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Vítání občánků
Dne 30. října 2010 jsme
přivítali do svazku naší
obce tyto nové občánky:
Vanesu Píšovou, Matyáše
Hanzela, Matyáše Macuru
a Adélu Křenkovou.

Dětem i rodičům přejeme
hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.

Vážení spoluobčané,

říjnovými komunálními volbami jsme uzavřeli vo-
lební období 2006 – 2010 a zahajujeme nové vo-
lební období 2010 – 2014.

Předně bych chtěl poděkovat vám voličům za dů-
věru, kterou jste nám zvoleným členům zastupitelstva
obce ve volbách prokázali. Pro nás z toho vyplývá
velká odpovědnost vůči všem občanům obce.

Osobně si velice vážím důvěry členů zastupitel-
stva obce, kteří mne zvolili starostou obce. Tuto
funkci vnímám hlavně jako službu pro všechny ob-
čany obce.

Chci také poděkovat odstupujícímu starostovi obce Ing. Michalu Pavlitovi za
práci pro obec, poděkování patří i odstupujícímu místostarostovi panu Oldřichu Ha-
rabišovi, odstupujícím členům rady obce a zastupitelstva obce. Děkuji též předse-
dům a členům výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce za jejich činnost
v minulém volebním období. Poděkování patří i panu Petru Tryščukovi za práci spo-
jenou s vydáváním Obecních novin a při správě webu obce.

Za sebe mohu slíbit, že budu usilovat o to, aby-
chom navázali na to dobré, co bylo v minulém vo-
lebním období v obci vybudováno a připraveno.
Také budu usilovat o zlepšení společenského klí-
matu v obci. Jsem ochoten spolupracovat se
všemi, kteří upřímně chtějí spolupracovat.

Úkolem zastupitelstva obce bude mimo jiné
podpora společenského života v obci a podpora
úcty a slušnosti v mezilidských vztazích. Zastupi-
telstvo obce také musí více respektovat vůli ob-
čanů a hledat společná témata, která nás
všechny budou sbližovat a ne rozdělovat.

A protože se blíží Vánoce, svátky pokoje a
klidu, přeji všem spoluobčanům radostné a po-
hodové prožití vánočních svátků, věřícím spolu-
občanům přeji duchovní povzbuzení a všem
hodně zdraví a štěstí v novém roce 2011.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Do nového roku pro Vás připravu-
jeme nový design obecních novin. Vy-
pisujeme veřejnou soutěž na návrh
hlavičky obecních novin.

Vítězný návrh se stane duševním vlast-
nictvím obce a autor bude symbolicky od-
měněn částkou 1 000 Kč.

Věříme, že se i dnes najdou šikovní lidé
ochotní pro obec něco udělat či vytvořit.

Návrhy, prosím, posílejte do 10. ledna
2011 na email starosta@kuncicepo.cz.
Můžete je také odevzdat v elektronické
podobě přímo na obecním úřadě k rukám
starosty obce.

První obecní noviny vyjdou koncem
ledna, uzávěrka pro zasílání příspěvků je
10.1.2011. Email pro zasílání příspěvků
zůstává stejný – noviny@ kuncicepo.cz.
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...a zastupitelstvo

Nová obecní rada...

Zastupitelé zleva: Lenka Dobiášová, Čestmír Kubečka, Vilém Majerek, Karel Jurek,
Michaela Šebelová, Tomáš Hrubiš, Ivan Blažek, Lumír Poledník, Jan Chovančík,
Renata Kimešová, Michal Pavlita, Josef Chovančík, Pavel Řezníček, David Fojtík

Foto (2): Oldřich Harabiš

Vážení občané,
jsme si vědomi, že nejste dosta-

tečně informování o průběhu stavby
kanalizace a ČOV. Připravujeme pro
Vás mimořádnou přílohu obecních
novin, kterou obdrží občané, kterých
se výstavba kanalizace bezprostředně
dotýká, do Vánoc do svých schránek.
Ostatní budou s dokumentem sezná-
meni na www.kuncicepo.cz. V prů-
běhu ledna bude svolána informativní
schůzka pro občany, kde budou do-
davatelem stavby i zástupci obce zod-
povězeny Vaše dotazy týkající se
výstavby kanalizace.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Zveme Vás na zasedání
Zastupitelstva obce,
které se bude konat

ve čtvrtek 16.12.2010
od 17:00 na zasedací

místnosti OÚ.

Prosba k odklízení sněhu
Snažíme se zajistit dle našich mož-
ností odklízení sněhu z chodníků a
cest, aby obecní komunikace pro Vás
byly bezpečné. Žádáme Vás, abyste
nevhodným parkováním odklízení
sněhu nekomplikovali.

Oznámení obecního úřadu
V pátek 31. 12. 2010 bude obecní
úřad z důvodu dovolené uzavřen.
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Jubilanti
v prosinci oslaví svá

životní jubilea tito občané
Marie Tabášková 89 let
Jiřina Gurecká 89 let
Jarmila Rysová 88 let
Štěpánka Krkošková 87 let
Žofie Mžiková 86 let
Milada Ondrušáková 85 let
Marie Hrdá 84 let
Marie Bílková 83 let
Miroslav Střálka 81 let
Marie Ziková 81 let
Antonie Šipulová 81 let
Zdenka Galdová 75 let
Jana Strnadlová 70 let
Zdeněk Klimeš 65 let
Aloisie Stempěnová 60 let
Petr Glembek 60 let
Vladimír Drexler 60 let
Marie Šrubařová 60 let
Zdeňka Kopřivová 60 let
Jiří Keňo 60 let

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

Rozloučení
v měsíci listopadu jsem se naposledy
rozloučili s paní Annou Jurkovou a
s paní Vlastou Kahánkovou.

