
Deset otázek „na tělo“ novému starostovi obce

CO NAŠEL TOMÁŠ HRUBIŠ V OBECNÍM TREZORU?
Existuje taková vtipná zkazka o předá-
vání moci. Odcházející činitel nechal své-
mu nástupci v trezoru tři obálky s tím, že 
vždy, když jim bude nejhůř, ať otevře prv-

ní, druhou, a nakonec třetí. Když otevřeli 
první obálku, bylo tam napsáno „sveďte 
všechno na mě“. Později přišlo i na dru-
hou obálku. V ní bylo napsáno „dělejte 

to jako já“. Jenže potíže narůstaly, takže 
došlo i na třetí obálku.  A tam bylo na-
psáno „napište tři obálky“. Co jste našel 
v trezoru Vy, pane starosto? 

Tak toto je první otázka z deseti, které jsme položili starostovi Kunčic pod Ondřejníkem. 
Celý rozhovor na straně 12 – 13

PUTOVÁNÍ VODY
ANIČKY ZÁDRAPOVÉ

S dětmi z výtvarného krouž-
ku jsme se zapojili do 
výtvarné soutěže, nazvané 
Putování vody, kterou vyhlá-
silo Ministerstvo zemědělství 
ČR. Jednoho prosincového 
dne přišly do školy dva dopi-
sy, jeden pro mne a druhý 
pro Aničku Zádrapovou. 
V obou byla stejná radostná 

zpráva. Aniččina práce byla 
vybrána mezi ty nejlepší a je 
zařazena a vytištěna v kalen-
dáři Ministerstva zemědělství 
ČR na rok 2011. Byli jsme nad-
šeni. Aničce gratuluji a přeji 
ještě hodně takových úspěchů 
ve výtvarné činnosti. 

Eva Halatová, ZŠ
a MŠ Karla Svolinského

Dne 2. 1. 2011 se uskuteč-
nila již tradiční dobro-
činná akce NOVOROČNÍ 
ČTYŘLÍSTEK v kunčic-
kém Klubu českých turis-
tů. Zúčastnilo se celkem 41 
lidí, kteří přispěli našim 
zdravotně handicapo-
vaným občanům, vozíč-

kářům, částkou celkem 
1.005 Kč. Tyto peníze byly 
odeslány na konto veřej-
né sbírky Klubu českých 
turistů a budou použity na 
vyznačení turistické tra-
sy pro vozíčkáře. V roce 
2011 to bude trasa okolo 
Boleveckých rybníků v Plz-

ni. Za uspořádání této akce 
jsme obdrželi poděkování 
od Jana Sládka, předsedy 
Moravskoslezské oblas-
ti Klubu českých turistů. 
Všem, kteří tuto akci pod-
pořili, děkujeme.                   

Výbor KČT
Kunčice pod Ondřejníkem

SKOTSKO A KUNČICE
Co mají společného Skotsko, Kunčice pod 
Ondřejníkem, Obrnice, Amsterodam a Nela-
hozeves? Hodně. Společné je jim to, že mají ve 
znaku tzv. Ondřejský kříž. Obrnice ho mají ve 
znaku od roku 1999, jako symbol křížení dvou 
železničních tratí, u nichž vznikly. Nelahozeves 
má ve znaku tento kříž teprve od roku 2006. 
Jejich kostel je zasvěcen Sv. Ondřeji. Nejdéle, 

od roku 1997 mají tedy tento kříž ve znaku Kunčice pod Ondřejníkem. 
Je symbolem polohy obce pod Ondřejníkem. Jiná obce v ČR tento 
symbol nemá a neměla. Ondřejský kříž má již pak pouze Skotsko. 
Amsterodam má v městské vlajce tři ondřejské kříže.

POMÁHÁME POTŘEBNÝM
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Z E P T A L I  J S M E  S E

Vážení spoluobčané,
v novém roce 2011 přeji vám všem hodně zdraví, pohody, 
úspěchů a také štěstí v osobním i pracovním životě.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Michaely Šebelové, členky obecní rady,
která mimo jiné odpovídá i za vydávání

OBECNÍCH NOVIN

Jak by měly OBECNÍ NOVINY
podle Vás vypadat?

MICHAELA ŠEBELOVÁ
Především by měly přitažlivou formou informovat
všechny občany o tom, co řeší, zamýšlí a prakticky

dělá obecní zastupitelstvo, rada obce a také její úřad.  
A jinak je třeba, aby byly  výtečným informátorem 
a citlivým glosátorem života obce. A pochopitelně 

musí sloužit rozvoji  obce ve všech směrech, zejména 
v oblasti kultury,  vzdělávání a podnikání. A docela 
klidně by mohla  celá jedna stránka být věnována 

dopisům čtenářů.  Měly by také dávat opozici místo  
na konstruktivní příspěvky a náměty.                     (r)
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Na horním snímku jedna z mnoha situací, kterou při svém výjezdu museli řešit kunčičtí dobrovolní hasiči. Uvnitř listu si pře-
čtete článek Vojtěcha Kahánka o jejich zásahové činnosti v loňském roce. Děti na spodním snímku mají před sebou jiné úkoly. 
Především se dobře učit. I k tomu slouží zajímavý projekt „ŠKOLY MY SE NEBOJÍME“, určený budoucím prvňáčkům. Jak 
probíhal v kunčické škole, o tom píše na dalších stránkách Eva Halatová.  
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Naši dobrovolní hasiči (JSDH Kunčice pod Ondřejníkem) zasa-
hovali během roku 2010 celkem 41 krát. První událost byla 10. 
1. 2010, poslední 17. 12. 2010. Ke všem událostem byla jednotka 
povolána prostřednictvím Integrovaného bezpečnostního cent-
ra v Ostravě. Devětkrát jednotka zasahovala mimo obec. Z toho 
4 x v Trojanovicích, 2x v Tiché, 1x v Kozlovicích a 2x ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. Veškeré náklady spojené s těmito událostmi 
byly obci uhrazeny Moravskoslezským krajem. Během těchto 
událostí najely naše vozy celkem 209 km. Oproti předchozím 
letům se počet událostí mírně snížil, vývoj zásahů je patrný 
z následujícího grafu:

Statistika zásahů
kunčických hasičů

Náš projekt pro budoucí prvňáčky - ŠKOLY MY SE NEBOJÍME 
- se uskutečnil dvakrát, 12.11 a 16.12 2010. Hlavním úkolem 
této akce bylo připravit a seznámit děti se školním prostře-
dím a školní prací, poznat blíže své kamarády, svou paní uči-
telku, vzájemné poznání učitele a rodičů dětí. Téma projektu 
bylo inspirováno pohádkami. Děti je poslouchaly, vyprávěly 
a dokonce i hrály. Ve školní třídě se učily formou pohádek plných 
her, pohybu, tance, zpěvu, kreslení, cvičení a říkadel. Budoucí 
školáci pracovali sami i ve skupinkách, navzájem si pomáhali, 
komunikovali mezi sebou i paní učitelkou. Při prvním setkání 
si děti vyrobily pohádkový zlatý klíček od školy, který jim jako 
kouzlem dveře školy vždy otevře. Na klíčku pracovaly s velkým 
nadšením a každý byl na SVŮJ KLÍČEK náležitě pyšný.

Druhé setkání bylo vánoční. Sešli jsme se u vánočního stromku, 
kde jsme s dětmi na úvod zazpívali koledy a pak hurá -  na „uče-
ní“! Učili jsme se soustředit, být pozorní, rozvíjeli jsme řečové 
schopnosti, poznávali barvy, připravovali se na psaní pomocí 
uvolňovacích cviků a písanky pro předškoláky. S dětmi jsme si 
strojili i náš vánoční stromeček. A nejen ten, na závěr jsme zavo-
lali na pomoc všechny rodiče dětí a společně s nimi každý tvořil 
ten svůj stromeček plný baněk, hvězdiček, stromečků, vloček. 
Bylo kouzelné pozorovat tatínky a maminky s jejich dětmi při 
této pečlivé a nápadité činnosti. A co děti čekalo za jejich snahu 
na úplný závěr? Korunovace na prince a princezny. Tak to přece 
v pohádkách bývá a nakonec „zazvonil zvonec a byl konec“!
Druhé setkání bylo obohaceno o program i pro rodiče. Účast 
na projektu přijala paní učitelka Markéta Jurková, která rodi-
če v příjemné atmosféře seznámila se školní připraveností žáka, 
pohovořila o domácí přípravě prvňáčka, o poruchách učení 
a ADHD, představila učebnice, školní potřeby a další didaktic-
ké pomůcky určené do 1. třídy. Chci poděkovat všem rodičům, 
kteří přišli se svými dětmi, umožnili jim školní prostředí poznat 
a nastartovat školní docházku bez strachu z neznáma. Velké 
poděkování také patří učitelkám Fišerové, Jurkové, Svobodové, 
Fialové, Klimešové, dále panu řediteli Tomáši Kolesovi za poří-
zení fotodokumentace, paní kuchařce Pilmajerové za přípravu 
občerstvení a maminkám paní Slívové a paní Menšíkové za vel-
kou pomoc při projektu. Třetí - závěrečné setkání proběhlo před 
zápisem do 1. třídy.

Budoucí prvňáčci si vyráběli 
„zlatý klíček od školy“

Eva Halatová

Poděkování rodičům
Chci velmi poděkovat všem rodičům druháčků, kteří byli 
tak skvělí a darovali nám sponzorské dary, pomohli při 
vánoční výzdobě třídy, oken, slavnostního vánočního sto-
lu, uspořádali vánoční dílny, vždy velmi ochotně spolupra-
covali se mnou a věnovali svůj čas školnímu dění. 

Eva Halatová, třídní učitelka 

Již po šesté se v kunčické škole počátkem prosince odehrála 
soutěž ČERTOVSKÉ HOPSÁNÍ. Soutěž sledovali „čertí pomoc-
níci“, dohlíželi čerti i andělé. O výsledcích čtěte uvnitř listu. 
Absolutním vítězem se stal Adam Křenek, který vytvořil rekord 
150 skoků za l minutu. 

Rozdělení druhů událostí, k nimž jsme vyjížděli v roce 2010

Více informací naleznete na: www.sdhkuncicepo.mypage.cz 
Bc. Vojtěch Kahánek 



Pokud si někdo chce stěžovat na rostoucí 
byrokracii v souvislosti s připravovaným sčí-
táním lidu, nechť se podívá trochu do historie. 
Nejstarší známé sčítání je známo z Babylonie 
z doby asi před 6 000 lety - 3800 př. n. l., tedy 
skoro před 6  000 lety. A sčítalo se i v Maurij-
ské říši, Bible zmiňuje hned několik sčítání, 
jedno z nich například v době, když Mojžíš 
vyváděl Izraelity z Egypta. Sčítání lidu se 
provádělo i ve starověkém Římě a před dvěma 
tisíci lety také, jak jinak než v Číně. A to v té 
době tam žilo téměř 60 milionů obyvatel. U nás 
bylo sčítání lidu oficiálně zavedeno moudrou 
císařovnou a českou královnou Marií Terezií. 
Ta vydala reskript, na jehož základě proběhlo 
sčítání lidu již v roce 1753. Na konci 19. století 
bylo v Rakousko-Uhersku prováděno sčítání 
lidu každých deset let tak, jak to dnes doporu-
čuje OSN. Za první republiky jsme u nás pro-
vedli sčítání lidu pouze dvakrát (1921,1930) 
a v druhé polovině 20. století pětkrát, takže 
průměr držíme. Letos bude sčítání, pokud jde 
o datum, společné pro všechny státy Evropské 
unie. Ale bude neskonale snazší. 
 

Na novinkách.cz se 
v pondělí 24. ledna 2011 
hned brzy z rána obje-
vila dobrá a zajímavá 
zpráva.  Blížící se sčí-
tání lidu bude značně 
zjednodušeno. Poprvé 
v historii lze vyplňovat 
sčítací formuláře na 
internetu. Nepotřebu- 
jete ani komisaře, ani 
poštu. Vše si vyplní-
te sami a máte pokoj. 
„Hned v první minu-
tě 26. března mohou  
občané začít vyplňovat 
dotazník přes inter-

net,“ uvedl Jan Sedláček z Českého statistického úřa-
du s tím, že poslední možnost vyplnění je 14. dubna. 
Výhodou vyplňování dotazníku online je to, že ho 
můžete opravovat, přepisovat a stále vypadá dobře. 
Navíc, jak uvádí předmětná zpráva, formulář je inte-
ligentní. Například, jestliže se dotyčný přepíše v datu 
narození a místo 1970 uvede 1870, formulář se zeptá, 
zda se nejedná o chybu. Rovněž pokud člověk uvede, že 
je muž, formulář se automaticky neptá na počet dětí, 
u nezaměstnaných neklade otázku ohledně dojíždění 
za prací.
Formulář lze vyplnit i za jiného člena rodiny, mladší 
generace tak třeba může pomoci seniorům.  Pro při-
hlášení do online aplikace kvůli vyplňování formuláře 
bude potřeba použít unikátní kódy z papírového formu-
láře. Z hlediska bezpečnosti bude nutné mít pro vypl-
nění online formuláře k dispozici verzi Acrobat Reader 
9.0 a vyšší. Pokud ji dotyčný nebude mít k dispozici, lze 
si ji stáhnout ještě před samotným vyplňováním for-
muláře, což všichni uživatelé PC dnes vědí.                  ®
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Dne 3. prosince se v naší kunčické škole uskutečnil již 6. ročník mikuláš-
ské soutěže – ČERTOVSKÉ HOPSÁNÍ. Všechny děti prvního stupně se 
shromáždily v tělocvičně a pod dohledem čertů a andělů byly seznámeny 
s pravidly, která byla velmi jednoduchá. Během jedné minuty musely na-
skákat co nejvíce skoků a to buď snožmo, nebo skoky střídavými. Velmi 
přísně na to dohlíželi čerti pomocníci, kteří si výsledky pečlivě zapisova-
li. Zda počítali správně, nevíme, protože do školy na matematiku nechodí. 
Soutěžící byli rozdělení do tří kategorií. V 2. - 5. třídě soutěžili zvlášť chlap-
ci a zvlášť děvčata. Soutěž skončila s těmito výsledky:
1. kategorie 1. třída: 1. M. Maroszová; 2. M. Majerek; 3. R. Šnyta
2. kategorie 2. - 3. třída.: 1. M. Martiňák; 1. D. Petrová; 2. M. Hanus;  
2. N. Chrobáková; 3. O. Sebera; 3. S. Stempěnová
3. kategorie 4. - 5. třída.: 1. A. Křenek; 1. M. Čajánková; 2 V. Mráz;  
2. E. Majerková; 3. D. Sladký; 3. D. Šigutová
Absolutním vítězem se stal Adam Křenek, který vytvořil rekord 150 skoků 
za jednu minutu. Všechny děti vyhrát nemohly, ale určitě všechny zasluhují 
velkou pochvalu za odvahu a snahu.

