondřejníkem 09. 11. 2012

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Vážení spoluobčané,

přiblížil se vánoční čas. Jako každoročně přináší hlavně 

pilným ženám spoustu práce a starostí se zajištěním úkli-

du, dobrého jídla a dárků pro své nejbližší.  Nic se však 

nemá přehánět.   

 Myslím, že toho shonu máme všichni za celý rok 

až vrchovatě. Využijme proto vánoční čas k načerpání nové 

energie do dalšího života. Věnujme se podle možností ve větší 

míře rodině, přátelům, sousedům i dalším potřebným. Udělej-

me si také čas na kulturu, někdo i na vnímání duchovního 

rozměru Vánoc. Hlavně se pokusme o Vánocích nastartovat 

v obci i ve svém nejbližším okolí lepší mezilidské vztahy. Asi 

máme téměř všichni co napravovat. Každopádně prožijme 

Vánoce každý podle svých nejlepších představ.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jmé-

nem vedení obce poděkoval za Váš podíl na aktivním 

životě obce v roce 2012 a popřál všem pokojné a radostné 

prožití vánočních svátků, hodně zdraví a také pohodové 

vykročení do nového roku 2013.

Tomáš Hrubiš, starosta obce



Dne 3. prosince 2012 uplynul 1 rok od úmrtí
pana Františka Krpce.a

Kdo jste ho znali, vzpomeňte, prosím, s námi.
Za rodinu Krpcovu manželka Marie.

„Nezemřel jsem, neboť budu žít v srdci svých milých“.
Dne 24. 12. 2012 uplynou 4 roky od úmrtí mého manžela

pana Otty Řezníčka
y y

. 
Věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka Evženka, syn Ota,

dcera Kateřina s rodinou a bratr Jiří s rodinou
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Marie Tabášková ......................................................................... 91 let
Jiřina Gurecká .............................................................................. 91 let
Jarmila Rysová ............................................................................. 90 let
Štěpánka Krkošková ................................................................... 89 let
Žofi e Mžiková .............................................................................. 88 let
Marie Bílková ............................................................................... 85 let
Miroslav Střálka ......................................................................... 83 let
Marie Ziková ............................................................................... 83 let
Karel Michna ............................................................................... 81 let
Ludmila Vyroubalová ................................................................. 81 let
Tomáš Kocián .............................................................................. 80 let
Eva Mrkvová ................................................................................ 80 let
Miroslav Hrachový ..................................................................... 80 let
Marie Běčáková .......................................................................... 70 let
Tomáš Sotola ............................................................................... 70 let
Jarmila Polášková ....................................................................... 65 let
Radmila Žáková .......................................................................... 60 let
Emília Tabášková ........................................................................ 60 let
Jaromíra Novotná ....................................................................... 60 let

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

Jubilanti prosinec 2012

Rozloučení

Poděkování

Vzpomínky

V měsíci listopadu jsme se naposledy rozloučili
s paní Antonií Šipulovou a panem Aloisem Chasákem. 

Dále také s paní Marií Tomančákovou, 
která nás opustila v úctyhodném věku 91 let.

Děkuji touto cestou panu MUDr. Janu Chovančíkovi, sestřičce Stareč-
kové a Charitě Frenštát pod Radhoštěm za příkladnou péči a pomoc 
mému manželovi, Aloisu Chasákovi, po dobu jeho těžké nemoci.
Taktéž mé poděkování patří panu Karlu Rečkovi za citlivou přípravu 
smutečního rozloučení a důstojný průběh obřadu.

Manželka Žofi e s rodinou

Ordinační doba v ordinaci PL
MUDr. Chovančíka v prosinci 2012

Ve dnech 6. 12. a 7. 12. 2012 z důvodu účasti na vzdělávací akci
bude ordinace PL uzavřena.
Ordinační doba během vánočních svátků: 27.12. -31. 12. 2012 se 
neordinuje. Akutní případy ošetří MUDr. Petr Pachman - Čeladná 
1 /ordinuje v budově radnice na náměstí v Čeladné/- tel. 558 684 
044. Ordinační doba MUDr. Pachmana: PO, ÚT, ČT 7.30-13.00; 
ST 14.00-18.00; PÁ 7.30-12.00. LSPP: ošetření v Nemocnici Frýdek
- Místek, E. Krásnohorské 321; PO-PÁ 17.00-21.00; SO, NE 8.00-
22.00 ; /nevyjíždí k pacientovi/; tel. 558 415 991; RZP:155 

OPĚT ZAZÁŘÍ
OBECNÍ VÁNOČNÍ STROM

Slavnostní rozsvěcení vánočního obecního stromu se bude konat 
v pátek 7. prosince. Na stejném místě jako loni, na Huťařství, v pro-
storu před prodejnou Hruška. Sejdeme se v 16:30, vystoupí děti ze 
základní a mateřské školy a cimbálová muzika Ondřejníček – letos 
budeme mít profesionální ozvučení i lépe zvládnuté osvětlení, takže 
děti bude dobře vidět i slyšet. Navíc se děti  mohou těšit na Mikulá-
še.  A dospělí mimo jiné na svařené víno, na které Vás zase jako loni 
pozvou členové rady obce. 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Po svátcích vás jistě potěší Vánoční koncert, v kostele sv. Maří Mag-
dalény. Termín koncertu je 27. 12. od 17:00. Vystoupí pěvecké sdru-
žení Kopřivnice (až 40 účinkujících) s repertoárem Vánoční duchov-
ní hudba českých a světových autorů.

Projekt „Senioři komunikují 2012“ 
úspěšně proběhl

  V lednu tohoto roku se obec přihlásila do projektu Nadačního fondu 
manželů Lívie a Václava Klausových Senioři komunikují 2012 a ná-
sledně v  březnu jsme obdrželi oznámení, že se v naší obci tento projekt 
uskuteční.
  V termínu od 19-23. listopadu proběhl v zasedací místnosti obecního 
úřadu tento týdenní bezplatný kurz. Jeho cílem bylo seznámit seniory 
se základním ovládáním a užíváním osobních počítačů s možností vy-
užívání internetu, elektronické pošty a psaním textu a rovněž seznáme-
ní s používáním platebních karet.
  Kurz absolvoval maximální možný počet 12 přihlášených zájemců. 
Zajišťovala ho společnost ha-vel family s.r.o. z Ostravy, která se zabývá 
poskytováním komplexních služeb v oblasti informačních technologií.  
Dle ohlasů zúčastněných byl velmi úspěšný a doufám, že přinesl aktiv-
ním seniorům spoustu užitečných informací.