Vzpomínky
„Osud nám nevrátí, co kdysi vzal.
Vrací jen vzpomínky, bolest a žal“.

Dne 31.12.2010 vzpomeneme 5. vý-
ročí úmrtí pana Rudolfa Fajkuse. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Jana a děti s rodinami.

Dne 22. prosince uplyne rok, co nás
opustila naše milovaná manželka a ma-
minka paní Adéla Šrubařová, učitelka
ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích p.O.
V této škole vyučovala 35 let.

Prosíme Vás, věnujte ji spolu s námi ti-
chou vzpomínku.

Manžel Zdeněk,dcera Adéla
a syn Zdeněk s rodinami.

� �

� �

Výměna
vodoměrů
Vážení občané,
v termínu od 13. 12. 2010
– 23. 12. 2010 proběhne
výměna vodoměrů.

Bude se jednat
o tyto nemovitosti:
č.p. 352, 556, 672, 500, 270,
483, 511, 446, 648, 576, 484,
649, 662, 381, 666, 409, 629,
499, 667, 477, 684, 732, 715,
625, 272, 701, 271, 671, 306,
116, 200, 115, 114, 155, 341,
620, 536, 397, 370, 578, 638,
118, 496, 482, 619, 377, 678,
109, 405, 382, 406, 421.
Výměnu bude provádět pan Bražina Jaro-
slav, který se prokáže pověřením společ-
nosti Kunčická s.r.o. se sídlem společnosti
Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13.

Tímto Vás laskavě žádám, abyste sms
zprávou na číslo 725 506 902 popř. na e-
mailovou adresu barbora.sacka@kunci-
cepo.cz nahlásili, v jakém termínu nám
zpřístupníte Vaši nemovitost, případně tel.
kontakt - pověřený pracovník s Vámi do-
mluví termín výměny vodoměru tak, aby vše
proběhlo bez problémů.

Za spolupráci předem děkuji.
Barbora Sacká

Svozový kalendář
komunálního odpadu
na 1. pololetí 2011
Kunčice pod Ondřejníkem

Svozový den: Čtvrtek
Datum 1 x za 2 týdny

7. leden horní
13. leden dolní
20. leden horní
27. leden dolní
3. únor horní
10. únor dolní
17. únor horní
24. únor dolní
3. březen horní
10. březen dolní
17. březen horní
24. březen dolní
31. březen horní
7. duben dolní
14. duben horní
21. duben dolní
28. duben horní
5. květen dolní
12. květen horní
19. květen dolní
26. květen horní
2. červen dolní
9. červen horní
16. červen dolní
23. červen horní
30. červen dolní

Odvoz velkoobjemového a nebezpeč-
ného odpadu + elektrozařízení bude
23. 4. 2010 a 17. 9. 2010
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Vědí muži, po
čem ženy touží?

V předvánočním čase narážíme na
tradiční mužské dilema. Statistika před-
vánočního chování mužů a žen roku
2009/2010 Institutu pro ženy uvádí, že 80
% českých mužů neví, co koupit k Váno-
cům svým ženám. Institut pro ženy navá-
zal dárky k Vánocům pro ženy a zaměřil
svou předvánoční kampaň na muže.

Jak uvedla Ing. Renata Ptáčníková, pre-
zidentka Institutu pro ženy, mnoho mužů
sází na klasiku. ,,Z naších statistik vyplývá,
že tradiční český muž kupuje dárky pro
ženy až v druhé polovině prosince, tzn. od
15. prosince a výše. Nejčastěji však od 20.
prosince. Tento poměr uvedlo až 40%
oslovených mužů. Muži nejednou sází na
klasické dárky, např. parfémy, kosmetiku,
domácí spotřebiče. Mnohdy je jejich malá
míra empatie vede k nákupu věcí do do-
mácnosti, které jsou přínosné pro obě po-
hlaví. Jako je např. plazmová televize apod.
Mnoho mužů sdílí rovněž názor,“ jak pokra-
čuje Ptáčníková ,,že parfémem či kosmeti-
kou nikdy nic nepokazí.

Zdroj: www.instituprozeny.cz

Kulturní komise ve spolupráci se ZŠ a MŠ Karla Svolinského
Vás srdečně zve na dobročinný

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
který se bude konat v úterý 21.12.2010 od 17:00 v tělocvičně

základní školy.

Na koncertu vystoupí děti z kunčické ZŠ a MŠ.

Přijďte, je, prosím, podpořit
v jejich snažení a přispějte
zároveň na dobrou věc.

Vstupné dobrovolné.

Celý výtěžek z koncertu bude použit
na nákup vybavení ZŠ a MŠ.

Více informací na www.zskuncice.cz a www.kuncicepo.cz.

Možnost přijetí svátosti smíření
– svatá zpověď před Vánocemi:

Kunčice: pátek 17. 12.
14.00 – 16.00 hod.