ŠESTÁ MIKULÁŠSKÁ SOUTĚŽ 
ČERTOVSKÉ HOPSÁNÍ

Pavla Mynářová

Je zlé, když z některých komínů se valí oblaka černého kouře vzniklého 
spalováním nekvalitního paliva ve špatných kotlích. Kolik peněz vylítne 
komínem a kolik zdraví zničíme sobě a svým sousedům! Važme si každé-
ho, kdo má moderní kotel nebo krb s dokonalým spalováním, nebo topí 
vysušeným dřevem. Snad by pomohlo některé z nás seznámit se zákonem 
č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší: „Každý je povinen omezovat a před-
cházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných zne-
čišťujících látek (…), dodržovat přípustnou tmavost kouře a neobtěžovat 
kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti (…).“ Žijeme 
v  kraji s nejhorším ovzduším v celé Evropě. Částečně nás od největšího 
znečištění chrání Ondřejník a okolní lesy, ale měli bychom se zamyslet, jak 
si ubližujeme likvidací zeleně, která nám kyslík zajišťuje:
•	 Jeden vzrostlý strom vyprodukuje za den 300 litrů kyslíku.
•	 Dospělý člověk za den spotřebuje asi 360 litrů, když je v klidu, ale když 

pracuje, spotřebuje 700 – 900 litrů, podle druhu práce.
•	 Jeden ha stromové a keřové zeleně zachytí 30 – 70 tun prachu za rok.
•	 Les nám pohlcuje škodlivé plyny, tlumí hluk, produkuje vůně, uklidňuje 

a osvěžuje, poskytuje stín. Vylučuje fytoncidy, které hubí mikroby stejně jako 
antibiotika, obohacuje ovzduší vodní parou a zmírňuje extrémní teploty.

•	 Poskytuje úkryt drobné zvěři a hnízdění ptactvu.
•	 Zpevňuje půdu a usnadňuje vsakování srážkové vody.
Zeleň uklidňuje a osvěžuje člověka. Proto chodíme do přírody pro duševní poho-
du, dobrou náladu a inspiraci. Pokud nebudeme bojovat za záchranu naší zele-
ně, smog postupně zvítězí nad naším zdravím a naše děti nám to neodpustí.

ZELEŇ JE NAŠE ZÁCHRANA
Miloslav Šrubař, dobrovolný strážce přírody

SČÍTÁNÍ LIDU BEZ KOMISAŘE A POŠTY

FORMULÁŘ MŮŽE 
VYPLNIT I VNUČKA
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NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
V LÉKÁRNĚ ALBA

Od ledna 2011 je v kunčické lékárně ALBA (vedoucí 
PharmDr. Alena Baranová) nová otevírací doba. V pondělí 
9.30 – 15.00, v úterý a ve středu vždy 8.15 – 14.30, ve 
čtvrtek 8.15 – 14.00 a v pátek od 7.00 do 12.00. Telefon: 
556 850 121.

ČTEME DĚTEM
Velké poděkování patří mamince, paní M. Zádrapové, 
která přišla do naší školy s projektem, CELÉ ČESKO ČTE 
DĚTEM. Celý průběh navíc zajistila a napomohla tak 
k jeho uskutečnění. Já jen nadšeně tuto akci přijala, pro-
tože vím, jak je pro děti četba důležitá. Eva Halatová

S vánočními koledami děti zajely i za seniory do Frenštátu p. R.

VE ŠKOLE VONĚLO 
JEHLIČÍ, ŠKOŘICE I VANILKA

 

Markéta Jurková

Ono to před necelými sto lety tak fungovalo vždycky. Na náměstí 
větších měst se vždy před koncem týdne sjížděli trhovci, aby ve 
městech prodali své přebytky, ale i také zboží, které pro občany 
měst pěstovali či vyráběli. Spokojenost byla na obou stranách. 
Výrobci a pěstitelé vydělali, měšťané byli přesvědčeni, že také. 
A měly pravdu obě strany. Tento po staletí vytvořený systém 
byl narušen zákazem soukromého vlastnictví a podnikání. Po 
roce 1948 nesměl být soukromý ani holič. Byly tedy narušeny 
tyto vztahy na trzích nabídky a poptávky. Pouze jsme se mohli 
mlsně olizovat, když jsme ve starších českých historických fil-
mech viděli, jak paničky nakupují na tržištích plných zajíma-
vých laskomin i potřebných potravin. 

Člověk by očekával, že se hned po roce 1989 k tomuto systému 
vrátíme, ale kdež. Nikdo na to již nebyl zvyklý. A tak před pár lety 
v Praze jakoby vymyslili systém „farmářských trhů“ a v novinách 
se o tom píše, jako o třetím divu světa. Konec konců, je to již jed-
no. Důležité je, že stoupá počet radnic, které mají zájem tyto trhy, 
které přinesou občanům pestřejší nabídku zboží, podpořit. Pro-
to se také například radní městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky (dříve Čertova Lhotka) v lednu 2011 dohodli, že pro 
své obyvatele budou pravidelně organizovat tyto farmářské trhy. 
Řezníci, pekaři, zelináři a další výrobci potravin tak budou mít 
možnost nabízet své výrobky přímo zákazníkům. Podobnou akci 
v Mariánských Horách již uspořádali na podzim loňského roku 
a zájem občanů byl obrovský. Proto by na tento úspěch chtěli 
navázat organizací pravidelných trhů. Vedení městského obvodu 
plánuje za účelem pořádání farmářských trhů nakoupit přibližně 
deset dřevěných stánků, které by za symbolickou cenu ve dnech 
konání akcí pronajímalo trhovcům.  A to již od března či od dub-
na 2011. Co pro to musejí zájemci z řad prodejců udělat? Je to 
jednoduché- zavolat číslo 599 459 225. To je číslo sekretariátu 
starostky Ing. arch. Liany Janáčkové. A tam se zcela jistě domlu-
víte. Možná, že to bude zajímavé i pro někoho z naší obce. Do 
Mariánských Hor to není tak daleko.

V ČERTOVĚ LHOTCE BUDOU PRAVIDELNÉ 
PRODEJNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY

Páni řezníci, zelináři, 
pekaři, zahrádkáři, 

zemědělci, výrobci košíků, 
kováři, včelaři 
a jim podobní:

volejte 599 459 225

Když prošel 3. prosince jednot-
livými třídami kunčické školy 
Mikuláš se svojí čertovskou 
a andělskou družinou, (o pro-
gram se letos postarali žáci 
deváté třídy), věděly již všech-
ny děti, že se blíží vánoční jar-
mark. Všechny třídy se na něj 
pečlivě připravovaly. Žáci chtěli 
udělat radost svým maminkám 
a pozvali je, aby si v předvá-
nočním shonu trochu odpočinu-
ly a možná si i vybraly některý 
z hezkých výrobků k výzdobě 
bytu. Také letos bylo z čeho 
vybírat. Vonělo jehličí vánoč-
ních svícnů, skořice a vanilka 
z koláčků, perníčků a cukroví, 
levandule z ručně vyrobených 
mýdel. V nabídce byly i velmi 
pěkné a praktické výrobky ze 
dřeva, textilu a nechyběla ani 
keramika. Mnozí tak měli pří-
ležitost k nákupu malých dáreč-

ků pro své blízké. Starší žáci při-
pravili pro hosty posezení u čaje 
a kávy ve školní jídelně. To vše 
by se zcela určitě nepodařilo bez 
vydatné pomoci rodičů. Zvláště 
třídy mladších dětí a jejich paní 
učitelky tuto spolupráci velmi 
uvítaly. Všem štědrým pomoc-
níkům patří poděkování, neboť 
děti budou moci využít svých 
výdělků k financování třídních 
akcí, třeba školních výletů. V  
předvánoční době si chlapci 
a děvčata vzpomněli i na starší 
občany. Pod vedením učitelky 
Marie Kahánkové připravil 
školní pěvecký sbor pásmo 
koled, se kterým vystoupil také 
v Domově důchodců ve Fren-
štátě pod Radhoštěm, kde žijí 
i někteří kunčičtí občané. Tato 
návštěva udělala seniorům vel-
kou radost a zpěváci si jistě také 
zaslouží naši pochvalu.
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Podle všeobecně respekto-
vaných pravidel musíme brát 
v úvahu fakt, že první písem-
ná zmínka o Kunčicích pod 
Ondřejníkem pochází, podob-
ně jako o Čeladné, z roku 
1581. Víme dobře, že obce 
jsou starší. Kunčice dokonce 
o nějaké to století. Bohužel 
výročí se počítají od prv-
ní písemné zmínky. Proto si 
letos připomínáme 430 let od 
první písemné zmínky o obci 
Kunčice pod Ondřejníkem. 
Pokusíme se trochu populár-
něji zmapovat vše, co bylo 
předtím. Respektujme tedy, že 
všechno začalo dříve, ale my 
se potřebujeme dostat k tomu, 
proč a jak mohly kdysi vznik-
nout dnešní Kunčice pod On-
dřejníkem. Ale jistě nebude 
váženému čtenáři těchto úvah 
nemilé, když se nejprve zasta-
víme na přemyslovském krá-
lovském dvoře v první polovi-
ně 13. století. V té době vládl 
Českému království Přemysl 
Otakar I., český kníže v letech 
1192-93 a 1197-98 a král od 
roku 1198 z rodu Přemyslovců. 
Ten přišel na svět někdy v roce 
1155, jako syn českého knížete 

a krále Vladislava II. a Judity 
Duryňské. Přemysl Otakar I. 
byl jako český panovník velmi 
úspěšný. 15. srpna roku 1198 
získává pro české země králov-
skou korunu. V roce 1212 pak 
Přemysl využije slabosti nové-
ho římského krále Friedricha 
II. a vymůže na něm jeden 
ze základních kamenů čes-
ké státnosti, tzv. Zlatou bulu 
sicilskou. Tou císař 26. září 
roku 1212 potvrzuje dědičnost 
královské hodnosti v Čechách 
a taktéž určuje hranice 
Českého království.  Přemysl 
Otakar I. (na snímku vlevo) tak 
dosahuje uznání nedělitelnosti 
českého státu 
římskoněmec-
kou říší a svr-
chovanosti nad 
pražským a olo- 
mouckým bis- 
kupstvím. Vznik- 
lo tedy význam- 
né mocenské 
centrum. První 
manželkou Pře-
mysla Otakara I. 
byla Adléta Mí-
šeňská. Porodi-
la Přemyslovi 

čtyři děti: Vratislava, násled-
níka trůnu, Markétu-Dagmar, 
provdanou za Valdemara II. 
dánského krále, Božislavu, 
provdanou za Jana I. Orten-
burského a Hedviku, která 
se stala jeptiškou. Druhou 
manželkou Přemysla byla 
Konstancie Uherská. Měla 
s Přemyslem devět dětí: 
Vratislava, Václava I., poz-
dějšího krále, Juditu, Annu, 
Anežku, Vladislava, Přemysla, 
Blaženu a jako poslední, poz-
dější Svatou Anežku. V roce 
1226 přijíždí do Českého 
království početné poselstvo 
anglického krále Jindřicha III. 

z rodu Plantagenetů (1. října 
1207 - 16. listopadu 1272), 
který byl anglickým králem 
v letech 1216 - 1272. V té době 
byl devatenáctiletý Jindřich 
III. ještě zastupován regenty. 
Poselstvo z Anglie přivezlo 
nabídku k sňatku mezi krá-
lem Jindřichem III. a teh-
dy ještě patnáctiletou dce-
rou českého krále Přemysla 
Otakara I. Anežkou.  Nevěsta 
byla bohatá. Její věno čini-
lo třicet tisíc hřiven stříbra, 
což bylo na tehdejší dobu 
obrovské jmění. Anežka se 
narodila se roku 1211. Byla 
posledním dítětem české-

JAK SE STALO, ŽE VZNIKLY
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM (1)