Lumír Poledník, místostarosta obce

PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, děti z Mateřské školy i žáci 

Základní školy Karla Svolinského v Kunčicích pod 
Ondřejníkem a dětská cimbálová muzička Ondřejníček 
Vás zvou na tradiční  PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ. 

To se koná v pondělí 17. 12. 2012
v kostele sv. Maří Magdalény 

od 17.30 hodin. Těšíme se na Vás.
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Co se děje v naší škole? 
Halloweenská diskotéka

Ve čtvrtek 1. listopadu 2012
uspořádali žáci 9. třídy pro
děti prvního stupně tradič-
ní Halloweenskou diskoté-
ku. Děti, které se zúčastnily,
měly moc krásné masky, se
kterými soutěžily o tu nej-
lepší, nejoriginálnější a také
o nejstrašidelnější.  Zvláštní
odměna byla také pro nejlep-

šího tanečníka. Žáci 9. tří-
dy měli připraveny soutěže 
a hry, děti mohly kreslit pří-
šerky, házet míčkem na ple-
chovky nebo mohly jen tak 
dovádět. Celá diskotéka se 
velmi vydařila, díky žákům 
9. třídy a dětem, které se zú-
častnily. (viz snímky na této 
stránce)

Každé zpestření výuky je 
jistě dobré, zvláště pak, když 
za kulturním zážitkem naše 
děti nemusejí zajíždět do 
vzdálených měst, což se jim 
pak také prodraží cenou do-
pravy. Na naši školu zavítali 
30. 10. čtyři profesionální 
herci, kteří upoutali pozor-
nost žáků 6. – 9. třídy nejen 
mluveným slovem, ale také 
hrou na kytaru, zpěvem 
a doprovodnými obrazy 
s výjevy z použitých balad. 
Připomněli nejen ty nejzná-

mější, jako je např. Wolkrova
Balada o námořníkovi, ale
i mnohé další. Protože ver-
šované texty byly již dávno
používány i jako písňové
texty, poslechli jsme si také
zpívanou kramářskou píseň.
Představení žáci sledovali
pozorně, proto si myslím, že
je herci opravdu zaujali ne-
jen množstvím textů, které
ovládali pamětně. Budeme
se těšit na jejich další návště-
vu. M. Kahánková,

učitelka českého jazyka

Procházka českou baladou

Naše mateřština je velmi 
krásná a obsažná, ne všichni 
však dovedeme „v jazyce“ 
uvažovat stejně. O tom, jak 
se tato dovednost daří našim
žákům, se mohli přesvědčit 
zájemci z 8. a 9. třídy, kteří 
se s vervou pustili do řeše-
ní záludných úkolů letošní-
ho ročníku OLYMPIÁDY 
V ČESKÉM JAZYCE.  5. 11.
proběhlo školní kolo této 
soutěže, zúčastnilo se jí cel-
kem 15 osmáků a deváťáků. 
Na 1. místě se umístila Mar-
kéta Vyroubalová z 9. tří-

dy, která z celkového počtu
30 bodů získala krásných 22.
Za ní následoval osmák Petr
Pustka se ziskem 12 bodů.
Věřím, že také další zúčast-
nění žáci zúročí nově nabyté
jazykové zkušenosti ze sou-
těže a že i v příštím školním
roce vyřeší správně nová
zadání olympiády. Markétě
Vyroubalové, která v úno-
ru pojede do okresního kola
OČJ, přejme bystrou mysl
a dobré nápady k řešení ješ-
tě náročnějších jazykových
úkolů.

Uvažovali jsme hlouběji nad češtinou…

Ve středu 17. 10. 2012 pro-
běhla na naší škole soutěž,
nazvaná “Přírodovědný klo-
kan“. Zúčastnili se jí všichni
žáci 8. a 9. ročníku. Během
40 minut odpovídali na 24
otázek z fyziky, matematiky,
zeměpisu, chemie a příro-

dopisu. Nejlépe se umístila
Karolína Petrová  (8. tř.) se
68 body, na druhém místě
byla Markéta  Vyroubalová
(9. tř.) s 61 body a třetí mís-
to patřilo Jakubu Šafářovi
(9. tř.) s 56 body. 

Blanka Zemánková

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Páteční ráno 9. listopadu 
2012 začalo pro děti, které
přicházely do školy, nezvyk-
le v tom, že žáci 6. třídy pro-
váděli vážení školních bra-
šen. Kdo měl zájem, mohl
si nechat zvážit svůj batoh
či aktovku. Během této akce 
se podařilo zvážit aktovky

79 dětí. Ze zjištěných údajů
žáci šesté třídy vypočítali
průměrnou hmotnost akto-
vek, která byla 5 kg. Největší
hmotnost měla aktovka žáka
4. třídy, která vážila 9 kg, na-
opak nejlehčí aktovku 2,5 kg
vlastnil žák 9. třídy.

Vážení školních brašen
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BOHOSLUŽBY 
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2012

Kostel sv. Máří Magdalény

23.12.2012 9.30 hod.
24.12.2012 21.00 hod.
25.12.2012 9.30 hod.
26.12.2012 9.30 hod.
31.12.2012 16.15 hod.
01.01.2013 9.30 hod.

Kostel sv. Prokopa a Barbory

23. 12. 2012 10.45 hod.
24. 12.2012 20.00 hod.
25. 12.2012 10.45 hod.
26. 12. 2012 ------------
31. 12. 2012 ------------
01. 01. 2013 10.45 hod.

SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED VÁNOCEMI

Pátek 21. 12. 2012  od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Návštěva kněze se svátostmi u nemocného 
doma je možná po telefonické domluvě 

(731 625 791 – P. Mariusz Roszewski, farář)

612/2012

Řáádkoová innzeercce
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK

Sklad Trojanovic e- Bystré. Dříví naštípané na prostorové 
metry (rovnané), špalky. Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Ciťte se skvěle během Vánoc!
www.hubnete.cz/chm   -   702 029 242

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Atraktivní   -   www.podnikejzdomova.cz/chm

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce proběhne ve čtvrtek 13. 12. 2012 
od 15:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Jste srdeč-
ně zváni, program zasedání na úřední desce, plakátovacích plo-
chách a na webu obce. Ing. Tomáš Hrubiš, starosta

Uzavření obecního úřadu
během vánočních svátků

Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem bude 
během vánočních svátků uzavřen pro veřejnost 
ve dnech 27.12. - 28. 12. a 31. 12. 2012 z důvo-
du čerpání řádné dovolené zaměstnanců obce. 
Děkujeme za pochopení.  (TH)