Čeladná: sobota 18. 12.
14.00 – 17.00 hod.

Návštěva kněze se svátostmi
u nemocného doma je možná

po telefonické domluvě
(736 647 693 – P. Václav Tomiczek).

Bohoslužby o Vánočních svátcích 2010
Kunčice Kunčice Čeladná

„ruský“ kostel farní kostel farní kostel

19. prosince 4. neděle adventní 10.45 9.30 8.00
24. prosince vigilie Narození Páně 20.00 24.00 22.00
25. prosince Slavnost Narození Páně --- 9.30 8.00
26. prosince Svátek Svaté rodiny 10.45 9.30 8.00
31. prosince Silvestr – poděkování --- 16.15 17.00
1. ledna 2010 Sl. Matky Boží P.M. 10.45 9.30 9.00

MUDr. Jan Chovančík
informuje své pacienty o ordinační

době během svátků.

Čtvrtek 23.12. – ordinace uzavřena
Pátek 24.12. – ordinace uzavřena
Pondělí 27.12. – 7:00 – 12:00
Úterý 28.12. – 7:00-12:00
Středa 29.12. – 7:00-12:00
Čtvrtek 30.12. – ordinace uzavřena
Pátek 31.12. – ordinace uzavřena

Další plánované akce SRPdŠ při ZŠ
a MŠ Karla Svolinského ve 2.pololetí

26. 2. 2011 – DĚTSKÝ KARNEVAL

4. 6. 2011 – DĚTSKÝ DEN

O podrobnostech budete včas infor-
mováni v obecních novinách nebo na
webu školy i obce.
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Ve středu 10.11. se konal místo cvi-
čení rodičů s dětmi lampiónový prů-
vod. Tato příjemná podzimní akce se
proběhla již potřetí v řadě a stává se
pěknou tradicí, které se účastní čím
dále více lidí. Letos odhadem tak 150
dětí a dospělých.

Akci pořádalo ASPV ve spolupráci se
SRPdŠ. Připravily ji pro Vás cvičitelky cvi-
čení rodičů s dětmi – Markéta Janasová,
Markéta Menšíková a Michaela Šebelová.
Tentokrát jsme zvolili trasu více v centru
obce, takže jsme šli od školy v zástavbě
nad Huťařstvím zpátky na hřiště. Tam na

děti čekal hrad plný duchů, které mohly děti
ukořistit a odnést si domů. Pokud se
ovšem nebály čaroděje, který hrad hlídal.
Za půjčení velkých duchů i hradu děkujeme
Mladým hasičům z Kunčic.

Poté nás světelná cesta navedla do
školní jídelny, kde nás čekalo pohoštění.
Školní jídelna navíc byla od oslav halowe-
enu krásně nazdobená, tak to mělo parádní
atmosféru. I letos se maminky vyznamenaly
a donesly tolik dobrot, že se stoly prohý-
baly. Ale snědlo se vše, protože nám všem
cestou vyhládlo. Například 100 řízků, které
nasmažili v hospůdce na Kopečku, zmizelo
dřív, než si někteří stačili všimnout:-).
Během pohoštění si mohli rodiče popoví-
dat u kávy, děti se zahřály čajem, který při-
pravily paní kuchařky, a také mohly malovat.

Věříme, že se všem akce líbila, budeme
se těšit zase za rok. I když do té doby bude
ještě hodně akcí, na kterých bude příleži-
tost se potkat.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali
akci připravit. Zejména pak vedení školy za
vstřícný přístup. Autorem fotek je pan Mar-
tin Polášek.

Za organizátory, Michaela Šebelová

Lampiónový průvod

Výbor Klubu českých turistů Kunčice pod Ondřejníkem
zve všechny příznivce turistiky v neděli 2. ledna 2011, na
akci ,,Novoroční čtyřlístek“. Jedná se o veřejnou sbírku
pod záštitou KČT, která je určena na podporu aktivit pro
zdravotně handicapované spoluobčany. Jde o mimořádně
záslužnou akci, na pomoc našim spoluobčanům, pro za-
pojení do turistických aktivit.

Každý účastník pochodu přispěje na potřebnou věc a v cíli
bude odměněn, kromě jiného, drobnou upomínkou a hezkým od-
znakem novoročního čtyřlístku.

A proč se vlastně akce jmenuje čtyřlístek? Začněte nový rok
čtyřmi dobrými skutky:

– jděte na nový rok na výlet
– pozvěte někoho ze svého okolí
– poznejte kus přírody
– přispějte potřebným

Na této akci se nebude vybírat startovné, ale příspěvek na konto
Novoročního čtyřlístku ve výši 20,- Kč na osobu, který účastníci
dají do zvláštní pokladničky. Věříme, že vám všem není lhostejný
život postižených, kteří žijí mezi námi. Těšíme se na vaší účast.
Délka vycházky bude asi 7 km. Zahájení u Obecního úřadu v Kun-
čicích pod Ondřejníkem ve 14 hodin a ukončení rovněž u Obec-
ního úřadu asi v 16 hod.

Výbor KČT Kunčice pod Ondřejníkem

KČT Kunčice pod Ondřejníkem zve!