Historické i méně historické úvahy píše pro OBECNÍ NOVINY Petr Andrle
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ho krále Přemysla Otakara 
I. a jeho druhé manželky 
Konstancie Uherské. Tehdy 
byla jiná doba. Anežka měla 
za sebou již řadu námluv. Už 
jako tříletou (1214) ji otec 
posílá na výchovu do cister-
ciáckého kláštera ve Slezsku, 
který založila vratislavská 
vévodkyně Hedvika, po 
smrti prohlášená za svatou.  
Tady se měla připravovat na 
roli nevěsty rodu Piastovců. 
Budoucí ženich ale záhy umí-
rá a Anežka se vrací zpět. 
Jako osmiletá se znovu stala 
předmětem sňatkové politiky 
svého otce, který ji zasnoubil 
s desetiletým synem císa-
ře Fridricha II. Jindřichem. 
Proto byla odeslána do Vídně 
na dvůr rakouského vévo-
dy Leopolda VI., aby se zde 
náležitě připravila na budou-
cí manželství. Nicméně když 
bylo Anežce 14 let, ze sňatku 
sešlo. Jenže Leopold ukul 
svůj vlastní plán. Provdal za 
Jindřicha svou vlastní dceru 
Markétu. Ponížená Anežka se 
v roce 1225 vrátila na Pražský 
hrad. Avšak dlouho na nové-
ho nápadníka čekat nemuse-
la.  Přijelo zmíněné anglické 
poselstvo. Anežčinu otci nešlo 
pouze o česko - anglické spo-
jení. Sňatek s anglickým krá-
lem mohl znamenat pro čes-
kého krále větší jeho vliv na 
císaře a na kurii. Své zájmy 
měl i anglický král, spíše tedy 
jeho regenti, ale v roce 1229 
Jindřich zasnoubení s teh-

dy osmnáctiletou Anežkou 
zrušil. Nakonec vše dopadlo 
jinak: po smrti otce (1230) 
se rodičovské poslušnosti 
zproštěná Anežka rozhodla 
následovat největší duchov-
ní výzvu své doby – nový 
ideál sv. Františka. S pomocí 
svého bratra Václava I. proto 
(po vzoru své sestřenice sv. 
Alžběty Durynské) zakládá 
na Starém Městě pražském 
u kostela sv. Haštala špitál 
a záhy v jeho blízkosti i dvoj-
klášter damiatek (klarisek) 
a minoritů. O Letnicích 1234 
pak vstupuje sama ve věku 
23 let do tohoto kláštera 
a je jmenována jeho abatyší. 
Pochopitelně, že k tomu vše-
mu využila i svého značně 
vysokého věna. 
Nu, abychom se vrátili zpát-
ky k naší obci.  V roce 1226 se 
anglické poselstvo na cestu 
do Prahy dobře připravilo. 
Posly doprovázel i vážený, 
vzdělaný a velmi schop-
ný muž, který znal dobře 
poměry, dnes bychom řek-
li středoevropské. Arnold 
z Hückeswagenu, říšský 
hrabě z Porýní. Ten ve jmé-
nu krále Přemysla vyjed-
nával již předtím v Anglii. 
Poselstvo odjelo, leč hrabě 
Arnold zůstal a dokonce do 
Prahy povolal svou rodinu, 
manželku Adélu z Hüc-
keswagenu (město poblíž 
dnešního Düsseldorfu) 
i s dětmi.  A prokázal čes-
kému králi mnohokrát vel-

mi dobré služby. Ten se mu 
odvděčil slušným darem. 
Věnoval mu rozsáhlé úze-
mí mezi dnešními Hra-
nicemi na západě a řekou 
Ostravicí, jež tvořila hra-
nici se Slezskem, a mezi 
Beskydami na jihu a řekou 
Odrou na severu. Přemysl 
Otakar I. se staral o hrani-
ce na severu i na východě. 
V roce 1213 udělil Bruntá-
lu, jako prvnímu městu na 
Moravě i v Čechách vůbec, 
královská městská práva, 
o deset let později udělil 
tato práva i Uničovu. Takže 
i tento dar měl svoji logi-
ku.  Sídlem hraběte Arnol-
da se stala nejprve osada 
na místě dnešního Příbo-
ra, později také hrad Starý 
Jičín, leč tato místa neměla 
tak výhodnou strategickou 
polohu, jakou měl později ve 
východní části darovaného 
léna hrad, který dnes zná-
me pod názvem Hukvaldy. 
Historikové se dodnes přou 
o to, zda byl hrad Hukval-
dy založen ještě za života 
Arnoldova (asi v letech 1235 
- 1251) nebo až v době pano-
vání jeho syna Franka. Ten 
je však s jistotou označován 
za zakladatele nedalekého 
Příbora. Z 12. prosince 1251 
se zachovala listina morav-
ského markraběte Přemysla 
(pozdějšího českého krále 
Přemysla Otakara II.) Ten 
v ní potvrzuje dar farního 
tamějšího kostela Naroze-

ní Panny Marie od Franka 
z Hückeswagenu cisterciá-
kům velehradským. A navíc 
také potvrzuje, že hrabě 
mimo jiné založil v Příbo-
ře farní kostel Nanebevze-
tí Panny Marie a klášter. 
Ke stavbě kostela uvolnil 
Frank pozemek, na kterém 
původně stál opevněný 
panský dvůr, patřící k nově 
vznikajícímu panství.  
Otec Arnold měl ve znaku 
osedlaného koně, Frank 
z Hückeswagenu již použí-
val ve znaku tři červené 
krokve ve stříbrném poli. 
Krokve jsou ve znaku a na 
vlajce města Příbora (tehdy 
Vriburch, později Freiberg 
a česky Przybor) dodnes. 
V každém případě měl 
název hradu zřejmě připo-
mínat jejich rodový hrad 
v Hückeswagenu. A tak 
začalo vznikat nové pan-
ství. Arnoldův syn Frank se 
oženil s Trojslavou z Pňo-
vic, avšak onu východní 
část jejich nového rodové-
ho majetku ještě v druhé 
polovině 13. století kupuje 
olomoucký biskup Bruno 
ze Schauenburka. Proč? 
Bylo to výhodné pro obě 
strany. Od té doby je huk-
valdské panství na dlouhá 
léta spojeno s olomouckým 
biskupstvím. A zde jen 
o málo později začíná his-
torie dnešních Kunčic pod 
Ondřejníkem. Ale o tom až 
příště. 
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V pátek 14. ledna tohoto roku 
se v prostorách tělocvičny 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 
díky pochopení pana ředite-

le Mgr. Tomáše Kolesy sešli 
všichni školáci. Vyslechli si 

od zástupce Okrašlovacího 
spolku Rozhledna, co to je 
program KUDY VŠUDY NA 
SKALKU, a jak by v něm 
mohli pomoci. A veřejně, jed-
nohlasným ANO, prohlásili, 
že se soutěže zúčastní a že 
takto pomohou. 
Ten program je vlastně sou-
těží pro školáky Čeladné, 
Kunčic pod Ondřejníkem 
a Pstruží.  Projekt byl projed-
nán s vedením škol uvedených 
obcí i se starosty. Všemi byl 
přijat velice příznivě a ředi-
telky škol v Pstruží a v Čelad-
né, Mgr. Radmila Závodná 
a Mgr. Zdenka Přádková, 
soutěž uvítaly. Nejinak tomu 
bylo i v Základní škole Karla 
Svolinského v Kunčicích 
pod Ondřejníkem. Projekt 
se setkal s plnou podporou 
pana ředitele Mgr. Tomáše 
Kolesy.

Pomůžete vašim dětem v soutěži KUDY VŠUDY NA SKALKU?

KUNČIČTÍ ŠKOLÁCI ŘEKLI ANO, POMŮŽEME

Nyní k projektu. Okrašlovací spolek 
ROZHLEDNA, jehož kolektivními čle-
ny jsou i obce Pstruží, Čeladná a Kun-
čice pod Ondřejníkem, vyhlásil dnem 
3. ledna 2011 pro žáky základních 
škol uvedených obcí soutěž s názvem 
KUDY VŠUDY NA SKALKU.  
Smyslem soutěže je popsat možnou 
trasu cesty na Skalku, jeden z vrcholů 
Ondřejníku. Soutěžící mohou využít 
znalostí svých rodičů, prarodičů či 
jiných spoluobčanů včetně učitelů 
k tomu, aby jim poradili nějakou jinou 
a zajímavou cestu na vrchol Skalka. 
Přihlášku do soutěže stačí zpracovat 
dle následujícího návodu: 

1/Jméno, příjmení, adresa, škola. 
Druh výstupu: pěšky, na běžkách, na 
kole. 
2/Popis trasy z místa bydliště autora 
až na vrchol Skalka. 

Podmínkou je, aby trasa zahrnova-
la minimálně tři zajímavá a struč-
ně popsaná místa (památný strom, 
studánka, pomníček, přírodně či 
historicky zajímavé místo a podob-

ně). Přitom trasa musí být vytyčena 
efektivně, nikoli se zbytečnými okli-
kami. 
Soutěž se vypisuje od 3. ledna 2011 
do 31. března 2011. Její výsledky 
budou vyhlášeny do konce dubna 
2011. Vyhodnotí je komise, v níž 
budou také zástupci škol.  Z každé 
školy budou autoři prvních tří nej-
lépe vymyšlených a popsaných tras 
odměněni cenami ve výši 1000,00 
Kč; 600,00 Kč a 400,00 Kč. Vyplněné 
přihlášky do soutěže (s uvedením 
tras) zasílejte na adresu Okrašlovací 
spolek Rozhledna, Čeladná 42, 
739 12 Čeladná (tel.: 724 100 646). 
Pedagogy škol pak prosíme, aby  celé 
věci pomohli tím, že vysvětlí žákům 
smysl této soutěže. A také, že jim 
vhodným způsobem sdělí, že se i oni 
takto mohou podílet na dotváření 
podoby místa, v němž žijí.  Nejlepší 
a nejzajímavější trasy budou také 
obsahem publikace KUDY VŠUDY 
NA SKLAKU, kterou Okrašlovací 
spolek Rozhledna vydá do konce 
roku 2011. Takže úspěšní autoři tras 
budou odměněni ještě jakýmsi veřej-

ným uznáním, neboť u jmen auto-
rů zveřejníme (v případě souhlasu) 
i jejich fotografie.

Proč jsme vyhlásili tuto soutěž? 
Jednoho dne bude možná stát na 
Skalce rozhledna a všichni se k ní 
budou chtít nějak dostat. Pochopitelně, 
že by se nám nejvíce líbilo, kdyby se 
na tento jeden z vrcholů Ondřejníku 
všichni pokoušeli především dostat 
pěšky, případně na kole (v létě) nebo 
na běžkách (v zimě). Chceme jim tedy 
spolu s vámi, kteří zde žijete, k tomu 
dát šikovný návod. 

P. S. Asi o 14 dní později, v pátek  
28. ledna, uvítali zástupce spolku 
školáci ZŠ v Čeladné. Dozvěděli se 
řadu zajímavostí o historii obcí z okolí 
Ondřejníku, o historii Beskydského 
rehabilitačního centra a o jeho zakla-
dateli, MUDr. Janu Mayovi. Ten chtěl 
jako jeden z prvních postavit rozhled-
nu na Ondřejníku. K tomu, abychom 
splnili jeho sen, se nyní přidali i ško-
láci z Čeladné. Také hlasitě vyřkli své 
ANO a rozhodli se uspět v soutěži.

Občané Kunčic: projevte prosím zájem o tento projekt
a pomozte žákům škol zpracovat zajímavou trasu
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Zastupitelstvo obce na 2. zasedání dne 16. 12. 2010 
schválilo a vydalo obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Poplatek za komunální odpad pro fyzickou 
osobu, která má v obci trvalý pobyt, činí pro rok 2011 492 
Kč. Stejná částka platí pro fyzickou osobu, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, nacházející se na území obce Kunčice pod 
Ondřejníkem, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba.  Poplatek je splatný bez vyměření do 
31. 3. 2011.  Poplatek je možno uhradit v pokladně obecního 
úřadu, u paní Ivany Řezníčkové v úředních hodinách, 
převodem na účet obecního úřadu 1682010349/0800 
nebo přeplatkem jiného poplatku. Od poplatku jsou 
osvobozeny děti do 3 let. Od doby jejich narození až 
do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dosáhne 
věku 3 let. Přestože malé děti vyprodukují poměrně 
velké množství odpadu, zastupitelstvo obce chtělo touto 
formou ulehčit mladým rodinám, které mají mnoho 
jiných nutných výdajů. Zastupitelstvo obce dále schválilo 
a vydalo obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích, 
z nichž vybíráme: poplatek ze psů (180,- za každého psa) 
a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (10,-/osobu/
den). Plné znění vyhlášky k dispozici na OÚ.                (mš)

Značnou část práce věnovala rada obce (RO) v úvodu své 
činnosti výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod. RO 
vyhodnotila veřejnou zakázku malého rozsahu - Geodetické 
zaměření kanalizační přípojky: vítěznou nabídku podal 
a zaměření nyní provádí Ing. Adam Zavadil. RO dále vyhlásila, 
vyhodnotila a zadala další 2 veřejné zakázky, Autorský 
dozor pro stavbu Výstavba kanalizace a ČOV Kunčice pod 
Ondřejníkem a vybrala ze tří nabídek nabídku s nejnižší cenou 
– firmu KONEKO, spol. s r.o., Ostrava. Pro zakázku Stavební 
dozor pro stavbu Výstavba kanalizace a ČOV Kunčice pod 
Ondřejníkem vybrala z pěti nabídek nabídku s nejnižší cenou 
– firmu Reality Magnus, Ing. Albín Gottwald, autorizovaný 
inženýr, Olomouc - Chomoutov. S oběma firmami již byly 
sepsány smlouvy a nyní již je autorský i stavební dozor 
vykonáván. S výstavbou kanalizace dále souvisí pronájmy 
obecních budov a prostor. RO schválila pronájem části 
budovy č. p. 316 (bývalá MŠ Dolní) a okolní zpevněné plochy 
a pronájem nemovitosti č. p. 776 (bývalá DOZA) a přilehlé 
ostatní plochy.  RO dále řešila pronájem obecních bytů a bytů 
v DPS, hostování na Kunčické pouti a kulturní záležitosti. Již 
konané koncerty - adventní koncert a předvánoční koncert ZŠ, 
o nichž informujeme uvnitř listu. A také plánovaný 3. ročník 
Folkování pod Ondřejníkem, na nějž naleznete také v tomto 
čísle pozvánku. RO schválila osnovu pro tvorbu webových 
stránek obce a byly osloveny minimálně 3 firmy k podání 
cenové nabídky. RO schválila rovněž cenu inzerce v Obecních 
novinách, přehled o tom zveřejňujeme na jiném místě. 
Schválila také formu spolupráce s panem Petrem Andrlem 
při vydávání obecního tisku. RO musela řešit nastoupení 
náhradníka za zvoleného člena zastupitelstva obce, který se 
vzdal mandátu. Za pana Radima Jurka byl jmenován pan 
Petr Tryščuk. Poté, co se vzdal mandátu i pan Tryčšuk, byl 
dle výsledků voleb jmenován členem zastupitelstva obce pan 
Stanislav Jurek, který slib zastupitele složil na 2. zasedání ZO 
dne 16. 12. 2010. Zastupitelstvo je nyní kompletní.