Informace k Vyúčtování vodného 
za rok 2012

Stejně jako každý rok proběhne v závěru roku 2012 a počátkem
roku 2013 odečet vodoměrů a vyúčtování vodného a stočného
za rok 2012. Do vyúčtování za rok 2012 budou zahrnuty pouze
ty zálohy, které přijdou na účet společnosti Kunčická s.r.o. nebo
které přijdete osobně zaplatit na OÚ do 15. 12. 2012. Po tomto
datu budou zálohy převedeny na zálohové platby za rok 2013.
Odečty vodoměrů budou provádět pracovníci prověření
společnosti Kunčická s.r.o.. V případě jakýchkoliv pochybností
se Vám prokáží pověřením, které si můžete ověřit telefonicky
na čísle 725 506 902 u paní Daniely Kociánové nebo na čísle
734 412 708 u pana Ing. Ivana Blažka.
Pokud Vás nezastihnou doma, zanechají Vám lístek – oznámení,
abyste požadované údaje nahlásili buď: osobně, e-mailem nebo
telefonicky. Pro upřesnění uvádíme, že zálohové platby za rok 
2013 se budou opět platit čtvrtletně v termínech:

 I. čtvrtletí do 25. ledna
 II. čtvrtletí do 25. dubna
III. čtvrtletí do 25. července
IV. čtvrtletí do 25. října 

Děkujeme za pochopení.

Přejeme Vám klidné prožití Vánočních svátků a do nového
roku přejeme hodně štěstí, zpraví, osobních i pracovních
úspěchů. Ing. Tomáš Hrubiš, Ing. Ivan Blažek,

jednatelé Kunčické s.r.o.
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Náboženská obec Církve československé hu-
sitské v Kunčicích pod Ondřejníkem oznamu-
je svým věřícím i všem, kdo by chtěli křesťan-
sky slavit vánoční dobu spolu s námi:
Bohoslužby v kunčickém sboru CČLH budou 
vždy v 8 hodin 30 min

- v neděli 16. 12. 2012
- v úterý 25. 12. 2012
- v neděli 30. 12. 2012
- v neděli 06. 1. 2013

dále potom v každém měsíci první, třetí, po-
případě pátou neděli.

Při této příležitosti obrací se náboženská obec 

na své věřící i další příznivce s prosbou. Bu-
dova našeho sboru (čp. 800) bude v r. 2013 
existovat již 85 let. Již od roku 1990 jsme nu-
ceni budovu postupně opravovat a dosud jsme 
vystačili s příjmy z řádného hospodaření bez 
jakýchkoliv dotací. Bylo pořízeno nové po-
krytí střechy, opravena věž zvenčí i uvnitř, 
instalováno elektrické vytápění, důkladně 
opravena sakristie atd. Přáli bychom si opravy 
urychlit, aby budova k pětaosmdesátinám i se 
svým nejbližším okolím měla důstojný vzhled 
a mohla lépe sloužit nejenom bohoslužbám 
a obřadům, nýbrž i k dalším vhodným kul-
turním akcím. To vše se může uskutečnit jen 
s pomocí co nejširšího okruhu věřících i dal-

ších přátel. Žádáme proto všechny, kdo se 
pokládají za příslušníky církve, avšak na její 
potřeby zapomínají přispívat, aby své opo-
menutí napravili. Vítány jsou dary od každé-
ho občana, jemuž záleží na pěkném vzhledu 
veřejných budov v obci. Přispět můžete při 
osobní návštěvě nebo poukázáním příspěvku 
či daru na běžný účet náboženské obce číslo 
1762806339/0800 u České spořitelny. Budeme 
vděčni i za jiné způsoby pomoci. Přijďte mezi 
nás, rádi vám podáme informace o záměrech 
ve věci oprav a dostavby budovy sboru.

Za pochopení napřed děkují
Václav Křesina, farář a členové rady starších

JAK S PYROTECHNIKOU?
Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. S nimi také při-
chází řada nebezpečí, zejména proto, že se samozřejmě jejich příprava 
neobejde bez obstarání tzv. zábavné pyrotechniky. 

Největší nebezpečí představují neodborně podomácku vyrobe-
né pyrotechnické výrobky, proto používejte pouze pyrotechniku uvedenou 
do oběhu legálně s návodem, jak ji obsluhovat a skladovat. To znamená, že 
při nákupu pyrotechniky se vyhýbejte pochybným prodejcům a dbejte na 
to, aby byl výrobek opatřen návodem výrobce v českém jazyce, označen 

třídou nebezpečnosti 
a zabalen v původním 
balení výrobce. Ve stán-
cích lze prodávat pouze 
tu nejméně nebezpeč-
nou pyrotechniku I. 
třídy (např. prskavky, 
pistolové kapsle, bou-
chací kuličky apod.). 
Pyrotechniku II. a II. 
třídy (např. římské sví-
ce, rakety, petardy, mi-

nivýbušky, dýmovnice apod.) lze prodávat pouze v kamenných obchodech 
a to osobám starším 18 let.  Nákup pyrotechniky III. třídy smí navíc prová-
dět pouze osoby s odbornou kvalifi kací, to znamená, že osoby musí před-
ložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. 

Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste předešli zraně-
ním nebo škodám na majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu 
(nikdy ne v blízkosti topení, kamen nebo jiných zdrojů tepla) a mimo do-
sah dětí. Je vhodné odklidit z balkonů veškerý hořlavý materiál, který 
by mohla odpálená pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte návod 
výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby. Neodpalujte 
pyrotechniku z oken svého bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte 
vždy na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparko-
vaných aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití pyrotechnických výrobků 
v bytech a uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno). Nesbírejte ne-
vybuchlé petardy a nesahejte na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyro-
techniku pod vlivem alkoholu.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí zvířata. 
Uvědomme si, že zvířata velice bolestně vnímají zvukové projevy při od-
pálené pyrotechnice, když např. pes má oproti člověku asi 16x citlivější 
sluch. A stres, strach, agrese nebo pokusy o útěk našich domácích mazlíč-
ků jsou ty nejmenší následky našich veselých silvestrovských oslav.

I přes každoroční varování hasičů dochází v období silvest-
rovských oslav k řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých 
se zraní desítky osob a materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. 
Zamyslete se proto nad požární bezpečností u vás doma, abyste se do této 
smutné statistiky nezařadili i vy.

OPATRNĚ I O VÁNOCÍCH!
Vánoce jsou svátky klidu a pohody. Avšak i ve vánočním období muse-
jí hasiči zasahovat u požárů, které by se nemusely při troše pozornosti 
přihodit.