Jsme rádi, že tento projekt
vznikl, neboť účast v něm dětem
nabízí zábavnou a nenásilnou for-
mou setkání s knihou. Cílem ce-
lého tohoto snažení je vypěstovat
zpočátku pozorné posluchače, to
u dětí nejmenších, a později čte-
náře, kteří budou mít každodenní
potřebu sáhnout po knize. Pravi-
delné čtení rozvíjí jazyk, paměť,
fantazii a podporuje získávání vě-
domostí po celý život. Je tou nej-
lepší investicí do úspěšné
budoucnosti našich dětí.

Žáci, účastníci tohoto pro-
jektu, nyní mnohem častěji pra-
cují s knihou a ti nejmladší jistě i doma
vybízejí rodiče ke společným čtenářským
chvilkám. Všichni se těšili na den, kdy při-

jede do školy číst ně-
jaká známá osobnost.
Takovým dnem byl 24.
listopad. Děti 1.
stupně se sešly ve
školní galerii, aby si vy-

slechly poutavé čtení z knihy Arnošta Gold-
flama - Tatínek není k zahození. Tentokráte
pro ně četl Aleš Juchelka, moderátor a dra-
maturg, známá tvář z televizního pořadu
Medúza. Nejen, že čtení bylo zábavné, ale
také se soutěžilo o krásné knihy a každý si
odnesl malý dárek v podobě pohlednice a
záložky do knihy. Snad toto naše snažení
školáky obohatilo a mezi jejich tajnými přá-
níčky, co by chtěli objevit pod vánočním
stromkem, bude i to, že by si přáli najít ales-
poň jednu krásnou knihu. M. Jurková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Spaní ve škole - tak byl nazván
adaptační pobyt žáků 7. ročníku, který
proběhl v pátek 22.10. a v sobotu 23.10.
2010. Hlavním cílem programu bylo
upevnění vztahů v kolektivu, poznat
sebe i ostatní v jiných situacích, než
jsou vyučovací hodiny a přestávky.

V pátek dopoledne žáci navštívili v
muzeu ve Frenštátě p.R. expozici věnova-
nou šelmám v Beskydech. Pak si dopřáli
trochu pohybu v bowlingovém turnaji. Pro
některé děti to byla úspěšná premiéra.
Rychle zpátky do školy, kde byly připraveny
aktivity, hry a činnosti, které probíhaly v pří-
rodě i v budově školy. Večer nechyběla
stezka odvahy. Stravování proběhlo přesně
podle hesla „co si uvaříš, to si sníš“ a ku-
podivu všichni byli spokojeni. V sobotu pak
program pokračoval. Na závěr žáci hodno-
tili jednotlivé části programu. V tomto hod-
nocení zvítězil bowling.

Blanka Zemánková a Lenka Golová,
organizátorky programu

Adaptační pobyt žáků 7. ročníku

Šplh na tyči
- 1. stupeň

Na pátek 19. listopadu jsme připra-
vili tradiční soutěž ve šplhu na tyči pro
žáky 1. stupně. Do soutěže se mohli při-
hlásit zájemci ze všech pěti ročníků.
Letos se sešlo 30 sportovců. Šplhalo se
v pěti kategoriích s těmito výsledky:

1. třída
1. místo: Jan Cochlar
2. místo: René Šnyta
3. místo: Klára Mrázová

2. a 3. třída dívky
1. místo Martina Foltýnová
2. místo Veronika Burelová
3. místo Sabina Stempěnová

2. a 3. třída hoši
1. místo Michael Martiňák
2. místo Janis Masmanidis
3. místo Martin Adamec

4. a 5. třída dívky
1. místo Natálie Laura Mynářová
2. místo Lucie Blažková
3. místo Daniela Klimšová

4. a 5. třída hoši
1. místo David Sladký
2. místo Ondřej Cochlar
3. místo Jiří Bartoníček
Celkovým vítězem se stal David Sladký,
který vyšplhal za 5,81 s. Jsme rádi, že se
přihlásilo tolik dětí a gratulujeme jim
k předvedeným výkonům. P. Fišerová

Celé Česko čte dětem
Také děti kunčické školy se přihlásily do projetu
nazvaného Celé Česko čte dětem.
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KARLA SVOLINSKÉHO

Přírodovědný
klokan

Na konci října proběhla pro žáky 8. a
9. třídy soutěž Přírodovědný klokan.
Celkem se zúčastnilo 23 základních
škol z našeho okresu, 832 žáků. Žáci
odpovídali na otázky z matematiky, fy-
ziky, chemie, přírodopisu a všeobec-
ných znalostí. Na naší škole se
zúčastnilo celkem 13 žáků. Na 1.
místě se umístila Magdaléna Strna-
dlová (9. třída), na 2. místě Jakub Šte-
fek (8. třída), na 3. místě Lenka
Šigutová (9. třída)

Lenka Golová

Každým rokem patří jedno říjnové datum
ve škole projektovému dni s názvem Den s
civilní obranou. Letos toto projektové vyu-
čování proběhlo v úterý 26. října, den před-
tím si žáci školy společně s dětmi z
mateřské školy vyzkoušeli cvičnou evaku-
aci školy. Spoustu zajímavých a hlavně po-
učných informací se žáci dozvěděli od
Policie ČR, prohloubili a zdokonalili si své
znalosti v oblasti dopravní výchovy a po-
skytování první pomoci. Poutavou novinkou
byl test fyzické zdatnosti, který pro děti zá-
kladní i mateřské školy připravila paní uči-
telka Mynářová. Ale to nejlepší přišlo až na
samý závěr - ukázka práce se služebními
policejními psy, tentokrát s posilou třímě-
síčního štěněte.