Z činnosti obecní rady

OBEC BUDE MÍT NOVÉ 
WEBOVÉ STRÁNKY

V Obecních novinách pro Vás vždy připravíme 
shrnutí práce obecní rady a obecního 

zastupitelstva za dané období. Úplné zápisy 
budou zveřejňovány na internetu (až bude 

nový obecní web, nyní to bohužel není možné) 
a zápisy jsou samozřejmě také k nahlédnutí 

na OÚ v úředních hodinách.

KUNČICKÁ S.R.O.
ZVÝŠENÍ CEN VODY

Obec si musí také vytvořit rezervní fond

Obec prozatím nezastavila žádný z připravovaných dotačních 
projektů. Prioritu samozřejmě má výstavba kanalizace v obci, 
která již probíhá. Po jednání na krajském úřadu bylo zjištěno, 
že schvalovací orgány již vyřadily z dotačního řízení 3 pro-
jekty a to: Výstavba multifunkčního hřiště u ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského, Dostavba sportovně společenského areálu v Kunči-
cích p. O., Rekonstrukce budovy D v ZŠ a MŠ Karla Svolinského. 
Schvalovací řízení probíhá na projekt Venkovní úpravy v areá-
lu ZŠ a MŠ Karla Svolinského. K realizaci se připravuje projekt 
Zateplení budovy ZŠ a MŠ Karla Svolinského. Dále je v přípravě 
projekt Řešení bezpečnosti u II/483 – Huťařství.
Další rozvoj obce vyplyne z připravovaného smysluplného 
a reálného operačního programu obce.

POPLATKY JSOU NUTNÉ,
AVŠAK RODINÁM S DĚTMI

CHCEME ULEVIT

PROJEKTY A PRIORITY

Rada obce zároveň vyko-
nává funkci valné hromady 
Kunčické s.r.o. Proto jme-
novala 2 jednatele společ-
nosti Kunčická s.r.o. – sta-
rostu obce Tomáše Hrubiše 
a pana Ivana Blažka. Dále 
odvolala plnou moc uděle-
nou zmocněnci Ing. Miloši 
Fabiánovi, Vratimov, vysta-
venou v Ostravě dne 22. 
12. 2008 za účelem výkonu 
inženýrsko-investorské čin-
nosti v rámci schvalovacích 
procesů stavby „Terasový 
dům Ondřejník“.
Schválila cenu vody dodáva-
né Kunčickou s.r.o. pro rok 
2011 pro odběratele v obci 
bez DPH 25,36 Kč, včetně 
DPH 27,90 Kč (navýšení o 12 
%) a pro BRC Čeladná – bez 
DPH 22,88 Kč, včetně DPH 
25,17 Kč (navýšení o 10 %). 
Chápeme, že každé navýše-
ní cen je pro občana nepří-

jemné. Rada obce k tomu-
to nepopulárnímu kroku 
přistoupila z následujících 
důvodů: * stoupla nákupní 
cena vody (prostřednictvím 
sítě SmVaK Ostrava a.s. od 
1. 1. 2011) * stouply ceny 
energie (nutné k provozo-
vání vodárenské soustavy) 
* je nutné vytvářet rezervní 
fond  - pro případ havárie 
a nutných oprav. Rezervní 
fond dosud tvořen nebyl, ze 
zákona se tvořit musí.  Po 
dobu výstavby kanalizace 
by se sice za určitých podmí-
nek teoreticky mohla tvorba 
rezervního fondu odložit, 
ale k tomu by bylo potřeba 
řady výjimek a hlavně po 
dokončení výstavby kanali-
zace a ČOV by se fond musel 
tvořit o to rychleji. Nehledě 
na to, že v případě havárie 
by Kunčická s.r.o. neměla 
peníze na jejich opravu.
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JAK ŽIJEME A CO DÝCHÁME?
FORMOU ANKETY MŮŽE KAŽDÝ OBČAN VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR

KUNČICKÉ HONEBNÍ 
SPOLEČENSTVO 

PŘIPRAVUJE
VALNOU HROMADU

Zimní údržba obecních komu-
nikací je velmi náročná vzhle-
dem k členitosti a rozsáhlosti 
obce. Jelikož mám tuto pro-
blematiku na starosti, mohu 
i po krátké zkušenosti kon-
statovat, že ať uděláte cokoliv, 
vždy se najde někdo, komu se 
něco nebude líbit. Napadne 
sníh, a někdo hned kritizuje, 
že už dávno mělo být rozhrnu-
to. Druhý naopak nadává, proč 
už se rozhrnuje, že se plýtvá 
penězi, další si stěžuje, že se 
cesty málo sypou, další křičí, 
že se sypou hodně atd. Prostě 
se shodneme, že spokojeni 
nikdy nebudou všichni. Chtěl 
bych konstatovat, že komuni-
kace se udržují podle finanč-
ních a technických možností 
obce. Na rozhrnování sněhu 
má obec smlouvy s p. Josefem 
Konvičkou (horní část obce), 
a s panem Petrem Niklem 
(dolní část obce). Jsou to muži 
zkušení, znají perfektně místní 
komunikace, pro obec odvá-
dějí velmi dobré služby a ma-

jí plnou podporu a důvěru. 
Proto bych chtěl zvláště vyzvat 
některé spoluobčany, aby se 
oprostili od různých slovních 
výpadů a nadávek, s nimiž se 
tito výše jmenování pracovníci 
při práci setkávají. Znovu bych 
chtěl také vyzvat všechny, aby 
neuváženým a neukázněným 
parkováním svých automobi-
lů nekomplikovali odklízení 
sněhu z komunikací. Údržba 
chodníků v obci je zajišťována 
čtyřmi zaměstnanci obecní-
ho úřadu, kteří mají k dispo-
zici dvě sněžné frézy. To vše 
není zrovna levná záležitost. 
Dokazuje to údaj za prosinec 
2010, kdy náklady obce v rám-
ci zimní údržby byly jen pro 
zajímavost ve výši 245 310 Kč  
+ náklady na 4 zaměstnance 
OÚ. Což je dost podstatná část-
ka. Je však třeba také konstato-
vat, že konec minulého roku byl 
díky počasí jak finančně, tak 
organizačně mimořádně nároč-
ný a několikrát musela být 
nasazena i těžká technika (bag-

ry a nakladače). Samozřejmě 
jsem si vědom toho, že je vždy 
co vylepšovat a zdokonalovat. 
Proto vítám každý rozumný 
a konstruktivní nápad na zlep-
šení. Jedna stará moudrost 
však říká, že není na světě člo-

věk ten, který by vyhověl lidem 
všem. Avšak chci také říci za 
všechny, kteří se na zimní 
údržbě komunikací a chodníků 
v obci podílejí, že se snažíme 
a budeme snažit, aby těch spo-
kojených bylo co nejvíce.

JEN V PROSINCI NÁS STÁLA ZIMNÍ ÚDRŽBA PŘES ČTVRT MILIONU
Lumír Poledník, místostarosta

Řádná valná hromada HS 
v Kunčicích pod Ondřejníkem 
se uskuteční dne 13. 03. 2011 
v místnostech hostince „Na 
Kopečku“ v 10.00 hodin, s ná-
sledujícími body programu. 
Zahájení, volba orgánů valné 
hromady a schválení jedna-
cího řádu; zpráva o činnosti 
honebního společenstva; roč-
ní účetní uzávěrka a návrh 
rozpočtu na r. 2011; organi-
zační - doplnění honební-
ho výboru; různé, usnese-
ní, závěr. Člen honebního 
společenstva může udělit 
k zastupování na valné hro-
madě plnou moc jiné osobě. 
V případě neúčasti nadpolo-
viční většiny hlasů uskuteční 
se jednání valné hromady po 
uplynutí 1 hodiny na témže 
místě, viz § 22 odst. 4 zák. č. 
449/2001 Sb. Pro účastníky 
valné hromady JS je zajištěno 
občerstvení a pohoštění.   

Za HS Josef Řezníček, 
honební starosta

Po podzimních volbách 2010 se změnilo 
také složení jednotlivých komisí, které zři-
zuje rada obce. Komise pro životní prostředí 
(KŽP) má nově tyto členy: Kateřina Niklová 
(zkušenosti s environmentální výchovou na 
školách); Miroslav Šretr (rybář, myslivec, 
včelař); Aleš Bernatík (vysokoškolský peda-
gog VŠB zabývající se mj. posuzováním vlivů 
havárií na životní prostředí); David Strnadel 
(aktivní člen sdružení Naše Beskydy); 
Martin Urbánek (jeden z vedoucích krouž-
ku mladých ochránců přírody Skalka). Podle 
zákona o obcích by měly být komise nejen 
poradním orgánem obce, ale také inicia-
tivním, tzn. přicházet s vlastními návrhy či 
podněty. Rádi bychom ze své pozice pomohli 
zlepšit životní prostředí v Kunčicích. První 
schůzka KŽP v novém volebním období pro-
běhla 10. ledna 2011. Po konstruktivní dis-
kuzi se vynořilo několik témat, kterými by 
bylo třeba se zabývat, a to: 
•	 odpady - možnosti zpracování tříděné-

ho, včetně biologického odpadu, snížení 

nákladů na odpady,
•	 ovzduší v obci - otázka zlepšení zejména 

v zimních měsících; pálení odpadu,
•	 vodstvo - mj. záplavové oblasti a protipo-

vodňová opatření,
•	 osvěta - spolupráce se školou, osvěta mezi 

širokou veřejností,
ale i další problémy, které již nespadají do 
těchto kategorií.  Samozřejmě jsme nepostih-
li výčet všeho, co by bylo zapotřebí v oblas-
ti životního prostředí v obci zlepšit. Rádi 
bychom, aby se co nejvíce občanů Kunčic 
pod Ondřejníkem vyjádřilo k problematice 
životního prostředí v naší obci, abychom 
mohli vaše podněty dále zpracovat a snažit 
se ve spolupráci s obecním úřadem řešit.  
Přivítáme vyplnění krátké ankety – ústřižek 
můžete vhodit do schránky obecního úřadu, 
či odpovědi poslat elektronickou formou na 
adresu noviny@kuncicepo.cz.  Za spolupráci 
předem děkujeme. 

Komise pro životní prostředí
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Co vám vadí a co byste rádi zlepšili 
v oblasti životního prostředí v obci: 

Podněty a připomínky týkající se život-
ního prostředí v Kunčicích p. O.: 
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Chtěl bych Vám všem, 
vážení rodiče a občané, 
touto cestou poděkovat 
za podporu školy, kterou 
jste vyjádřili nejen svými 
finančními dary, ale i účas-
tí na předvánočním kon-
certu v kostele svaté Máří 
Magdalény. Program kon-
certu zahájil školní pěvec-
ký sbor pod vedením Mgr. 
Marie Kahánkové, který 
vystřídal folklórní soubor 
Ondřejníček, jehož vedou-
cí je Kateřina Niklová. 
Poté přišel na řadu sou-
bor Dolňánek z mateř-
ské školy, který připra-
vila Naděžda Svobodová 
a Věra Kahánková. 
Nakonec zpívali všich-
ni, kdo byli přítomni. 
Slovem koncert prováze-
la Markéta Vyroubalová. 
Mé poděkování, kromě 
výše uvedených, pat-
ří také kulturní komisi 
a lidem, kteří s uspořádá-
ním koncertu pomáhali 

a samozřejmě farnosti, 
která nám poskytla záze-
mí. Myšlenka koncertu 
vznikla začátkem prosince 
a důvody byly dva. Jeden 
souvisel s neutěšenou 
finanční situací školy, kdy 
získané prostředky budou 
použity na nákup knih, 
pomůcek a jiných potřeb 
dětem ve škole, školce 
a družině. Druhý důvod 
byl mnohem příjemnější, 
a to setkání v předvánoč-
ním čase a vznik nové tra-
dice. Výtěžek koncertu nás 
mile překvapil. Na vstup-
ném a darech jsme získali 
29 783 Kč (z toho vstup-
né 7783 Kč). Tato částka 
bude rovnoměrně rozdě-
lena mezi školu, školku 
a družinu. O jejím přes-
ném zhodnocení budete 
informováni. Ještě jednou 
Vám děkuji za podporu 
a další spolupráci vítám. 
Přeji všem hezký rok.