S vánočními svátky je neodmyslitelně spjato používání svíček. Domácnosti 
jsou v dnešní době doslova přeplněny hořlavými materiály. Čalounění ná-
bytku, koberce nebo závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes 
častá varování hasičů dochází každý rok 
v období vánočních svátků k mnoha požá-
rům způsobených rozšířením ohně od ho-
řících svíček. Jakákoli zapálená svíčka je 
v podstatě otevřený oheň, a proto bychom 
při manipulaci s ní měli dbát zvýšené opa-
trnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne kaž-
dá vánoční dekorace se svíčkami je určena 
k zapalování. Klasickým příkladem je ad-
ventní věnec. Při jeho pořízení je potřeba 
zjistit, zda svíčky na něm umístěné lze za-
palovat nebo zda věnec má plnit pouze de-
korativní úlohu a svíčky se nesmí zapálit. 
Na první pohled se jakákoli vánoční deko-
race se svíčkami určená k zapalování liší 
od dekorativní tím, že svíčky jsou odděleny od hořlavé dekorace nehoř-
lavou podložkou. Toto však nelze vztáhnout paušálně na každý výrobek, 
proto vždy před koupí zkontrolujte návod, který by měl být vždy připojen. 
Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude vánoční dekorace se zapále-
nými svíčkami umístěna. Rozhodně není vhodné umístit takovou dekoraci 
tam, kde by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením 
domácností např. k oknům, kde vlivem průvanu může dojít k pohybu zá-
clon ke svíčkám, dále do blízkosti sedacích souprav nebo na police a skří-
ně, kde může dojít k rychlému rozšíření případného požáru. Pod dekoraci 
se zapálenými svíčkami položte vždy nehořlavou podložku. Dávejte také 
pozor domácí zvířata nebo děti, které mohou při hře snadno převrhnout 
hořící svíčku a neštěstí je na světě. 
Zapálené svíčky stejně jako jiný otevřený oheň nikdy nenechávejte bez 
dozoru. I krátké opuštění bytu se může vlivem malé nehody, jako třeba 
zapomenutí klíčů nebo zaseknutému zámku, protáhnout na delší dobu, 
během které se případný požár snadno rozšíří na celý byt. Proto vždy při 
opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste. 
Požáry vánočních stromečků díky používání elektrických svíček již téměř 
vymizely. I tak je ale potřeba se při nákupu a užití elektrických svíček 
ujistit, že jsou schváleny pro použití v České republice a je k nim připojen 
český návod k použití. 
Ve vánočním období rovněž dochází kvůli zvýšené činnosti v kuchyních 
při přípravě svátečních jídel poměrně často ke vznícení potravin při va-
ření. Při hašení vzníceného oleje na pánvi nikdy nepoužívejte vodu, ale 
vypněte sporák a oheň uduste přiložením poklice nebo do vody namočené 
a vyždímané utěrky. Existují také speciální hasicí deky nebo hasicí pří-
stroje určené právě na požáry tuků (třída požárů F). 
Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila ne-
milá událost, a případný požár jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič 
požáru, který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící 
nebezpečí.

nivýbušky dýmovnice apod ) lze prodávat pouze v
y od hořlavé dekorace nehoř

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Šťastný Nový rok Vám přeje
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
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8. září 2012 pořádala Obecní knihovna v Kunčicích pod Ondřejníkem besedu s novinářem a spisovatelem  
Arnoštem Tabáškem.  Známý autor (*1952) se sice narodil  v Hostašovicích, ale dětství prožil u nás. Tento kraj polí, 
remízků, lesů, kopců a hor mu přirostl k srdci, takže se sem domů často vracel, i když profesně působil v Praze.
Ačkoli absolvoval leteckou průmyslovku, 
přešel k úplně jinému oboru, a to k žurna-
listice. Tu vystudoval v ukrajinském Lvově. 
Desítky let pracoval v Praze a vystřídal ce-
lou řadu novin či časopisů. Kromě toho se 
věnoval spisovatelské činnosti. Jeho zájem 
se dá rozdělit do dvou velkých okruhů. Prv-
ní věnoval přírodě, myslivosti, příhodám lidí 
i zvířat. Sem patří jeho volná trilogie: Revír 
mého srdce (myslivecká vyprávění z Kunčic 

pod Ondřejníkem), Moře plné srnců a Země 
černých rytířů. Tyto knihy vydalo naklada-
telství Knižní klub s půvabnými a nezaměni-
telnými akvarely výtvarníka Mirko Hanáka.
Další knihy věnoval různým osobnostem. 
Psal například o Milanu Chladilovi, o Adině 
Mandlové, o textaři Petru Radovi. Návštěvní-
ci besedy se živě zajímali o osudy všech knih 
a na jejím konci si nechali podepsat své vlast-
ní výtisky. Pan Arnošt Tabášek je autorem 

také jedné dětské knížky - Rok se Zuzanou
(příběhy srnečky v lesích Ondřejníka) - a tu si 
mohli návštěvníci besedy zakoupit. Ti z vás, 
kteří nestihli spisovatele Arnošta Tabáška 
„na živo“, mohou přijít k nám do knihovny 
a vypůjčit si některou z pěti knih, které míst-
ní knihovně věnoval.  Je to již zmíněná trilo-
gie, dětská kniha a ještě nádherná výpravná 
kniha Hory shora, kterou napsal s Radkem 
Jarošem, pokořitelem sedmi osmitisícovek.

BESEDA SE SPISOVATELEM ARNOŠTEM TABÁŠKEM
Marie Starnovská, knihovnice



Na pátek 16. listopadu nás „bratři v triku“ Jan 
a Tomáš Hrubišovi pozvali do Galerie Karla 
Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
Na vernisáž o páté odpolední přilákali ně-
kolik desítek zájemců a nebylo to jen z toho 
důvodu, že se jejich výstava jmenuje „Bratři 
v triku mají výstavu“. Ona totiž ještě trvá až 
do 14. 12. 2012. Odborné hodnocení vystave-
ných děl je pochopitelně na rámec možností 

tohoto listu, avšak vyjádřit z nich radost nám 
nikdo nezakazuje. Neboť vystavené obrazy se 
všeobecně líbily a každý si našel něco svého.  
Hodně přítomných na vernisáži také radost vy-
jadřovalo. Konec konců ta vyzařovala i z obou 
vystavovatelů. Obci Kunčice pod Ondřejníkem 
každopádně rostou umělci, kteří se v budoucnu 
v uměleckém světě neztratí. Mají na co nava-
zovat.
Nedávno jsme vzpo-
mínali 200. výročí 
narození znamenité-
ho malíře a sochaře, 
absolventa Vídeňské 
akademie, kunčického 
rodáka Jana Kokeše 
(1812-1867), jehož díla 
najdeme i v obci. Letos 
jsme si také připomně-
li 130. výročí narození 
dalšího znamenitého 
malíře a kunčického 
rodáka Vojtěcha Dole-
žíla(1882-1961), absol-
venta Akademie vý-

tvarných umění v Drážďanech, autora mnoha 
obrazů „krajiny a chaloupek“ z okolí Kunčic 
pod Ondřejníkem a Hukvald. 
Na výstavě, o které je řeč, jsme viděli také 
obrazy, které v nás evokují něco důvěrného, 
protože ona místa na plátně jsou nám známa 
z reálu. Bratrům se výstava povedla. A nebylo 
třeba žádných triků.  (le)