Poděkování za zdárný průběh dne patří
především panu Hamhalterovi a jeho kole-
gům od Policie ČR, panu Zdeňku Zaora-
lovi, který vedl zábavně preventivní

dopravní program, ale i všem dětem za
snahu a projevení zájmu.

Žáci druhého stupně tento den navští-
vili městskou hasičskou záchrannou stanici
v Ostravě Fifejdách, kde si mohli prohléd-
nou i její zákulisí. Byli provedeni celou bu-
dovou a zdejší pracovníci se jim snažili
přiblížit náročnou práci hasiče. Mohli tak
kromě známého vybavení, jako jsou hasič-
ská vozidla či protipožární obleky, spatřit
také méně známé věci. Třeba polygon, kde
hasiči cvičí řešení náročných situací. Mu-
sejí například celou trasu „bludiště“ překo-
návat potmě či v jinak ztíženém terénu
(místnosti, do kterých je možné dostat se
pouze malým otvorem). Kromě vybavení
mohli vidět i prostory hasičské stanice, kde
hasiči odpočívají či cvičí. Zvláště bychom
chtěli poděkovat Bc. Vojtěchu Kahánkovi
za to, že nám celou prohlídku svého pra-
coviště zajistil a umožnil.

E. Sladká, D. Heryánová

Halloween
2010
Letošní Hallowe-
enské dny, které
proběhly ve dnech
1.- 5. listopadu na
naší škole, jsou za
námi. První den to-
hoto týdne žáci ve
svých třídách vyře-
závali, dlabali a
zdobili své dýně.
Celkem 67 dýní pak v následujících dnech
každé ráno svítilo v přízemí školy na po-
zdrav. A nejen krásné dýně zdobily po celý
týden naši školu. Také spousta krásných
obrázků, čarodějnic, strašidel a strašidýlek
přispěla k výzdobě školní jídelny. Výtvarné
práce byly vyhodnoceny porotou, avšak tu
„nejkrásnější“ dýni vybrali v tajném hlaso-
vání žáci školy, učitelé, provozní zaměst-
nanci, děti z mateřské školy a jejich učitelky
i příchozí návštěvníci školy. Na závěr týdne
uspořádali žáci 9. třídy pod vedením třídní
učitelky Mgr. Marie Kahánkové halloween-
skou diskotéku v maskách se soutěžemi,
která byla příjemným rozloučením s Hallo-
weenem 2010. Ivana Myslikovjanová

Den

sCO
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KOMAX Kunčice p.O. hraje 2. futsalovou ligu a vede po 9.kole tabulku o 3 body před
Brnem a Chocní. Výborný výkon stabilně podává brankář Michal Mazoch.
Více info na www.efutsal.cz Foto: Zdeněk Šrubař

2. liga-východ 9. kolo
místo mužstvo zápasy výhry remízy prohry skóre body

1 FSC KOMAX Kunčice p/O. 9 7 1 1 36:17 22
2 FC Agromeli Brno 9 6 1 2 38:27 19
3 Gillotina Choceň 9 6 0 3 47:37 18
4 VŠB TU Ostrava 9 5 1 3 29:27 16
5 1. FC Delta Real Šumperk 9 5 0 4 41:38 15
6 FK Boca Chotěboř 9 4 2 3 39:33 14
7 1. FC Květnice Tišnov 9 3 1 5 26:23 10
8 FC Tango Brno B 9 3 1 5 26:33 10
9 AC Gamaspol Jeseník 9 3 1 5 34:42 10
10 United Frýdek-Místek 9 3 0 6 36:45 9
11 Slávie Havířov 9 2 2 5 11:34 8
12 Tomson STŽ Brno 9 1 2 6 06:37 5

Futsal v KunčicíchLetos jsme si 26. října připomněli
50. výročí úmrtí kunčického rodáka
Antonína Pustky, sběratele lidových
písní, kulturního pracovníka a dlou-

holetého starosty obce
(1909-1919 a 1920-1934).

V Kunčicích mu neřekli
jinak, než

PANTÁTA
PUSTKA
Narodil se 4. května 1877, obec-

nou školu vychodil v Kunčicích p.O.,
měšťanku ve Frenštátě p.R. Tam
byl jeho učitelem významný vlasti-
vědný pracovník, v roce 1893 orga-
nizátor místní národopisné výstavy
Karel Kálal. Právě on pověřil tehdy
šestnáctiletého chlapce, aby pro
frenštátskou výstavu sbíral lidové
písně z Kunčic. Antonín Pustka se
svého úkolu zhostil na výbornou a
sešit s padesáti písněmi byl přímo
z národopisné výstavy poslán do
Prahy, kde se bohužel ztratil. Sbě-
ratelský úspěch však byl pro něj
natolik motivující, že v této činnosti
pokračoval.

Od mládí hrál na housle a flétnu a to
mu pomáhalo navazovat kontakty s dal-
šími lidovými zpěváky a muzikanty. V po-
lovině 90. let se seznámil s hudebním
skladatelem Leošem Janáčkem, který v
té době připravoval vystoupení Kunči-
čanů na Národopisné výstavě v Praze.
V roce 1903 měl Antonín Pustka již
320 zápisů lidových písní, předložil je
skladateli k redigování, jehož se však
nedočkal. Rukopis byl až do roku 1949
považován za ztracený. Dnes je uložen
v archivu Ústavu pro etnografii a folklo-
ristiku AV v Brně.