Tomáš Kolesa

Vážení rodiče a občané,
rád bych Vás stručně obeznámil s finan-
cováním školy v předešlých dvou letech. 
K tomuto kroku mě vede skutečnost, že 
záležitosti kolem kunčické školy jsou 
pravidelným a diskutovaným tématem 
nejen na zasedáních rady a zastupitel-
stva obce, ale vnímám, že jsou i před-
mětem diskuzí a dohadů mezi Vámi, 
obyvateli Kunčic. Rád bych tedy zveřej-
nil tyto informace.
Rozpočet školy na rok 2010: 1 900 000 
Kč. Platby obdržené z OÚ do 20. 12. 
2010 1 200 000 Kč (63% rozpočtu). 
Měsíční záloha na energie (voda, topení, 
el. energie) 114 000 Kč (tzn. 1 368 000 za 
rok). Jiné provozní náklady (revize, tele-
fony, čisticí prostředky, opravy, ostraha 
objektu, služby…)  cca 600 000 Kč. Do 
20. 12. 2010 tedy škola hospodařila se 
63% svého schváleného ročního roz-
počtu, což nepokrývalo ani roční zálohy 
na energie. O tom, zda škola v roce 2010 
ještě nějaké prostředky dostane, jsem 
v polovině prosince měl pouze blíže 
nespecifikovaný příslib. Velmi neutěše-
ná finanční situace školy byla mj. také 

jedním z důvodů, proč jsem se na mno-
hé z Vás koncem prosince obrátil s pros-
bou o finanční dar. Mou snahou bylo 
tímto způsobem získat alespoň nějaké 
finanční prostředky na nákup vybavení 
a pomůcek. Vaše finanční dary v roce 
2010 a výtěžek Předvánočního koncer-
tu žáků naší základní a mateřské školy 
činí celkem 56 623 Kč a finanční dary, 
které MŠ obdržela prostřednictvím 
SRPdŠ, činí 73300 Kč. Všem dárcům 
a přispěvatelům bych chtěl ještě jednou 
poděkovat. Všechny tyto prostředky 
budou využity ke zkvalitnění výuky a ve 
prospěch dětí navštěvujících ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského. Obrat v hospodaře-
ní školy nastal koncem prosince, když 
škola 20. a 22. 12. 2010 obdržela z OÚ 2 
platby: 500 000 Kč a 308 600 Kč. Po 
připsání těchto plateb je tedy celkový 
příjem školy ze strany OÚ v roce 2010 
- 2 008 600 Kč (z toho 50 000 je dopla-
tek za rok 2009 obdržený v lednu 2010). 
Částka 108 600 Kč, o kterou převyšují 
platby OÚ rozpočet školy, jsou prostřed-
ky poskytnuté na vznik 3. třídy mateř-
ské školy. V současné době škola nemá 

žádné nezaplacené závazky po splat-
nosti. Pokud bych se měl velmi stručně 
vrátit k hospodaření školy v roce 2009, 
vypadalo podobně. Schválený rozpočet 
činil 2 437 600 Kč. První dotaci z OÚ ve 
výši 600 000 Kč jsme obdrželi  až 25. 
6. 2009. Původně schválený rozpočet 
byl zastupitelstvem obce ze dne 22. 10. 
2009 krácen o 937 600 Kč. Chybějící 
finance byly z největší části kryty 
vyčerpáním fondu rezerv a úspornými 
opatřeními v chodu školy, které se třeba 
dotklo i vzdělávání pedagogů a odsu-
nutí plánovaných oprav a údržby nebo 
nákupu nutného vybavení. Mou povin-
ností jako ředitele školy je samozřejmě 
dbát a dohlížet na to, aby se ve škole 
neplýtvalo ani energiemi, ani jinými 
prostředky. Chápu také, že finanční 
situace obce není jednoduchá, na dru-
hou stranu je však nereálné očekávat, 
že by škola mohla bez problémů fungo-
vat, pokud nemá prostředky ani na svůj 
základní provoz. 

Tomáš Kolesa,
ředitel školy

O HOSPODAŘENÍ KUNČICKÉ ŠKOLY SE HOVOŘÍ 
NA RŮZNÝCH MÍSTECH RŮZNĚ

OBČANÉ VÝRAZNĚ 
PODPOŘILI SVOJI ŠKOLU
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Existuje taková vtipná zkazka o předá-
vání moci. Odcházející činitel nechal své-
mu nástupci v trezoru tři obálky s tím, 
že vždy, když jim bude nejhůř, ať otevře 
první, druhou, a nakonec třetí. Když 
otevřeli první obálku, bylo tam napsáno 
„sveďte všechno na mě“. Později přišlo 
i na druhou obálku. V ní bylo napsáno 
“dělejte to jako já“. Jenže potíže narůs-
taly, takže došlo i na třetí obálku.  A tam 
bylo napsáno „napište tři obálky“. Co jste 
našel v trezoru vy, pane starosto? 

Měl jsem to jednoduché, nemusel jsem se 
rozhodovat, kterou obálku otevřít jako 
první. Odcházející činitel zanechal tre-
zor dočista prázdný.  Kdyby však v pomy-
slném trezoru uvedené obálky skutečně 
byly, myslím, že ani jedno navrhované 
řešení není zcela ideální. Nejprve musím 
podotknout, že v komunální politice 
nemůže jít o předávání moci jednomu 
činiteli, neboť se jedná o kolektivní roz-
hodování. Pokud by například starosta 
chtěl sám o všem rozhodovat, je to špat-
ně a orgány obce, rada obce a zastupi-
telstvo obce by měly zbystřit pozornost. 
Tedy nově přicházející činitelé by měli 
navázat na to, co dobrého bylo v minu-
lém období pro občany vykonáno, odsu-
nout to, co občané nechtějí. Je skutečně 
důležité větší, hlavně investiční záměry, 
vhodnou formou projednat s občany. 
Jsme tu přece pro ně. Podle mé zkuše-
nosti většina občanů nechce megalo-
manské budování v obci. Občané chtějí 
vybavenost odpovídající současné době 
a hlavně chtějí, aby se jim v obci dobře 
a spokojeně žilo a k tomu jsou nutné 

dobré mezilidské vztahy. A ty se jaksi 
za minulé období z obce vytratily. To je 
oblast, na kterou se musíme zaměřit. 

Vy jste již jednou starostou byl. Co jste 
si tehdy, když jste končil ve starostenské 
funkci, odnesl za poučení? Vzal jste si ho 
s sebou i teď? 

Ano starostou jsem už byl, podle voleb-
ních výsledků mohu říci z vůle občanů, 
voličů. Víte, člověk se stále učí. Neblaze 
mne překvapilo, jak se stále více dostá-
vají do komunální politiky manýry poli-
tiky parlamentní. To znamená usilová-
ní o jakousi moc v obci, intrikaření, jak 
vyzrát na politického soupeře, podrazy, 
a to bez ohledu na to, co si myslí volič. 
Občané, voliči jsou dnes velmi vyspě-
lí a jistě umějí vnímat, kdo podobné 
praktiky uplatňuje. Stačí, aby se takto 
chovala skupina jednotlivců. Poučením 
bohužel pro mne bylo být obezřetněj-
ší a méně důvěřivý k některým lidem.  
Přišlo i jakési znechucení komunální 
politikou. V loňských volbách jsem vlast-
ně na starostu nekandidoval. Nakonec 
jsem do toho šel na základě výsledku 
voleb a snad i přání velké skupiny obča-
nů. Jedno velké poučení tu asi je, a to se 
budu snažit uplatňovat, že zlu se nesmí 
ustupovat a musí se proti němu rozum-
nou formou bojovat.   

Hned po volbách jste nasadili docela 
slušné tempo. Do konce roku se zastupi-
telstvo obce sešlo celkem třikrát. Mimo 
ustavujícího zasedání jste se sešli před 
Vánocemi a hned po nich. Bylo to nutné?

Konání komunálních voleb ke konci 
kalendářního roku je docela nešťastné. 
Nové vedení obce, rada obce i zastupitel-
stvo začnou fungovat někdy v listopadu 
a ihned je potřeba do konce roku zajistit 
spoustu záležitostí, např. schválit rozpo-
čet obce, schválit vyhlášky obce s účinnos-
tí od 1. 1. následujícího roku atd.  Také my 
jsme museli urychleně připravit alespoň 
základní rozpočet obce na příští rok, kte-
rý se bude aktuálně upravovat, dále bylo 
nutné schválit obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za odpad a o míst-
ních poplatcích, bylo schváleno přijetí 
úvěru na kanalizaci obce. Nevyhnutelné 
bylo přijetí kontokorentního úvěru ve výši 
2 mil. Kč (možnost čerpání z běžného účtu 
obce do mínus 2 mil. Kč) k úhradě neza-
placených faktur, odkladu splátek úvěrů, 
doplacení rozpočtu základní škole.

Rozhodli jste mimo jiné, že nebudete 
po celé volební období vyplácet odmě-
ny neuvolněným členům zastupitelstva. 
Zřejmě jde o úsporné opatření. Máte 
spočítáno, kolik tím ušetříte? Souhlasili 
s tím všichni zastupitelé?  

Samozřejmě se jedná o úsporné opatře-
ní, jde však i o jakési vstřícné gesto. Za 
volební období 4 let se tím ušetří celkem 
zhruba 482 000 Kč. Tato finanční část-
ka by měla být využita na konkrétní 
účel podle uvážení zastupitelstva obce, 
například na nákup techniky k údržbě 
chodníků. Osobně bych spíše navrhoval 
zkrácení odměny určitým procentem, 
neboť ne všichni, kterých se toto opatření 
týká, jsou na tom finančně zrovna nejlé-
pe a výkon některých funkcí je i finančně 
náročný. Pro nevyplácení těchto odměn 
hlasovalo 10 členů zastupitelstva, 5 se 
zdrželo hlasování. Starosta a místosta-
rosta se zdrželi hlasování, neboť toto 
opatření se jich netýká.

Začali jste také schválením úvěru ve výši 
25 milionů korun pro obec. Jde pouze 
o dofinancování kanalizace? Jak si vlast-
ně obec finančně stojí?

Uvedený úvěr se vztahuje pouze ke 
kanalizaci obce. Jaká bude skutečná 
výše dotace na kanalizaci, to prozatím 
nevíme. Částku budeme znát až po pod-
pisu smlouvy se Státním fondem životní-
ho prostředí. Konečná částka nám bude 
potvrzena až po vybudování kanalizace, 

Deset otázek „na tělo“ novému starostovi obce

CO NAŠEL TOMÁŠ HRUBIŠ
V OBECNÍM TREZORU?
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po splnění všech předepsaných podmí-
nek. Finančně na tom obec momentálně 
není dobře, z minulého roku jsme pře-
vzali minusový účet, a proto čerpáme 
již uvedený kontokorentní úvěr. Věřím, 
že se brzy situace zlepší, nebude to však 
na nějaké velké utrácení.

Následující období bude jistě složité. 
Vláda na rozdíl od minulosti začíná šet-
řit, omezí zcela jistě i příjmy obcí. Navíc 
v příštím roce přestaneme být příjemci 
dotací z Evropské unie. Máte nějaký plán, 
jak zvýšit příjmy obecného rozpočtu? 

Krizové období ve společnosti, které 
ještě stále trvá, se dotýká i financová-
ní obcí, neboť hlavním příjmem obcí je 
přerozdělení daní ze státního rozpočtu.  
Samozřejmě musíme šetřit i my. Jedna 
z forem financování investic obce jsou 
úvěry v rozumné výši (kanalizace), počí-
táme i s prodejem nepotřebného obecní-
ho majetku (některé nevyužité budovy). 
O dalších možnostech dofinancování 
obecního rozpočtu bude v nejbližší době 
jednat finanční výbor obce.

Co byste považoval za úspěch v roce 2011 
a co za celé volební období do roku 2014?

 Největším úspěchem v roce 2011 bude, 
jak předpokládám, realizace stavby 
kanalizace západní části obce. Do roku 
2014 je připraveno mnoho úkolů, napří-
klad připravit realizaci kanalizace ve 
východní části obce (horní konec), podle 
finančních možností realizovat připra-
vené projekty, jako například zateple-
ní budovy ZŠ a MŠ, řešení bezpečnosti 
chodců u Huťařství, venkovní úpravy 
v areálu ZŠ a MŠ, popřípadě zateplení 
a výměnu oken v budově obecního úřa-
du a podobně. Samozřejmě nesmíme 
zapomínat na spolkový, společenský 
a kulturní život obce. Také bychom se 
měli více věnovat mládeži a seniorům.  
Tyto záležitosti by měl řešit reálně 
postavený operační plán obce.

Jaká to bude parta, to nové zastupitel-
stvo? Jaká je rada? Jste spokojen s jejím 
složením? A co opozice? Existuje? Bude 
nutná? Najdete k sobě cestu?  