9



1012/2012

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám…… „ 
Tak jako každý rok již brzy rozezní ulice měst a obcí koledníci 
svým zpěvem této známé koledy. Koledníci, poslové vánoční zvěs-
ti, zavítají také do vašich domovů, aby Vám přinesli radost a pokoj 
a koledovali pro ty nejpotřebnější. Díky Vaší solidaritě tak mohla 
Charita pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým matkám 
s dětmi, zkrátka všem potřebným. Také na počátku příštího roku 
vyjdou do ulic skupinky koledníků, které můžou v době od 1. do 
14. ledna 2013 zaklepat u Vašich dveří a poprosit Vás o příspě-
vek na tuto sbírku. Koledníkům můžete přispět do zapečetěných 
pokladniček drobnou i větší částkou. Přispět můžete také přímo 
na účet SČKCH. Vedoucí koledníků budou mít u sebe platný ob-
čanský průkaz a viditelně nošenou průkazku, která je plnou mocí 
ke koledování.

Tříkrálová sbírka 2013
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Starosta seznámil přítomné s vý-
běrem fi rmy k zajištění výběro-
vého řízení na veřejnou zakázku 
Svoz odpadů v obci Kunčice pod 
Ondřejníkem ze dne 5. 11. 2012.  
Byla vybrána společnost Uniten-
der, s.r.o., Ostrava - Moravská 
Ostrava. 
Místostarosta obce seznámil RO 
s prodejem unimobuňky a sně-
hové radlice. RO také schválila 
odkoupení zásahové hasičské 
přilby Gallet pro potřeby zásaho-
vé jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Kunčice pod Ondřejní-
kem.
RO také projednala dvě úpra-
vy rozpočtu, schválila několik 
smluv (např. o koupi pozemků, 
o věcném břemeni se společností 

ČEZ Distribuce apod.)
RO stanovila výši příspěvku na 
neinvestiční náklady na jednoho 
žáka v ZŠ z jiných obcí, které ne-
mají devítiletou ZŠ a jejichž žáci 
navštěvují naší ZŠ. Příspěvek byl 
pro školní rok 2012 a 2013 stano-
ven ve výši 7000, 00 Kč na žáka. 
RO projednala návrh aktualizace 
ceníku inzerce v Obecních novi-
nách. Jedná se o inzerci o rozmě-
ru 1/3 A4 – na základě podnětů 
několika inzerentů. RO stanovila 
s účinností od 7. 11. 2012 cenu 
plošné černobílé inzerce v ON 
o rozměru 1/3 A4 ve výši 660 Kč 
bez DPH.
Kompletní zápisy z jednání rady 
naleznete na webu obce www.
kuncicepo.cz.     (MŠ)

Obec Kunčice pod Ondřejníkem obdržela 

dne 29. 6. 2012 prostřednictvím

Moravskoslezského kraje fi nanční podporu 

z Fondu solidarity EU na nápravu 

povodňových škod z jara roku 2010.

V rámci této podpory byly provedeny následující práce:
 odstranění nánosů zeminy z místní komunikace (MK) – „Valašká 

cesta“ a MK 41c
 oprava zatrubnění, úprava terénu na MK – „Valašská cesta“
 oprava propustku za viaduktem ČD
 vyčištění protipožární nádrže v Kolibách od nánosů zeminy, oprava 

přítoku
 doasfaltování poškozené MK 75c, obnova příkopů
 oprava poškozeného můstku v Kolibách, zabezpečení břehových hran

Oprava povodňových škod byla podpořena 
fi nanční částkou 467 901,40 Kč.

Tomáš Hrubiš

Stejně jako v minulých letech, 
proběhla na naší škole v rámci 
halloweenského týdne, soutěž 
o nejkrásnější vyřezávanou dýni. 
Děti nejen vyřezávaly dýně, ale 
i tvořily a malovaly duchy, stra-
šidla, strašidelné hrady, pavou-
ky, netopýry…. Jejich výrobky 
zdobily kout v přízemí školy, kde 
bylo vystaveno celkem 72 dýní. 
Každé ráno při příchodu do ško-
ly se děti u výstavky zastavovaly 
a prohlížely všechny svítící dýně, 
aby pak v závěru týdne mohly dát 

hlas té, která se jim líbila nejví-
ce ze všech. V závěru týdne žáci 
9. třídy uspořádali pro mladší děti 
halloweenskou diskotéku v mas-
kách se spoustou zábavy a soutě-
ží. Dětem se diskotéka moc líbila 
a deváťáci spolu s třídní učitelkou 
Mgr. B. Zemánkovou si tak za-
slouží velkou pochvalu a poděko-
vání. Poslední den – v pátek pro-
běhlo samotné hlasování a děti 
i s učiteli tak zvolili tu nekrásněj-
ší vyřezávanou dýní roku 2012, 
jejímiž autory byli žáci 9. třídy. 

Na 2. místě se umístila dýně žáků
2. třídy a třetí místo získala dýně
první třídy. Všichni ocenění zís-
kali diplom a sladkou odměnu.
 ZŠ a MŠ Karla Svolinského touto
cestou děkuje panu J. Michnovi,

který daroval škole velké množ-
ství vypěstovaných dýní, bez 
nichž by hallowenská výstavka 
nebyla tak bohatá (doprovodné 
snímky také na straně 4). 