Z rukopisu v současnosti čerpal také
např. Radomír Golas pro svou práci
Sbírka lidových písní z repertoáru zpě-
vačky Anny Šablaturové (vyšlo v letech
1992-1993 jako příloha časopisu Hlasy
muzea a archivu ve Frenštátě p.R.).

Antonín Pustka napsal i divadelní hru
Fojtův zápis, pojednává o tom, jak foj-
tové svou odvahou a rozhodností vy-
mohli zpět peníze darované císařem
jako odškodnění za válečné útrapy
poddaných, které zpronevěřil pan vrchní
z Hukvald. V roce 1938 vydal Staré pa-
měti Kunčic pod Ondřejníkem, nové vy-
dání je z roku 1994 (vydal Obecní úřad
v Kunčicích p.O.).

Eva Blažková, kronikářka

inzerce
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Pronajmu byt 3+1 v Trojanovicích
(centrum obce), možnost ponechází

vybavení, nájem 7 000 Kč vč. inkasa,
tteell..  773366  662277  885500..

PF 2011
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám 
poděkovat za účast 
a podporu v podzimních
komunálních volbách 
a zároveň Vám touto
cestu popřát do nového
roku radost ze života,
pevné zdraví a mnoho
praconích i osobních 
úspěchů.

Vaši nezávislí kandidáti



Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesa-

hující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty

kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstu-

pech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstu-

pech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v přípa-

dech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně
jedenkrát za rok.

6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jeden-
krát za rok.

7. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět
svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou
prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Za JSDH Kunčice p.O. Bc. Vojtěch Kahánek
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Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících
částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Pojmy:
1. Kontrola spalinové cesty

Kontrolu spalinové cesty provádí
odborně způsobilá osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví.

Splnění požadavků na kontrolu
spalinových cest podle zákona o
ochraně ovzduší a ve lhůtách jím sta-
novených se považuje za splnění po-
žadavků na kontrolu spalinových cest
podle tohoto nařízení

2. Čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty provádí od-

borně způsobilá osoba, kterou je dr-
žitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví; čištění spalinové
cesty sloužící pro odtah spalin od
spotřebiče na pevná paliva o jmeno-
vitém výkonu do 50 kW včetně je
možné provádět svépomocí.

Čištění spalinové cesty se provádí
čisticími pracemi, zejména se zamě-
řením na odstraňování pevných usa-
zenin ve spalinové cestě a na lapači
jisker a na vybírání pevných znečišťu-
jících částí nahromaděných v neú-
činné výšce komínového průduchu
nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

3. Revize spalinové cesty
– revizi spalinové cesty provádí od-

borně způsobilá osoba, která je drži-
telem živnostenského oprávnění v
oboru kominictví, a která je zároveň
revizním technikem komínů

– revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením spalinové cesty

do provozu nebo po každé stavební
úpravě komína,

b) při změně druhu paliva připoje-
ného spotřebiče paliv,

c) před výměnou nebo novou in-
stalací spotřebiče paliv,

d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové

cestě, jakož i při vzniku podezření na
výskyt trhlin ve spalinové cestě.

4. Zpráva o provedení 
kontroly anebo čištění

spalinové cesty a revizní
zpráva spalinové cesty
– o provedené kontrole anebo čiš-

tění spalinové cesty vydá odborně
způsobilá osoba písemnou zprávu

– o revizi spalinové cesty vydá od-
borně způsobilá osoba písemnou
zprávu

Pravidla pro čištění komínů se od
1. ledna příštího roku změní, stačit bude
jedna kontrola kominíkem ročně. Nyní jsou
kontroly povinné až šestkrát za rok. Změnu
obsahuje vyhláška ministerstva vnitra
č.91/2010, kterou přijala vláda.

K novele se ministerstvo rozhodlo, pro-
tože stávající vyhláška je zastaralá, nezo-
hledňuje současný stav vědy a techniky a
stanovuje kratší lhůty čištění komínů, než je
v dnešní době potřebné.

Tato vyhláška byla vydaná 1. března
2010, avšak platnosti nabývá 1.1.2011.

Zmizí chaos s topením
Podle současné vyhlášky je povinností

čistit, popřípadě kontrolovat komín, do kte-
rého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá a
kapalná paliva s výkonem do 50 kW, šest-
krát ročně.

Se spotřebiči nad 50 kW se komín musí
čistit čtyřikrát za rok. U spotřebičů na
plynná paliva se komín kontroluje dvakrát,
čtyřikrát nebo šestkrát ročně v závislosti na
výkonu spotřebičů a na tom, zda má komí-
novou vložku.