Jsme na začátku funkčního období, je 
tedy brzy na hodnocení nového zastu-
pitelstva, čas teprve ukáže. Prozatím 
se jeví, že většina členů zastupitelstva 
bude nejen dobrou partou, ale i dob-
rým pracovním týmem. Podle mého 
názoru je složení rady obce velmi dob-
ré. Jsou zde jak zkušení členové rady, 
tak i úplní nováčci včetně mladé gene-
race. Potěšující je, že v pětičlenné radě 
pracují dvě ženy. Opozice? Obecně vza-
to v každém orgánu obce je přínosem 
konstruktivní opozice, zdůrazňuji však 
konstruktivní opozice. Pokud takzvaná 
opozice není konstruktivní a z principu 
vše neguje a jinak škodí, to je pak velmi 
špatné. Proto je potřebné, aby se jedná-
ní zastupitelstva obce účastnili v hoj-
né míře občané a bedlivě sledovali, jak 
jednotliví členové zastupitelstva obce 
fungují. Dnes mají občané velký vše-
obecný přehled a umí reálně posoudit 
situaci. Pokud jde o mne, do komunální 
politiky nějaká „tvrdá opozice“ nepa-
tří. Všichni by si měli být vědomí toho, 
že byli zvoleni k práci pro blaho občanů 

a ne k tomu, aby se určité skupiny mezi 
sebou hádaly. Tyto manýry nechejme 
parlamentním politikům, ti to asi jinak 
ani neumí. Snažím se být vždy optimis-
tou, proto si myslím, že pokud se budou 
všichni snažit, tak i naše zastupitelstvo 
může dobře spolupracovat. 

Kdybyste měl jmenovat tři hlavní 
a zásadní úkoly související s rozvojem 
obce v následujících čtyřech letech, jaké 
by byly? 

K tomuto tématu již bylo vlastně hovo-
řeno v předešlých otázkách, přesto krát-
ce zopakuji: samozřejmě kanalizace, 
pokud možno využít maximum dotací 
na smysluplné projekty, zlepšit spole-
čenský život a společenské klima v obci.

Kunčice pod Ondřejníkem, podobně 
jako sousední Čeladná, si letos připo-
menou 430 let od první písemné zmínky 
o obci. I když víme, že obě obce jsou star-
ší, je to jakési kulaté jubileum. Počítáte 
s nějakými akcemi, které by historii obce 
připomněly? 

První zmínka o Kunčicích pochází z let 
1281 až 1302 z období vlády posledních 
Přemyslovců. Jedná se však o nedo-
ložené ústní podání. Víme, že první 
doložená písemná zmínka o naší obci je 
zapsaná v hukvaldském urbáři z roku 
1581. Pokud vím, obec si nikdy toto 
datum zvlášť nepřipomínala, nicméně 
by stálo za úvahu si toto datum připo-
menout například vydáním Starých 
paměti Kunčic napsaných Antonínem 
Pustkou, dlouholetým starostou obce, 
poprvé vydaných v roce 1938 (naposled 
byly vydány obecním úřadem v roce 
1994), uspořádáním besedy k historii 
obce v základní škole, případně pravi-
delným uveřejněním statí z dostupných 
kronik obce a podobně.                 

Za rozhovor
poděkoval: Petr Andrle 
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V neděli 12. prosince 2010 se konal v kostele sv. Máří 
Magdalény v Kunčicích pod Ondřejníkem Adventní 
koncert. V hezké předvánoční atmosféře jsme si mohli 
vychutnat nejslavnější chrámové a duchovní skladby 
světových autorů (J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozar-
ta) v podání profesionálních hudebníků. Před zaplněným 
kostelem vystoupila zpěvačka Jana Kurečková – sólistka 
operety Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, 
Tomáš Vzorek – houslista a hostující sólista NDM, Soňa 
Nováková – členka orchestru NDM a Petr Strakoš – 
varhaník, který často doprovází i kunčický chrámový sbor. 
Na další straně snímky z vánočních koncertů. 

Ještě před tím, než sčítací 
komisaři začnou roznášet 
sčítací formuláře, najde 
každá domácnost ve své 
schránce letáček se základ-
ními informacemi o sčítá-
ní lidu. Spolu s tímto letáč-
kem bude v každé schránce 
lísteček Informace o kon-
taktních osobách a mís-
tech, kde bude uvedeno 
jméno sčítacího komisaře, 
který formuláře přinese, 
číslo jeho průkazu a ter-
mín, kdy do domácnosti 
přijde. Čas návštěvy budou 
volit komisaři nejčastěji 
v pracovní den v podvečer 
nebo o víkendu, aby zastih-
li rodinu doma. Materiály 
budou komisaři roznášet 
do schránek od 26. února 
do 6. března 2011. Sčítací 
komisaři navštíví v době 
od 7. do 25. března každou 
domácnost v ČR a předají 
jí dotazníky pro všechny 
osoby, které tam žijí (včet-

ně návštěv či podnájem-
níků, kteří budou v době 
rozhodného okamžiku 
v domácnosti třeba jen pře-
chodně). Komisař přinese 
do domácnosti celkem tři 
formuláře s vysvětlivkami: 
Zelený sčítací list osoby 
(každý člověk v domác-
nosti dostane svůj vlastní); 

Žlutý bytový list (každá 
domácnost dostane jeden); 
Oranžový domovní list (ten 
dostanou pouze majitelé 
nebo správci domů). Osoba 
starší 15 let může převzít 
formuláře pro všechny čle-
ny domácnosti. Formuláře 
vám komisaři předa-
jí osobně proti podpisu. 

Pokud vás zastihne komi-
sař v místě vašeho trvalého 
bydliště, bude už  na for-
muláři dopředu předtiště-
no vaše jméno a příjmení. 
Pokud vám bude formulá-
ře předávat na jiné adre-
se, vyplní komisař údaje 
v hlavičce ručně do prázd-
ného formuláře. Při pře-

dání formulářů nabídne 
vám komisař tři základní 
možnosti: On-line vyplně-
ní a odeslání na internetu; 
osobní odevzdání komi-
saři; odeslání poštovní 
obálkou do P. O. Boxu ČSÚ 
(pokud vyberete tuto mož-
nost, předá vám komisař 
předtištěnou obálku for-

mátu A4, žádné poštovné 
v tomto případě domácnost 
neplatí). Pokud vás sčítací 
komisař nezastihne v avi-
zovaném termínu, vhodí 
vám do schránky ozná-
mení o termínu doručení 
sčítacích formulářů, kde 
bude opět uvedeno jméno 
komisaře, číslo průkazu 
a termín, kdy se dostaví 
podruhé. Pokud by vám 
ani druhý termín nevyho-
voval, můžete zavolat na 
bezplatnou linku 800 87 
97 02 a domluvit si jiný čas 
návštěvy. Pokud vás pak 
ani podruhé komisař neza-
stihne, najdete ve schránce 
Oznámení o náhradním 
termínu doručení sčíta-
cích formulářů s informa-
cí, že si můžete formuláře 
vyzvednout na tzv. sběr-
ném místě do 14. dubna. 
V praxi bude sběrným mís-
tem jedna z větších pošt ve 
vašem regionu. 

Dovolujeme si Vám 
nabídnout nový zájmový 
kroužek pro rodiče s dět-
mi zaměřený na rozvoj 
rytmiky a hudebnosti 
u předškolních dětí. Jedná 
se o program První 
krůčky k hudbě v rám-
ci Hudební školy Yamaha, 
který od února otvíráme 
na Základní škole v Kun-
čicích pod Ondřejníkem. 
Začali jsme v pondělí 7. 2. 
2011 v 16 hodin. Program 
První krůčky k hudbě 
vychází z předpokladu, 
že všechny děti spontán-
ně reagují na zvuky, tóny 
a rytmus. Vyznáváme 
heslo, že není nehudeb-
ních lidí, jsou jen nerozvi-
nuté talenty. Každá hodi-
na je zaměřena na určité 
téma ze života dětí, kte-

ré odpovídá jejich věku 
a zkušenostem. Ke každé-
mu tématu je připravena 
píseň, báseň a poslechová 
ukázka, takže společně 
s příběhem a rytmickou 
nebo pohybovou hrou 
tvoří hodina jednotný 
celek. Díky aktivní účasti 
jednoho z rodičů (praro-
dičů), využívání zajíma-
vých učebních materiálů 
- moderních zpěvníků, 
CD s nahrávkami písní 
a poslechových skladeb 
i dalších progresivních 
pomůcek je působení 
cílené a intenzivní. Více 
informací na tel. 737 901 
975 a také na stránkách 
www.zskuncice.cz. 
Na společné zpívání, 
tancování a hraní se těší 
Katka Niklová.  

LISTY BUDOU ZELENÉ, ŽLUTÉ A ORANŽOVÉ

Yamaha? 
Ano, to jsou

PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ

Vydařený Adventní koncert
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11. března 2011 tomu bude přesně sto let od 
doby, kdy se v Kunčicích pod Ondřejníkem 
sešel obecní výbor. Při jeho jednání předne-
sl člen výboru František Borovec návrh, aby 
byl čestným občanem obce jmenován Prof. 
Dr. Tomáš Garrigue Masaryk. Tento pražský 
profesor byl v té době znám především jako 
odpůrce pověr týkajících se tzv. židovských 

rituálů (hilsneriáda 1899- 1900) a zaklada-
tel strany lidové- pokrokové, později realis-
tické (1901). V roce 1907 a v roce 1911 byl 
zvolen poslancem rakouského parlamentu za 
valašská města. V té době strávil v tehdejším 
okrese rožnovském se svojí rodinou asi troje 
prázdniny. A konečně v roce 1909 se velmi 
silně ozval proti zinscenovanému procesu 

s „protistátní srbskou spikleneckou skupi-
nou“, kterou chtěla rakouská justice zastrašit 
nejen Srby ale i Chorvaty, a proto se proces 
konal v chorvatském Zahřebu.  Ukázalo se, že 
Masaryk měl pravdu a 2. dubna 1910 rakouský 
stát zinscenovaný proces zastavil. Není tedy 
divu, že kunčičtí uznali tohoto muže svým 
čestným občanem, jímž je dosud.                 ® 
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Zpráva o stavu
finančního hospodaření obce

Nástup nového vedení obce do 
úřadu nebyl snadný. Stav vol-
ných finančních prostředků 
(účet + pokladna) ke dni 15. 
11. 2010 byl 21.114,43 Kč. Ve 
stejné chvíli činila výše neu-
hrazených faktur 620.773,28 
Kč, dále byly odloženy řádné 
splátky úvěrů v celkové výši 
455.000 Kč a pro financování 
provozu školy dle schváleného 
rozpočtu chybělo 750.000 Kč. 
Situaci pomohl dočasně řešit 
bankou poskytnutý překle-
novací úvěr ve výši 2 milióny 
korun.
Během uplynulých měsíců 
byla zjištěna celá řada skuteč-
ností. Např. v účetnictví obce 

bylo zjištěno, že dlouhodobě 
nepříznivá situace s volnými 
finančními prostředky byla 
opakovaně řešena půjčkami 
ze soukromých zdrojů formou 
tzv. “mylných” faktur.
Samostatnou kapitolou je spo-
lečnost Kunčická s.r.o., která 
měla v roce 2010 splatit obci 
půjčku ve výši 2,5 miliónů 
korun. K žádné splátce však 
dosud nedošlo a není jisté, zda 
se situace v roce 2011 změ-
ní. Situaci ještě komplikuje 
fakt, že ve společnosti neby-
lo v roce 2010 řádně vedeno 
podvojné účetnictví, které až 
v této chvíli zpracovává exter-
ní firma. Zároveň zastupitel-

stvo obce pověřilo kontrolní 
výbor  zpracováním detail-
nější zprávy o činnosti a fun-
gování společnosti Kunčická 
s.r.o. Teprve po zpracování 
účetnictví, předložení zprávy 
kontrolního výboru a pomocí 
poznatků nových jednatelů 
Kunčické s.r.o., kterými se 
po podzimních komunál-
ních volbách stali Ing. Tomáš 
Hrubiš a Ing. Ivan Blažek, 
bude možné celkově posoudit 
situaci v Kunčické s.r.o. 
Na základě shora uvedených 
skutečností byla pro rok 2011 
jednoznačně stanovena jako 
priorita stabilizace obecních 
financí. Úkol to nebude jed-

noduchý. Kromě nově přija-
tého úvěru 25 miliónů korun 
na kanalizaci je potřeba 
splácet dříve přijaté úvěry na 
výstavbu vodovodů (nespla-
ceno 756.186,10 Kč), opra-
vu Sokolovny (nesplaceno 
2.244.733,00 Kč) a výše zmíně-
ný překlenovací úvěr v aktu-
ální výši 1.607.851,53 Kč. 
V roce 2011 to znamená pra-
videlnou platbu přes 400.000 
Kč měsíčně, tj. 5.000.000 Kč 
za rok, což představuje cca 
18,5% plánovaného rozpočtu 
obce na rok 2011.

Petr Šebela,
finanční výbor

PŘED 100 LETY
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Někdo by si řekl, že sedmdesát let není moc. Vždyť to 
není pomalu ani jeden lidský život. Ale záleží také na tom, 
v jakém období byla ona léta prožita. Říká se, že léta válečná 
se počítají dvojnásob. A tak začínáme lednem 1941 otiskovat 
zápisky z deníku kunčického občana (1910-1995), který byl 
zaměstnán jako hrnčíř u frenštátské firmy V. Mynář. 