I. Myslikovjanová

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE 
V LISTOPADU

Finanční podpora
z Fondu solidarity EU

Ještě jednou Halloween 2012 ve škole



Kdy vlastně vznikla poštovní služba, přesně 
nevíme. Píše se o ní i v Bibli, dopisy nachá-
zíme i na keramických vykopávkách starých 
více než 3 000 let před naším letopočtem. 
Prvním poštovním systémem byla kurýr-
ní pošta. Poslové na koních spěchali ve dne 
v noci. V říši římské se již používaly dokonce 
poštovní povozy. A tehdejší pošta, dá-li se to 
tak napsat, využívala silnice v celkové délce 
přes sto tisíc kilometrů. V Evropě se poštov-
ních služeb na konci středověku ujímají hra-
bata Thurn-Taxis. Pokrývaly většinu Evropy 
a jejich provoz trval až do roku 1867. Prvního 
poštmistra v Evropě známe jménem. Byl jím 
sir Brian Tuke, pochopitelně ve staré dobré 
Anglii. Tam byla také v roce 1660 zavedena 
první poštovní razítka s udáním data odeslá-
ní. Nu a to byla příležitost k tomu, aby se tyto 
placené služby realizovaly pomocí poštovních 
známek. Dokonce známe datum jejich vydá-
ní. Stalo se tak 6. května 1840, tedy nikoli tak 
dávno. U nás zestátnila poštu Marie Terezie 
v roce 1743. Necelých sto let později nahrazují 
poštovské povozy, které měly jinak na silni-
cích přednost, poštovní vláky. Začalo se s vý-
stavbou poštovních úřadů. Na konci 19. století 
je jich v Čechách, na Moravě a ve Slezsku více 
než tisíc. Nu a v roce 1913 se jejich počet zvý-
šil o jeden. Poštovní úřad byl otevřen v Kunči-
cích pod Ondřejníkem.    V příštím roce tomu 
bude tedy 100 let.
Musíme se nejprve podívat, jak vypadal roz-
voj poštovnictví v našem regionu. Frýdek 

byl například zapojen do poštovních služeb 
již v roce 1644 v rámci spojení mezi Těší-
nem a Brnem. O sto let později, v roce 1756 
byl Frýdek součástí poštovního spojení mezi 
Krakovem a Kroměříží. Koncem 18. století 
byl Frýdek součástí spojení z Vídně do Lvo-
va. V roce 1900 byl Frýdek již samostatným 
poštovním úřadem a v roce 1905 byl poštovní 
a telegrafní úřad zřízen v Místku. V roce 1908 
bylo již na poštovním úřadě v Místku zaměst-
náno 18 úředníků a zřízenců. Původní budo-
va této pošty, na tehdejší Císařské ulici (dnes 
U staré pošty) má na svém průčelí desku, při-
pomínající, že zde v letech 1891 – 1893 sloužil 
jako poštovní úředník Petr Bezruč.

   Rozvoj poštovnictví v našem regionu byl po-
někud zpomalen první světovou válkou (1914-
1918), avšak v novém státě dochází k jeho znač-
nému rozvoji. Pokud jde o Kunčice pod Ond-
řejníkem, podařilo se nám zajistit dvě poštovní 
razítka z rocku 1920. To se obec ještě jmenova-
la Velké Kunčice pod Radhoštěm (viz obrázek). 
Tímto úvodním článkem chceme rovněž po-
žádat případné pamětníky nebo majitele pí-
semností, pohlednic, dopisů, které se týkají 
doby od roku 1913, zda by je nemohli zapůj-
čit, nebo zda by neposkytli nějaké informace 
o začátcích poštovnictví v  obci. K němu se 
vrátíme v příštím čísle.                                                                                                   

Petr Andrle

1212/2012

100. let od založení pošty v Kunčicích pod Ondřejníkem (1)

NABÍDKA PRO INZERENTY
Na základě vašich podnětů 

nabízíme nový rozměr plošné inzerce: 1/3 A4 

Cena černobílé 1/3 A4 ve výši 660,- Kč bez DPH, barevně 30%
příplatek (na celou šířku A4 do jedné třetiny výšky)

Římský poštovní vůzŘí ký št í ů

Poštovní rychlík z roku 1832P št í hlík k 1832
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Je všeobecně známo, že mladý Antonín Pust-
ka se několikrát v Kunčicích pod Ondřejní-
kem sešel se skladatelem Leošem Janáčkem. 
Výsledkem jejich setkávání nebylo pouze to, 
že se zachovalo 320 lidových písní a nápěvů 
z naší oblasti, které Antonín Pustka sesbíral 
a zapsal. Leoš Janáček mnohé z nich použil 
ve svých skladbách a všechny jsou uloženy 
v archivu brněnského Ústavu pro etnografi i 
a folkloristiku.
Leoš Janáček rovněž zajistil účast kunčické 
cimbálové kapely Josefa Válka a tanečního 
souboru z Kozlovic na Národopisné výstavě 
českoslovanské v Praze, v památném roce 
1895. Poté se Leoš Janáček s Antonínem 
Pustkou  ještě několikrát setkali. Třiadvace-

tiletý mladík z vesnice vzhlížel s pochopitel-
nou úctou ke skladateli, jedenkrát tak starší-
mu a navíc ve světě již známému.  
Uplynula desetiletí a Antonín Pustka (na 
snímku vlevo) se mezitím stal starostou, ale 
vzpomínka na Janáčka mu nedala spát. A tak 
si zapsal, jak to bylo, když se s Janáčkem se-
tkal znovu po více než dvaceti letech. Opis 
textu je autentický.

Po návštěvách Mistra L. Janáčka, kdy pře-
vzal sbírku domácích písní, zůstaly milé 
vzpomínky. Později, až se poměry mé zlepšily, 
zjistil jsem, že L. Janáček je na prázdninach 
v Hukvaldech, zajel jsem tam, aby Janáčka 
zase uviděl.  Tam mi bylo řečeno, že pan pro-
fesor je s panem arcibiskupem Prečanem na 
procházce v oboře a není vhodno je vyrušo-
vati. To jsem chápal, ale aspoň s daleka se 
na tu dvojici podívám. Nebylo těžko je naléz-
ti. Jejich procházková tura začinala u silnice 
a vedla asi 200 m do obory. Panové pravě šli 
do obory. Asi 25 m od cestiny kde se prochá-
zeli, bylo dost husté křovi, kdež jsem se ukryl. 
Na jejich zpatečni cestě, uviděl jsem zblízka, 
že arcibiskup je vyžši postavy, ale Janáček, 
třeba manši byl široky v ramenach a pevně 
stavěny. Oba panové měli již vlasi hodně bílé. 
Arcibiskup byl klidný ale Janáček hodně po-
hyblivý, vedl rozhovor, a svoje slova dotvrzo-
val rychlými pohyby svých ruk. Pro tentokrát 
jsem byl s tímto uvíděním uspokojeny a ježto 
mi bylo řečeno, že chci-li s L. Janáčkem byti 
na řeči, tu musím přijiti zavčas ráno. Opako-
val jsem svou návštěvu druhého dne časně 
z rána. 