Komíny se budou čistit jedenkrát ročně

Výkon připojeného
spotřebiče paliv

Činnost
Pevné

Celoroční provoz Sezónní provoz

Kapalné Plynné
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

do 50 kW včetně

nad 50 kW

Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty

Výběr pevných (tuhých) znečišťu-
jících částí a kondenzátu

Kontrola čištění spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých) znečišťu-

jících částí a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

3x 2x
1x

1x

2x

2x

2x

3x
1x

1x

1x

1x

1x

nejméně podle návodu výrobce

1x

1x

1x

1x
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Od 15.12.2010 došlo ke zrušení sekto-
rového operačního střediska ve Frýdku-
Místku, které zajišťovalo svolávání jednotek
požární ochrany. Od tohoto termínu je
v provozu nové krajské operační středisko
v Ostravě integrovaného do bezpečnost-
ního informačního centra (BIC). V tomto
centru jsou soustředěni také operátoři po-
licie ČR, městské policie a zdravotnické zá-
chranné služby. Tato změna je provedena
v důsledku zefektivnění využití jednotek po-
žární ochrany a operátorů k jejich vzájemné
kooperaci. BIC je vybaveno nejmodernější
technikou a zázemím pro zajištění chodu i
v mimořádných situacích.  

Toto centrum zajišťuje krom jiného svo-
lávání hasičů v celém Moravskoslezském
kraji. Ostatní operační střediska byly zru-
šeny, pro občany se tímto však nic zásad-
ního nemění. Telefonní čísla pro ohlášení
mimořádných událostí jsou stejná:

- Hasiči 150
- Policie ČR 158
- Zdravotnická záchranná služba 155
- Městská policie 156
- Tísňová volání 112

V důsledku snížení počtu operátorů
pro odbavení hovorů však může v urči-
tých situacích (sněhové a větrné kala-
mity, povodně apod.) dojít k prodloužení
doby odbavení volajícího, popřípadě od-
bavení na jiném operačním středisku ji-
ného kraje. 

Naopak díky sloučení operačních stře-
disek by mělo dojít k rychlejšímu předání
informací jednotkám požární ochrany a zá-
roveň k rychlejšímu výjezdu hasičů.

Změna telefonního čísla 
hasičů v Kunčicích p. O.

V případě mimořádných událostí vo-
lejte na tísňová čísla. Operační stře-
disko (BIC) vyhodnotí situaci a vyšle k
události příslušné jednotky. V ostatních
případech volejte na nové číslo hasičů
v Kunčicích p.O. 

724 161 999 
Předchozí číslo je již neplatné.

Svolávání jednotek 
požární ochrany (JPO)

V současné době je snaha zefektivnit
svolávání JPO. Od června 2010 je v pro-
vozu systém svolávání JPO pomocí AMDS
(Automatic message delivery systém).
Jedná se o systém, který v případě nahlá-
šení mimořádné události zavolá všem čle-
nům výjezdové jednotky obce současně na
mobilní telefon a předá jim informaci o cha-
rakteru události. 

Díky tomu se podařilo snížit čas svolání
hasičů na minimum. Akustické sirény již ne-
jsou téměř využívány (pouze pro případ
ohrožení obyvatelstva).

Změny v operačním řízení hasičů
Kunčice pod Ondřejníkem

inzerce



Kdykoli Vánoce zaklepou na
dveře, uvědomuji si, že svět je zařízen ne-
spravedlivě ne proto, že Ford má větší byt
než já, ale především proto, že se matkám
rodí příliš mladá nemluvňátka. Těm pak trvá
plných osmnáct let, než dosáhnou (vesměs
předčasně) administrativní zralosti, a dalších
přibližně pětadvacet let, než se stanou
opravdu dospělými. Takže se matky až na
poslední chvíli dočkají té odměny a radosti,
jakou si dávno zasloužily. Ale to jen ty nejš-
ťastnější. Ostatní musí většinou trpělivě
čekat na svou další inkarnaci.

Kdybych se například já narodil své ma-
mince jako statný padesátník a nikoli jako
nemluvňátko, projevil bych jí včas dostatek
vděku za to, jaké nám ona dělala Vánoce. A
nejenom vánoce, nýbrž celý zvykoslovný rok.

Vánoce byly pouze jeho vyvrcholením pro
nás děti; asi jsme se tehdy těšily nejvíce na
dárky. Ale z toho, že si skoro na žádný z nich
nevzpomínám, ale naprosto jasně vidím na-
proti tomu dodnes přípravy a průběh svátků,
usuzuji, že dárky, jakkoli jsou milé, nejsou to
nejpodstatnější.

Maminka měla sice nenaditou peně-
ženku, ale zato neúnavné ruce, krásnou fan-
tazii a smysl pro obřadnost. Ty neúnavné
ruce s krásnou fantazií se mně i bráchovi
předlouho zdály být něčím samozřejmým, o
čem se netřeba zmiňovat, zvláště tedy ma-
mince, a smysl pro obřadnost se mi zdál být
spíš jejím záporem. Neboť jsem obřadností
pohrdal, a kdyby bylo po mém, tak bych se
snad i ženil spíš v teplákách a na verandě,
než v tmavém obleku a v obřadní síni.

Maminka však trvala na tom, abychom
k jejímu štědrovečernímu stolu usedli v měš-
ťácky čisté košili a abychom si nad dosud
nenačatou rybí polévkou popřáli šťastné Vá-
noce i šťastné shledání napřesrok a aby-
chom se políbili. Zdálo se mi tenkrát, že to
jsou zcela nepřirozené a nepochopitelné ce-
remonie a že maminka se nám prostě nevy-
vinula dost do moderna.