LEDEN 1941
1. Měli jsme dnes na Nový rok úřední prohlídku, kolik 
máme slepic
4. Dostali jsme ve výplatě zároveň zaplaceno za tři dny, 
a to 25.12, 26.12 a 1.1. Dle vládního nařízení
9. Dnes jsme skončili práci pro nedostatek hlíny a hlavně, 
že není dřeva ani uhlí.
10. Pohřeb D. Hotařové
      Někteří z dílny mají již práci jinde vyřízenou. Mynář 
však nechce je propustit.
27. Žádáme na úřadě práce podporu a stěžujeme si na 
šéfa
28. Po našem opětovném nátlaku na úřadě práce a u šéfa, 
docilujem slibu vyplacení čtrnáctidenní výpovědní lhů-
ty ve výši podpory v nezaměstnanosti. Dnes přišel první 
vagon hlíny z Německa. Je hodně ostrá a vagon od uhlí. 
T. B. odchází od nás a nastupuje práci v Ostravě. Dnes 
jsem musel odvézt poslední zbytek žita do Moragra. 20 
kg, vyplaceno 37 K. Opět povinné odvádění dobytku. 
V Rumunsku v posledních dnech vzpoura. Povstalci z žel. 
gardy, na 2000 mrtvých. Britská vojska v sev. Africe po 
dobytí Sidi Barani, Bardie a Tobruku stále postupují. 
31. Od 20. do 25. obleva. Velké spousty sněhu stály až na 
asi čtvrtinu. 26. sníh a opět mrazy až do mínus 22-25 C. 

ÚNOR 1941
1. Okotila se černá samice, jeden mrtvý
   Firma nám vyplatila podporu ve výši 14 dní státní pod-
pory. Bral jsem 228 K
3. Začali jsme pracovat. Koupena samice od Šplíchala za 
60 K

Jak se žilo v Kunčicích pod Ondřejníkem před sedmdesáti lety (1)

Z HRNČÍŘOVA DENÍKU

Koupím
zemědělskou půdu, pastvinu 

nebo smíšený pozemek
v katastru obce nebo okolí,

nutná přístupová cesta
(i obecní).

Kontakt na tel. 604 699 996,
p. Novotný M. 

5. Mám oteklou ruku a přestal jsem pracovat. Na druhý 
den u Kračmera
8. Prodal jsem Chýlkové 3q sena, 2q slámy a 50 kg trávy. 
Seno za 120, slámu za 70, celkem 535
10. Začal jsem pracovat, ruka však opět otekla a bolí. Ve 
středu znovu u Kračmera
14. Odvedli jsme 12kg žita do Moragra. Měli jsme předtím 
úřední prohlídku, bylo však zamčeno
15. Valná hromada – návštěva ubohá
24. Jaroš si stěžuje, že má ženu v nemocnici
28. Únor byl uspokojivý, skoro bez mrazu, oblevy.
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Klub českých turistů v Kunčicích pod Ondřejníkem vás zve na zajímavé akce

DO PŘÍRODY PĚŠKY, NA KOLE I NA LYŽÍCH
Z kalendáře turistických akcí KČT jsme z ter-
mínů prvního pololetí pro zájemce vybrali 
tyto tipy na výlety: 
• V neděli 13. února je naplánována „ Pro-

jížďka na běžkách okrajovou trasou Ond-
řejníku“. Vychází se v 8.30 od autobusové 
zastávky Huťařství. 

• V sobotu 23. dubna se jde pěšky „Zaháje-
ní akce 100 jarních kilometrů“. Opékání 
v lomu (Ondřejník). Odchod v 9.00 od 
Huťařství.

• V neděli 15. května pěšky i na kole k Leo-
poldce. Bude se čistit studánka a uklízet 
okolí. 

• V sobotu 21. května se členové KČT sejdou 
v chatce u Žabáku. V programu je nejen 
brigáda, ale také smažení vaječiny. Vše 

začíná v 9.00. 
• A poslední květnová sobota (28.5) bude ve 

znamení kunčického pochodu „ Po stopách 
partyzánů“. Startuje se mezi 7-9 hodinou 
od kunčického nádraží. 

• Na 4. června se připravuje Dětský den, 
program bude ještě upřesněn. 

• V neděli 5. června je na programu „ Cyk-
lovyjížďka na Horní Čeladnou“. Odjezd je 
v 9.00 od zastávky Huťařství. 

• Program KČT na konci prvního polole-
tí 2011 vyvrcholí autokarovým zájezdem 
do Chorvatska na ostrov Pašman. Vše ve 
dnech 15.6. – 27. 6.

S programem KČT na druhé pololetí roku 
2011 vás rádi seznámíme v některém z dal-

ších čísel Obecních novin. Podrobnější infor-
mace k uvedeným akcím je možno získat 
na těchto telefonních číslech: 556850274 
- manželé Martiňákovi, manželé Hurníkovi, 
telefon 556 850 424. Plán akcí a dokumen-
tace k akcím je na webových stránkách naší 
obce. www.kuncicepo.cz/turisté. Pro cyklis-
tické akce je podmínkou: pro mládež do 18 
let cyklistická přilba a pro všechny účastníky 
kolo s předepsanou výbavou. Mimo kalendář 
turistických akcí odboru KČT Kunčice p. O. 
je možno se zúčastňovat akcí jiných odborů 
KČT, částečné informace budou ve vývěs-
ních skříňkách našeho odboru, které jsou 
u nádraží ČD a u restaurace Huťařství; rov-
něž je možné využít služeb internetu.

K historii spolkové činnosti v obci 
KUNČICE? JE TU ZAČÁTEK VODY A KONEC CHLEBA

Těmito slovy charakterizoval 
obec v roce 1938 dlouhodobý 
starosta Kunčic Antonín Pustka. 
Napsal je v kapitolce „ Kunčice 
pod Ondřejníkem dnes“, knížky 
„Staré paměti Kunčic pod 
Ondřejníkem“. Tedy, abychom 
byli přesní, on doslova napsal: 

Obec je velmi chudá, je tu začá-
tek vody a konec chleba. Ale pře-
sto se stará pečlivě o dvě čtyř-
třídní školy:“ U kostela“ a „ Pod 
Stolovou“. Škola „ Pod Stolovou“ 
byla na jaře obohacena zave-
dením elektrického proudu do 
školní budovy. Stalo se tak na 
náklad příznivce obce pana 
centrálního ředitele Dr. mont. 
h. c. Ing. Edvarda Šebely...... Na 
pěkném návrší na „Humenci“ 
je dřevěný kostelík sv. Prokopa 
a sv. Barbory, patronů horní-
ků. Roku 1930 byl převezen na 
náklad pana centrálního ředite-
le vítkovických kamenouhelných 
dolů Ing. Šebely z Hliňanců na 
Podkarpatské Rusi a postaven 
proti jeho vile. Daroval jej okraš-
lovacímu spolku…. Okrašlovací 
spolek utvořili zámožní vilaři. 
Jeho nákladem bylo pořízeno 
pouliční osvětlení od nádraží po 
ústav a kostelík.  Zřídil též kou-
paliště, tenisový dvorec a hřiště. 
O dobré značkování turistických 
cest a stezek dbá Odbor KČST. 

Z výše uvedeného lze usoudit, 
že občané kunčičtí, ač nepříliš 
bohatí, dbali především na vzdě-
lání a také na spolkovou čin-
nost. Podívejme se jen několika 
poznámkami za minulostí Klubu 
českých turistů. Na přelomu 19. 
a 20. století a později i za první 
republiky patřil Klub českých 
turistů k významným spolkům. 

Ze spolupráce Sokola a Národ-
ní jednoty severočeské vznikl  
11. června 1888 Klub českých 
turistů. Zdá se, že tento počin 
iniciovali zejména sokolové, pro-
tože ti již od svého založení v roce 
1862 pořádali kromě své hlavní 
činnosti i řadu výletů a setkání 
„na místech Čechům drahých“. 
Představou bylo založení zvlášt-
ního českého turistického spol-
ku, který by měl za úkol pečovat 
všestranně o rozvoj turistiky 
u nás. Turistika zde nebyla pojí-
mána jen jako tělovýchovná čin-
nost, ale zaměřovala se zejména 
na zpřístupňování turistických 
oblastí a pamětihodných míst 
a objektů, o jejich řádnou a pra-
videlnou údržbu, jakož i o roz-
víjení činností nejrůznějšího 
druhu, pomocí nichž by se tato 
místa činila „co nejzpůsobilejší-
mi“ pro turistiku. Dne 6. června 
byl zvolen zřizující komitét a 11. 
června 1888 se konala ustavují-
cí valná hromada spolku, jemuž 
bylo dáno jméno Klub českých 
turistů v Praze.  Mezi 48 zaklá-
dajícími členy byli například 
Vratislav Pacovský, Vilém Kurz 

či Vojta Náprstek. Nemůžeme 
nepřipomenout, že v téže době 
u nás také vznikla Pohorská jed-
nota Radhošť, která byla první 
českou turistickou organizací 
a jednou z nejstarších slovan-
ských turistických organizací 
na území   Rakouska - Uherska. 
Byla iniciována aktivitou lékár-
níka PhMr. Štěpána Ježíška 
a jeho spolupracovníků na prv-
ní poradní a zakládající schůzi 
14. září 1884 ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Ústřední myšlen-
kou a cílem bylo, aby vznikající 
spolek„usnadňoval návštěvu hor 
a zajímavých krajin moravsko 
– valašských a k ní povzbuzoval 
a přispíval k vědeckému prozkou-
mání, k duševnímu a hmotnému 
zvelebení moravského Valašska“.
První chatu KČT v Beskydech 
postavil odbor Moravské Ostravy 
v roce 1907 na Ondřejníku. 
Olomoucký arcibiskup ThDr. 
Theodor Kohn nechal svým 
nákladem vybudovat cha-
ty na Velkém Javorníku a na 
Ondřejníku. Obě stavby ponechal 
k užívání turistům (KČT, PJR). 
Turisté také hojně publikovali. 

Časopis turistů začal v roce 1889 
vycházet jako měsíčník, v něk-
terých dalších letech se měnil 
na čtrnáctideník. V uvedených 
podobách byl vydáván nepřetrži-
tě, a to i v období I. a II. světové 
války až do roku 1948, kdy jej 
vystřídal časopis „Turista“. Lze 
jej tedy označit jako jedno z nej-
starších dlouhodobě přetrvávají-
cích periodik v Čechách.  
V letech 1910-1911 vydal KČT ve 
snaze o povznesení zimní turis-
tiky brožuru Zimní turistika 
v Čechách a na Moravě. Na publi-
kaci se podílel ve spolupráci s klu-
bem i Svazem lyžařů v Království 
Českém a spolky v něm zas- 
toupenými. MUDr. Adolf Hrstka 
(1864-1931). Přestože se A. Hrst-
ka narodil v Chrudimi, trávil 
téměř celý život ve Štramberku. 
Ve Štramberku byl členem obec-
ního představenstva, od roku 
1897 prvním radním. Pracoval 
v řadě spolků a organizací (Sokol, 
spolek Lípa, Muzejní a průmys-
lová jednota ve Štramberku), byl 
velitelem místních hasičů. Od 
roku 1895 byl jednatelem nově 
založeného Klubu českých turis-
tů ve Štramberku o dva roky poz-
ději se stal jeho předsedou.  Je 
zajímavé, že Klub českých turistů 
nezačal nejprve se stavbou chat, 
ale výstavbou rozhleden. První, 
postavena nákladem 3000 zla-
tých, stála od roku 1893 na kopci 
Děd v Berouně. Stavba další roz-
hledny se realizovala o rok poz-
ději na Kopanině za 2500 zlatých 
díky aktivitě turnovského odbo-
ru. Přičiněním odboru domažlic-
kého byla též v roce 1894 posta-
vena rozhledna na Čerchově. 
V roce 1896 týž odbor postavil 
vedle čerchovské rozhledny útul-
nu, tzv. chýši Pasovského. 
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Okrašlovací spolek „Rozhled-
na“, založený z podnětu MUDr. 
Milana Bajgara a Petra Andrle 
začátkem loňského roku na 
Čeladné, se od svého počát-
ku vědomě hlásí k návaznosti 
na původní okrašlovací spolek 
z roku 1903. Není to jen tím, že 
tak jako ten předchozí se zamě-
řuje na oblast Čeladné, Kunčic 
p. O. a jejich okolí, ale mimo jiné 
i tím, že již svým názvem dekla-
ruje ideu stavby rozhledny na 
Ondřejníku, kterou poprvé vyslo-
vil zakladatel a první předseda 
původního spolku, pan MUDr. 
Jan May (1869-1931). Učinil tak 
již roku 1906 a písemně ji spolek 
zformuloval začátkem roku 1907 
ve své žádosti o svolení a pod-
poru, podané na ředitelství arci-
biskupských statků v Kroměříži 
(stavba byla panem arcibisku-
pem povolena – viz lit.č 1).