Poznámka: S Leošem Janáčkem v oboře roz-
právěl ThDr. Leopold Prečan (1866-1947) 11. 
arcibiskup olomoucký a metropolita morav-
ský. Na snímku nahoře vpravo.

Pantáta Pustka tyto svoje vzpomínky, bo-
hužel nedatoval, takže se můžeme pouze 
dohadovat. Jak uvidíme v druhé části jeho 
vzpomínek, měl Janáček zájem o zazname-

nání různých zvuků, které vydává liška, pro-
tože se připravoval na skládání opery „ Liška 
Bystrouška“. Předlohou mu byla série článků 
přítele Rudolfa Těsnohlídka v Lidových no-
vinách v létě roku 1921. Janáčka na ony texty 
upozornil smích jeho hospodyně Stejskalové, 
která se při četbě těchto příhod smála velice 
hlasitě. Na otázku Janáčkovu odpověděla slo-
vy: „Milostpáne, oni přece tak dobře znají, 
co si zvířátka povídají, pořád ty hlasy zapisu-
jou... .z toho by byla panečku opera“.

Málokdo ví, že Janáčkova obsese ohledně 
zápisu zvuků šla tak daleko, že si do not za-
pisoval i vrzání dveří. Avšak jelikož oproti 
literární předloze, kdy revírník vidí ve snu 
Bystroušku po boku otce jejích mláďat, končí 
Janáčkova Bystrouška tím, že ji zastřelí ob-
chodník s drůbeží Harašta. Proto potřeboval 
Janáček autentické zvuky umírající lišky. 
Jakkoli se nám to může zdát kruté, víme, že 
sedmdesátiletý Janáček se v této opeře zastá-
vá lásky, mládí, ženství a věčné touhy. Sám 
vlastně jistým způsobem bilancuje svůj život. 

Před devadesáti lety se potkali znovu Janáček s Pustkou 

JAK BYL STAROSTA PUSTKA U TOHO, KDYŽ „LIŠKA 
BYSTROUŠKA“ PŘELSTILA LEOŠE JANÁČKA

V lesích kolem Hukvald pobíhala liška, o kterou měl v roce 1922 zájem Leoš Janáček. Potřeboval si zapsat, jak liška mluví. Aby pak jeho 
Liška Bystrouška poslala signál lidem celého světa o tom, že v této oblosti žijí lidé s citem pro hudbu, přírodu a humor.
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Janáček začal pracovat na opeře Liška Bys-
trouška v lednu 1922 a práci ukončil v říjnu 
1923. Opera měla premiéru 6. listopadu 1924. 
Dá se tedy setkání pantáty Pustky a Janáčka 
nejspíše situovat do roku 1922, neboť v roce 
1923 měl skladatel jistě všechny přípravné 
práce za sebou. A nyní druhá část zápisků 
pantáty Pustky.

Zastihl jsem L. Janáčka právě na odcho-
du i s hajným do obory. Janáček mě poznal, 
a pozval, aby šel s nimi podívati se na jejich 
zaměstnání. Hajny nesl fl intu a malý balíček.  
Hádal jsem, že je to svačina ale ukázalo se 
že to je maso pro lišku. Ku skládání hudby 
k opeře Liška bystrouška, potřeboval Janá-
ček slyšeti, jak liška nařika kdaž je střelcem 
střelena. Za tím účelem chodili společně 
s hajným na čekanou za měsičných noci ně-
kdy před pulnoci, jindy po pulnoci i ve dne. 
Dost hluboko v oboře měli mezi dvěma stro-
my z četyny shotovenou budku asi 4 m vyso-
ko. Lazili do budky po žebřu. Z rána v oboře 
ptáci zpívali a čim dále jsme šli tím se zpěv 
sesiloval. Zdálo se, jakoby ptáci jedni druhým 
dávali zprávu, že se blíži někdo něpovolaný. 
Janáček se zastavil, hledal po kapsách, na 
to dotázal se mě: Máte sebou notový papír? 
Němám! Janáček na to: Mládenče, jak vy 
sbirate ty Vaše pisničky, když nemáte notový 
papír?  Čisty papír mate? To jsem měl jednu 
osmerku. Janáček, podložil peněženku a na 
tento čistý papír od ruky značil linky pro noty. 
Požádal nás o klid a už psal noty vysoko nad 
linkami. Bylo zřejmo, že zachycuje do not ten 
ptačí zpěv. Po napsání not zapiskal nám kou-
sek napsaného řádka ústním pískáním a otá-
zal se: No je to tak, jak ti ptáci zpívaju? Bylo 
to tak a Janáček měl radost. 
Po té došli jsme k budce shotovené z četyny 
ale ta byla jen pro dvě osoby a nesmělo se tam 
hovořit. 
Janáček si stěžoval, že liška dosavad nepřišla 
na ranu ale jakmile Janáček s hajnym domu 
odešli, liška vždycky navnazené maso sežra-
la. S tím jsem já byl uspokojen a s přáním 
dobrého pořízení jsem oboru opustil. 

Možná, že ani dnes, téměř po stu letech, ne-
jsme zcela schopni pochopit úžasnou auten-
tičnost a jedinečnost tohoto svědectví. Leoš 
Janáček (na snímku vpravo nahoře) je dnes 
bezesporu jednou z nejvýznamnějších postav 
světové opery. A pochopitelně nejen opery. 
Jsou období, kdy jsou Janáčkova díla dává-
na na předních světových scénách současně. 
Již tehdy, po listopadové brněnské premiéře 
v roce 1924 se Liška Bystrouška dočkala pre-
miéry pražské a poté se rozletěla do světa a je 

v něm usazena dodnes.  Například v roce 1954 
byla uvedena v Berlíně pod taktovkou Václava 
Neumanna ve 218 reprízách. V roce 2011 byla 
Liška Bystrouška nastudována ve dvaceti svě-
tových scénách včetně Vídeňské státní opery, 
Cambridge Philharmonie Society a Toronto 
Symphony Orchestra.  A v hudbě její jsou zce-
la jistě také tóny, které poslouchali v hukvald-
ské oboře kunčický starosta a sběratel lido-
vých písní Antonín Pustka a tehdy již světově 
proslulý hudební skladatel Leoš Janáček. 
Autor literární předlohy Rudolf Těsnohlídek 
umístil příběh lišky (která se původně jmeno-
vala Bystronožka, avšak omylem sazeče do-
stal jméno Bystrouška) do lesů v okolí Brna. 
Leoš Janáček si jistě mohl potřebné zvuky 
zapsat někde v těchto lesích. Ale on jede do 
míst, která mu již tolikrát naznačila správnou 
cestu v jeho tvorbě. Hukvaldy, Kozlovice, 
Kunčice, to jsou místa, která Janáčka nejen 
inspirovala. Hudební odkaz našich předků ho 
dovedl k úžasným hudebním formám, před 
nimiž se dodnes sklání celý svět.
A snad ještě dvě drobné příhody, které mají 
s Kunčicemi pod Ondřejníkem hodně společ-
ného.
Po pražské premiéře Lišky Bystroušky napsal 
do Rudého práva (21. 5. 1925) Zdeněk Nejed-
lý tato slova: 