V hluboké dospělosti jsem se však ocitl
asi dvakrát v jiných rodinách na jejich štěd-
rovečerní večeři, nad kterou si nic nepřáli,
natož aby se celovali. Po zavolání se prostě
přiklátili jako jindy od televize ke stolu, který
se ovšem prohýbal pokrmy, a bez cirátů, po-
libků a přání vysrkali polévku a napěchovali
se dalšími chody, na jaké moje maminka
nikdy neměla. A já si najednou připadal jako
v luxusní maštali a nikoli u štědrovečerní ve-
čeře, a honem jsem dodatečně uděli ma-
mince na podnebesí pozdní platonické
absolutorium za ono obřadné úvodní po-
vstání nad rybí polévkou, za ty řeči o setkání
napřesrok, za to líbání i jiné věci. A přede-
vším tedy za ten nevšední dar oddělit od
všedních dnů opravdu svátky, a nikoli jen dny
pracovního klidu.

Maminčiny Vánoce začínaly ovšem už
někdy na svatou Kateřinu, a to tak, že ma-

minka začala hřímat nejméně tak, jako Václav
Matěj Kopecký ve Faustovi. Neboť vyhledala
všechny záložní pečící plechy do trouby, a ty
jí rok co rok spadly z velké výšky na podlahu.

Patrně to však bylo i smluvené znamení
pro Satanáše, aby svému velebnému před-
stavenému červeně zaškrtl v diáři i pochůzku
k našemu bydlišti. Mikuláš k nám sice nepři-
cházel in natura, ale zanechával nám přes
noc za oknem naplněné punčochy. Ovšem
nikoli načinčané, miniaturní cukrářské pun-
čošky z organtýnu, nýbrž naše opravdické
punčochy zavázané mašlí a vycpané vším,
co poskytovaly hlavní světadíly. Ty zastupoval
v Hýskově dědeček s babičkou, jakož i pan
Žáček, a v Praze pan Mádlo a paní Pavlá-
tová, vesměs obchodníci koloniálním zbožím.
Od dědečka-neobchodníka to byly tedy oře-
chy, oříšky a jablka, od uvedených merkanti-
listů pak mandarinky, fíky ve věnečku, buráky,
para ořechy a cukrovinky.

Brácha, který je dodnes starší než já, a
taky dodnes víc zlobí, měl sice větší punčo-
chu, ale zato ji míval z jedné čtvrtiny vyplně-
nou uhlím, o které jsem v posledních letech
velice stál, neboť jsem na ně na chalupě
neměl nárok, a z druhé čtvrtiny bramborami.
Jenomže nepráškovanými!

Štědrý den u nás začínal jednak pokusem
o půst a jednak hledáním toho cukroví, které
maminka napekla na těch hřímavých ple-
chách. Po upečení ho až do Štědrého dne
uschovala, abychom ho neujídali, a v den „D“
našla vždycky jenom některý z úkrytů. Část
z nich vyplula na povrch v průběhu roku, a
každý takový objev nám způsobil upřímnou
radost.

Pokus o rodinný půst končil každoročně
vždy okolo druhé hodiny odpolední, kdy od

rána trvající hladovka začala evidentně ohro-
žovat tatínkovo a moje zdraví. Brácha lico-
měrně trval na jejím pokračování, neboť svou
účast na půstu stejně jenom předstíral.
Dávno již totiž objevil alespoň některou z ma-
minčiných pečivárenských skrýší a po kap-
sách se mu povalovalo tolik cukroví, že by
s jeho pomocí překlenul i ramadán.

Pozdní improvizovaný oběd však vlil do
tatínka nejenom sílu, ale i pracovní morálku.
S vervou mamince vykuchal kapra a rozčtvr-
til dopečenou husu či králíka od babičky, při-
solil a připepřil salát, který maminka osolila a
opepřila málo, a popohnal tak věci a čas
k onomu obřadu nad rybí polévkou. Jím kon-
čil shon a začínala poklidná fáze svátků.

Po večeři jsme rozkrojili vánoční jablka,
abychom zaplánovali očekávanou rodinnou
mortalitu v příštím roce, a pak jsme odešli ke
stromečku. Tam jsme museli chvíli tatínka
přesvědčovat, jak pěkně vyřezal betlém, a
pak si společně zazpívat. Já lahodně a
s citem, brácha hlasitě a falešně. Během naší
vokalízy bylo tatínkovým úkolem nepozoro-
vaně se vytratit do kuchyně a tam zazvonit na
zvoneček. To tatínek zvládl vždy dokonale,
zřejmě i proto, že to měl v krvi od dob svých
bojových průzkumnických úkolů na Pálavě.

Nadílka byla krátká, ale úkojná a po ní při-
šla ta nejkrásnější štědrovečerní doba, kdy
jsme ty dárky prožívali, prohlíželi a počítali a
nikdo nemusel pospíchat, jen všemi póry na-
sával onu jedlovou či smrčkovou atmosféru
Vánoc. Až pozdě večer nás maminka dele-
govala na půlnoční. A cestou už začala
s námi konzultovat, kolik kobližek a šišek
bude asi potřeba usmažit k letošnímu ma-
sopustu.

František Nepil z knihy Hledání radosti
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Kdykoli zaklepou na dveře

S prvním prosincovým dnem
přišla do Kunčic paní Zima...
S prvním prosincovým dnem
přišla do Kunčic paní Zima...
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