Šťastnou náhodou můžeme 
nahlédnout do té minulosti, 
neboť Václav Mojžíšek, studující 
oboru historie Filosofické fakulty 
Ostravské univerzity, zpracoval 
roku 2009 archivní fond týkají-
cí se Okrašlovacího spolku pro 
Velké Kunčice, Čeladnou a okolí, 
který je uložen ve Státním okres-
ním archivu Frýdek – Místek.  
Fond obsahuje archiválie z let 
1902 až 1951 a tvoří jej hlavně 
úřední knihy, spisový materiál 
a účetní knihy a spisy (viz lit. č. 
2). Z těchto materiálů, publiko-
vaných též na internetu, se tak dá 
zjistit, že počátky Okrašlovacího 
spolku spadají do roku 1902, 
neboť dne 14. 12. 1902 byly sta-
novy spolku podány ke schválení.  
Schváleny byly Moravským mís-
todržitelstvím v Brně již 10. led-
na následujícího roku a tak dne 
8. února 1903 mohla být svolá-
na ustavující schůze. Konala se 
v tehdejším hotelu Skalka (dnes 
lázeňský dům Kněhyně – pozor, 
neplést si to se stávajícím, také 
již obstarožním hotelem Skalka, 
nacházejícím se opodál). Ten 
první hotel Skalka zakoupil pro 
účely realizace lázeňské péče spo-
lu s ostatními objekty nacházejí-
cími se v areálu tehdejšího statku 
„Parmovice“ (č. p. 42) pan MUDr. 
Jan May, člen představenstva 
a pozdější starosta Mariánských 
Hor (ty se ale tehdy jmenovaly 
ještě „Čertova Lhotka“). 

MUDr. Jan May byl zvolen 

prvním předsedou spolku, což 
společně s výše uvedeným svědčí 
o tom, že byl hlavním nositelem 
myšlenky věnovat se zvelebová-
ní přírodního prostředí v okolí 
budovaných lázní. Podobně jako 
jiné okrašlovací spolky vytklo si 
totiž sdružení za cíl zvelebování 
místní krajiny, péči o památky, 
stezky a chodníky atp. Peníze 
spolek získával z členských pří-
spěvků, darů a subvencí. Správu 
spolku zajišťoval správní výbor 
a valná hromada.  Jednací řečí se 
stala čeština.

Kunčice pod Ondřejníkem 
(tehdy ale ještě Velké Kunčice 
pod Radhoštěm) a jejich maleb-
né okolí se již na konci 19. sto-
letí staly vyhledávanou rekre-
ační destinací výše postavených 
zaměstnanců prudce se rozvíje-
jících průmyslových závodů na 
Ostravsku. Místo bylo příhodné 
zejména proto, že bylo velmi dob-
ře dostupné, neboť jím prochá-
zela železniční trať z Moravské 
Ostravy do Valašského Meziříčí.

První předseda spolku Jan 
May vykonával svou funkci 
v letech 1903 až 1909. S určitou 
prodlevou pak tuto funkci po 
něm převzal MUDr. Ladislav 
Jičínský, lékař z Moravské 
Ostravy (byl z rodiny význam-
ných montanistů, kteří si v Kun-
čicích postavili vilu nad valašskou 
cestou směrem k Hukvaldům) 
a tuto funkci vykonával od r. 1911 
do r. 1922. Dalším předsedou byl 
zvolen majitel cihelen z Morav-
ské Ostravy – Fifejd, pan Jan 
Chmel (1858-1941), který si 
postavil již roku 1903 klasicist-
ní vilu jen 50 m od původního 
hotelu Skalka a nazval ji po své 
manželce „Anežka“ (dnes zde 
sídlí ředitelství dnešních lázní, 
tj. BRC). Jan Chmel byl předse-
dou spolku od r. 1922 do r. 1927. 
Po něm tuto roli vykonával do 
roku 1929 JUDr. Jan Fajfrlík 
(1860-1940), advokát a posla-
nec z Moravské Ostravy, jenž si 
nechal postavit rovněž roku 1903 
stylovou roubenou vilu „Šárku“ 
při cestě na Trojanovice. V jeho 
sousedství zakoupil roku 1926 
rozsáhlé pozemky a jednu ze dvou 
vil Jana Jaterky centrální ředitel 
Vítkovických kamenouhelných 
dolů Dr. Ing. Eduard Šebela. 
Ten byl předsedou spolku od 
roku 1929 až do roku 1942. 

O historii spolku okrašlovacího, o němž se Antonín Pustka zmiňuje,
napsal v těchto dnech zajímavý článek náš spolupracovník Jan Folprecht. Tady je: 

Ohlédnutí za historií původního 
Okrašlovacího spolku pro Velké Kunčice, Čeladnou a okolí
Doc. Ing. Jan Folprecht, PhD., člen výboru Okrašlovacího spolku Rozhledna

Pod jeho vedením si klub 
počínal velmi aktivně. Šebela 
v  té době např. zakoupil na 
Podkarpatské Rusi dřevěný kos-
telík, nechal jej převézt do Kunčic 
a věnoval spolku, který jej pak 
roku 1931 znovu postavil na návr-
ší zvaném Na humenci – neda-
leko od Šebelovy vily. Kostelík 
pochází z obce Gliňance u Čina-
dova, okres Svalava, kde stával od 
přelomu 17. a 18. století. Po svém 
znovupostavení byl při římsko-
katolickém vysvěcení zasvěcen sv. 
Prokopu a sv. Barboře, patronům 
horníků (více o tom viz lit. č. 3).  

Téhož roku také vzniklo péčí 
okrašlovacího spolku nedaleko 
od kostelíka veřejné koupaliště 
a tenisové kurty (dnes rekreač-
ní středisko ČSD). Nákladem 
spolku byl také zřízen chodník 
pro pěší od železničního nádraží 
podél trati směrem k lázním. 
Spolek pečoval nejen o chodník, 
ale i o zeleň podél něj a posléze 
i o jeho osvětlení ve večerních 
hodinách.

Činnost spolku neutich-
la ani během válečných let. 
V meziválečných letech se zase-
dání výboru a valné hromady 
často konalo v Ostravě. Po celou 
dosavadní dobu se členstvo spol-
ku prakticky skládalo jen z ost-
ravských „vilařů“ (tj. místní oby-
vatelstvo v něm nemělo výrazný 
podíl). Od roku 1942 se stal před-
sedou Ing. Antonín Bechný, 
generální ředitel Vítkovických 
železáren, a zůstal jím i po válce. 
Napjatá doba po únoru 1948 akti-
vitám tohoto typu nepřála a roku 
1951 došlo k násilnému ukončení 
činnosti spolku.

To jsou tedy základní fak-

ta. Z nich je zřejmé, že činnost 
původního okrašlovacího spolku 
nebyla z časového hlediska epi-
zodní záležitostí, ba naopak, trva-
la dlouho, podílelo se na ní mno-
ho významných a pozoruhodných 
osobností a přinesla zmíněným 
obcím zvelebení a prospěch. 
Tito tzv. „přistěhovalci“ si tato 
místa vybrali se svými rodinami 
z upřímného obdivu a kladného 
vztahu k místní přírodě a podle 
toho si zde také počínali. Ostatně 
snad jsou ještě mezi námi pamět-
níci alespoň některých zmíně-
ných osob. Sám mohu potvrdit, 
že právě a téměř výlučně potomci 
těchto rodin byli prakticky jedi-
nými, kteří mi významně pomohli 
při sběru informací jak o historii 
a vývoji lázní Skalka, tak o okolní 
pozoruhodné urbanizaci. 

Z podkladů archivního fondu 
Okrašlovacího spolku pro Velké 
Kunčice, Čeladnou a okolí, zpra-
covaného Václavem Mojžíškem 
roku 2009 (viz lit. č. 2) sestavil 
autor.

V Ostravě dne 20. 12. 2010

Literatura:
1)  Andrle Petr: Výstavba roz-

hledny byla již snem členů 
okrašlovacího spolku v čele 
s předsedou MUDr. Janem 
Mayem; Rozhledna č. 2/2010

2) Archivní fond je uložen ve 
Státním okresním archivu 
Frýdek - Místek, Bezručova ul. 
2145, č. listu NAD:1147, ev. č. 
pomůcky: 947 a byl zpracován 
Václavem Mojžíškem roku 
2009

3) Folprecht Jan: Skalka – 
pohled do dějin obcí Čeladné 
a Kunčic pod Ondřejníkem; 
BRC v Čeladné, 2008

Ilustrační foto: Z panství letošní paní Zimy (objektivem A. A.)
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CENÍK INZERCE V OBECNÍCH NOVINÁCH
Rada obce stanovila cenu inzerce v Obecních novinách 

s účinností od ledna 2011 takto:

 celostránková A4 2000 Kč/bez DPH;
 1/2 strany A4 1000 Kč/bez DPH;
 1/4 strany A4 500  Kč /bez DPH;
 1/8 strany A4 250,- Kč/bez DPH.

Inzerce je standardně černobílá.
V případě zájmu o barevnou inzerci je cena o 30% vyšší.  Cena  

řádkové inzerce – 4,- bez DPH/slovo, při maximálním počtu slov 50.

NALEZENÝ BERNSKÝ SALAŠNICKÝ 
PES JE V ÚTULKU

V úterý 25. 1. byl nalezen v dolní části 
obce bernský salašnický pes (křížený). 
Je asi půl roku starý a na krku má 
textilní červený obojek. Výzva pro 
majitele byla uveřejněna na webových 
stránkách obce. Jelikož se však majitel 
o psa nepřihlásil, byl 28. 1. odvezen do útulku. V případě, že znáte 
majitele, či máte o tohoto psa zájem, informujte se u místostarosty 
obce Ing. Lumíra Poledníka na tel. č.: 736 773 930  

OPRAVA
Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

a elektrozařízení bude 16. 4. 2011 a  17. 9. 2011.
(v předchozích ON uvedeno chybně).

PRODEJ AUTOMOBILŮ
Obec Kunčice pod Ondřejníkem nabízí k prodeji: Dodávkový 
automobil ŠKODA 1203. Rok výroby 1975, bez STK, na náhradní 
díly. Speciální automobil skříňový AVIA FURGON. Rok výroby 
1985, STK do 5/2011. Dosud využíván hasiči, jednoduše 
upravitelný pro komerční využití. Bližší informace podá 
místostarosta, tel.: 736773930.

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírku organizuje občanské sdružení Diakonie Broumov, což je 
nezisková organizace, která poskytuje sociální služby a materiální 
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní 
příležitosti. Sbírka se uskuteční ve středu 16. března od 8.00 do 
16.00 a ve čtvrtek 17. března od 8.00 do 14.00 v malé zasedací 
místnost obecního úřadu. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší 
informace Vám rádi sdělíme. Tel.: 224 316 800, 224 317 203. Více 
na www.diakoniebroumov.org.

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Zpráva z oblastního tisku ze dne 22. 3. 1899

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti

leden 2011 
Helena Balcarová 90 let
Zdeněk Klímek 86 let
Jarmila Macurová 85 let
Božena Řezníčková 84 let
Jiřina Motyková 84 let
Antonín Kantor 82 let
Vilém Majerek 81 let
Alois Chasák 75 let
Emil Oprštěný 75 let
Jindřiška Fajčáková 70 let
Libuše Střálková 65 let
Rostislav Šigut 65 let
Josef Petr 65 let
Bedřiška Kravčíková 65 let
Eliška Hučíková 60 let
Vladimíra Macurová 60 let
Jana Harabišová 60 let
Vratislav Gloziga 60 let
Jarmila Káňová 60 let

Jubilanti
únor 2011

Růžena Lhotská 91 let
Marie Tomančáková 89 let
Anežka Michnová 87 let
Zdeňka Blažková 84 let
Jiřina Justová 82 let
Marie Klimešová 80 let
Vlasta Kalabusová 80 let
Marian Šrámek 65 let
Ivo Doležílek 65 let
Josef Šigut 60 let

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

V měsíci prosinci jsme se naposledy rozloučili
s panem Oldřichem Šmiřákem.

Dne 26. ledna 2011 uplynulo 5 let od úmrtí
pana Ing. Vladislava Zemana. Kdo jste ho znali,

vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná manželka Radmila

a dcery Martina a Kateřina s rodinami.

V měsíci lednu jsme se naposledy rozloučili
s paní Annou Mičulkovou a panem Janem Zajacem,

s paní Vladimírou Literákovou, panem Milanem Žáčikem
a paní Dagmar Slezinskou.

„Na přesných váhách život váží
co bývalo a to co jest

na jedné misce naši touhu
ta druhá zbývá pro bolest“

Dne 11. 02. 2011 vzpomeneme 3. výročí úmrtí 
paní Táni Knapkové. 

Vzpomíná manžel, dcery a maminka.

Dne 23. února 2011 uplynou 2 roky od úmrtí 
paní Marie Čajánkové. 

Vzpomíná manžel, dcera Pavla a  syn Jiří s rodinami.

Dne 6. 2. 2011 uplyne 100 let od narození mé drahé 
maminky paní Anastázie Michnové 

a 22. 4. 2011 uplyne 14 let od jejího úmrtí.
6. 5. 2011 uplyne 10 let od úmrtí jejího manžela 
a mého drahého tatínka pana Roberta Michny. 

Stále s láskou vzpomíná a nikdy nezapomene 
dcera Květoslava s rodinou.

O S O B N Í

Pozvání na tradiční farní ples
Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem vás 
srdečně zve na tradiční farní ples, který se uskuteční v sobotu  
26. února 2011 v 19.00 hod. v restauraci Huťařství. Je zajiš-
těna reprodukovaná hudba s DJ (klasika i disco), bohatá tom-
bola, večeře, zákusky.  Vstupné včetně večeře 120 Kč. Předprodej 
vstupenek s místenkami v sakristii farního a ruského kostela od 
6. února, vždy po nedělní mši svaté nebo po osobní domluvě.