„Jest to zkrátka vše jen hra na přírodu, ale ne 
příroda. V Bystroušce však je to tak primitiv-
ně uděláno, že nás to nezaujme ani jako hra. 
K tomu ani scény, ani dialog tu nejsou nějak 
vtipné nebo humorné, jako vůbec Janáček 
není umělec humoru, což jest ostatně přiroze-

no, neboť humor jest 
produkt právě vyso-
ké kultury. Zde lidé, 
mají-li být veselí, se 
napřed opijou, což 
je ovšem laciný pro-
středek, a zvířata se 
chovají a mluví jako 
odpadky lidské spo-
lečnosti, což je ještě 
lacinější. Nesmíme 

vůbec zapomenout, že Janáček není a nemůže 
být to, čemu v umění říkáme tvůrce.  Na to je 
Janáček právě příliš primitivem.“
Inu, má recenzent právo na svůj názor, život 
vždy ukáže, kde je pravda. V té době chápa-
li Janáčka takoví zemití venkovští lidé, jako 
byl Antonín Pustka, naprosto jednoznačně 
kladně. Ale stejně smýšleli i lidé vzdělaní. 
Jen několik měsíců před Nejedlého nená-
vistnou recenzí, dne 8. prosince 1924 koná 
se ve Smetanově síni památného Obecního 
domu v Praze koncert mužských sborů. Ty 
mají na programu skladby Janáčkovy (Věčné 
evangelium, Šumařovo dítě, Taras Bulba). 
Přítomný skladatel Leoš Janáček je pozván 
také přítomným prezidentem Masarykem do 
prezidentské lóže. Zřejmě Masaryk, chápal 
Janáčka jinak než Nejedlý. 
A ta zajímavost? Věčné evangelium uvedl 
sbor pod vedením sbormistra Huberta Do-
ležila. Ten pochází odtud, protože se zde 25. 
října 1876 narodil v rodině kunčického učitele 
Josefa Doležila. Má také slavné bratry, malíře 
Vojtěcha Doležila a vynikajícího hudebního 
pedagoga, sbormistra a prvního děkana Hu-

dební fakulty AMU Metoda Doležila (na 
snímku nahoře). Všichni se narodili v Kunči-
cích pod Ondřejníkem. 
A nebylo by toto vzpomínání zcela úplné, 
kdybychom nepřipomněli, že se o rozšíření 
Janáčkova díla velmi zásadně zasloužil právě 
jeden z uvedených bratrů, místních rodáků.
Když se světový dirigent Sir Charles Ma-
ckerras po druhé válce vypravil do Prahy 
studovat u Talicha a seznámit se s Janáčkem, 
nebyla zde již politická i umělecká situace 
nejlepší. Ale přesto se o jeho první hudební 
kroky na pražské půdě perfektně postarali 
profesor Pavel Dědeček a profesor Metod 
Doležil. I díky tomu jsou dnes ve světě Ma-
ckerrasem korigovaná vydání Janáčkových 
oper běžně užívána.
Ano, já vím, je to všechno z dob dávných. Ale 
připomínat bychom si všechny tyto okolnosti 
měli. Neboť právě ony tvoří častokrát neuvě-
řitelné a krásné kousky historie, které potěší 
a hřejí.  PETR ANDRLE
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Je 1. prosinec a naši prvňáčci se s nadšením zapojili do školních činností. Pracují s čísly a příklady do pěti, čtou první písmenka, slabiky a slova, J 1 i ši ňáč i dš í jili d šk l í h či tí P jí čí l říkl d d ěti čt í í k l bik l
získávají větší znalosti o podzimní přírodě, dopravní výchově, o škole.
Tvořivě spolupracují na úkolech ve skupinkách, zapojili se do mnoha soutěží. Našimi žáčky 1. třídy jsou: Albert Baran, Ondřej Beránek, Andrea 
Blažková, Václav Cáb, Natálie Čajánková, Žaneta Čajánková, Monika Fojtíková, Michal Grohman, Alexandra Hanousková, Miroslava Káňová, 
Patrik Klepáč, Claudie Macurová, Štěpán Menšík, Natálie Mičková, Karolína Polohová, Daniel Potůček, Tereza Pytlová, Leoš Řezníček, Matouš 
Vávra, Petr Vykrut a Kristýna Zábojová.
Přeji dětem mnoho úspěchů, radosti a nadšení v prvním roce školní docházky. Mé poděkování patří všem rodičům prvňáčků, kteří přispěli fi nanční 
částkou na lepší materiální vybavení třídy, i těm, kteří nabídli svou pomoc při pořádání akcí našeho třídního kolektivu.  Eva Halatová, třídní učitelka

Den, 27. 11. 2012, se 
stal pro naše prvňáčky 
dnem velmi význam-
ným. Proběhl KŘEST 
SLABIKÁŘE. Děti už 
znají mnohá písmen-
ka, čtou slabiky, slova, 
věty. Prozatím praco-
valy s Živou abecedou. 
Dnešním dnem převza-
ly z rukou kmotrů paní 
Š. Vykrutové a pana P. 
Klepáče tu dlouho oče-
kávanou knihu - Slabi-
kář. S nadšením četly 
svá jména a hned sla-
bikářem listovali a četli 
známá písmenka. Roz-
zářené oči žáčků a je-
jich pocit opravdových 
školáků byl hřejivým 
oceněním pro mě i ro-
diče, kteří se na akci 
podíleli. Děkuji mno-
hokrát kmotrům, kteří 
Slabikář pokřtili šam-
paňským, připravili pro 
ně sladké překvapení, 
vytvořili ve třídě velmi 
příjemnou atmosféru 
a předali knihu osobně 
dětem.   Eva Halatová
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