
SRPEN 2004

Srpen 
— počínající prostuze-
né mlžné opary a sála-
vé polední žáry. Přede-
vším ale neobvykle pře-
kotná přestavba vzhle-
du krajiny. Před několi-
ka dny ještě cele zlatitá,
do široka se rozlévající-
mi plavými vlnami
obilí, poté na měnícím
se pozadí žhavé symfo-
nie léta oněmělá ne-
představitelně bizarní
architekturou armád
mandelů a pak již jen
mlčky stojící v pohasí-
najících barvách ladní-
ho kvítí a strnišťat,
s narůstajícím podílem
hnědi za pluhy, mělce
odlamujícími úrodná
orniční pláství…

Podle knihy
Velký pranostikon

Zdeňka Vašků

„Jaký je srpen na počátku, takový bude až do konce. Ať si kdo chce co chce říká
— v srpnu ještě do rybníka“, říkají jedny z pranostik. Doufejme, že se letos vy-
plní a my si užijeme teplých slunečných srpnových dní. 

— redakce —
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:

84 let Helena Blažková 
81 let Ludmila Kociánová
81 let Vlasta Mužíková
81 let Božena Hrubišová
80 let Marie Svobodová
80 let František Zika
75 let Marie Bordovská
70 let Drahoslav Vybíralík
60 let Božena Kokešová
60 let Jan Tkáč
60 let Jiří Malík
60 let Jaromír Kačmarčík
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky

a optimismu do dalších let.

Poslední rozloučení
V měsíci červnu jsme se naposledy rozloučili

s paní MARIÍ ŠRUBAŘOVOU a v červenci s panem
ZDEŇKEM ŠTĚTKAŘEM.

Komise kulturní při Obecním úřadě
v Kunčicích pod Ondřejníkem
srdečně zve všechny občany

na vystoupení folkového zpěváka

Pepy Nose
dne 17. září 2004 v 19 hodin
v sále restaurace Huťařství

Bližší informace v příštím čísle obecních novin

Z dochované historie kapličky
Panny Marie na Gvardůvkách

V dobách dolování železné rudy jistý žebrák
— poutník Mariaelský — ztratil cestou
obrázek Panny Marie a jistá žena jej na-
lezla, dala jej osušit na kamna. V noci

obrázek zářil a vyděsil vracejícího se man-
žela, že mu hoří obydlí, byl dojat, když spěšně
docházel jak líbezný zpěv andělů pěl píseň „Tisíc-
kráte pozdravujem Tebe“. Obrázek pak zavěsil na
strom do skříňky v místa andělského zpěvu, kde se
objevil pramínek vody, který uzdravoval neduhy.
Obrázek byl časem zničen a místo něj v kapli na-
malován ten, který se dosud nachází na oltáři.

Z v˘povûdi pana doktora Karla Jurka
V roce 1700—1720 probíhala morová nemoc a lidé

se stěhovali za prací. V dobách dolování železné
rudy jistý žebrák — poutník Mariaelský ztratil obrá-

zek Panny Marie a jistá
žena jej nalezla dala jej
osušit na kamna. Obraz
vyzařoval na velkou vzdá-
lenost. Obrázek pak zavě-
sila na strom do skřínky,
kde se objevil pramínek
vody. Obrázek zahynul
časem a místo něj do kaple
byl namalován ten, který
se dosud na oltáři nachází.

Recyklace odpadů — naše budoucnost
V posledních 15 letech se pro nás mnohé změnilo.

Zejména v přístupu k ekologii. Hodně učinil vstup do
EU. Museli jsme přijmout velké množství evropských
ekologických norem, které nás budou stát desítky mi-
liard korun, ale budeme žít v „čistějším“ světě.

Kromě vzrůstajících emisí výfukových plynů z auto-
mobilů a průmyslu má vzrůstající tendenci spotřeba
zboží a tím pádem roste množství odpadů, které
končí na skládkách. Jen malé procento zůstane vytří-
děno. Tato situace se pomalu mění k lepšímu. Proto-
že si lidé začínají uvědomovat, že tříděním odpadů
více chrání přírodu i svou peněženku.

Každý  z nás v ČR vytvoří ročně  v průměru 150 —
200 kg odpadů. Pokud se odpad třídí, umožňujeme
jeho recyklaci a tím můžeme zpracovat víc než jednu
třetinu z toho množství. Za rok tak můžeme separovat
až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla apod. Měli by-
chom se zamyslet, protože by se jednou mohlo stát,

že nás odpad zahltí. Mnohdy stačí, když se člověk po-
dívá k popelnicím, které jsou přeplněné a odpadky se
válí kolem dokola. Nebo ve volné přírodě pohozené
PET láhve, sáčky, ale i třeba pytle s domovním odpadem.

Je nepochopitelné a zároveň smutné, že někteří lidé se
ještě nenaučili vyhodit netříděný odpad alespoň do po-
pelnice. A už vůbec se nesnaží odpad třídit. Je pravda, že
dostupnost nádob na tříděný odpad není optimální. Ale
na západě není pro nikoho problém odnést tříděný
odpad i několik bloků ke speciálním popelnicím.

Je to snad takový problém doma oddělovat papír,
sklo, plasty, baterie a kov? Není, je to jen lenost a lid-
ská lhostejnost k životnímu prostředí?

Přírodní zdroje jsou omezené. Všichni se musíme
naučit, že nejde jen o zisk, ale i o budoucnost. Každý
z nás si musí uvědomit, že třídění odpadů je naše bu-
doucnost. Tím si více ochráníme přírodu, přírodní
zdroje, životní prostředí a naše zdraví.

Vladan Nelešovský 
student, člen ČSOP Kunčice p. O.

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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Z v˘povûdi paní Ludmily Pospíchalové
Staříček Ferdinand Krkoška od roku 1923 dělal

májové pobožnosti a až do zimy každou neděli od-
poledne pobožnost litanie a mariánské písně.
Na májové pobožnosti chodilo hodně dětí neb po
májových pobožnostech jim staříček vykládal pohád-
ky a děti ho vyprovázely až domů. Na Nanebevstou-
pení Páně chodila procesí z Trojanovic někdy i s hud-
bou. Na svátek 15. srpna chodila procesí z dolních
Kunčic někdy i s hudbou a byla sloužena mše svatá.

Drobní živnostníci měli postavené krámky a říka-
lo se, že je Podstolovská pouť. Bývalo zde hodně
lidí. Se smrtí staříčka Krkošky skončily pobožnosti
u kapličky na Gvardůvkách v roce 1939. O údržbu
a výzdobu kapličky se starala paní Kubačáková,
která bydlela u Macurů.

Z v˘povûdi pana Pavla Hrubi‰e
Dne 28. září 1924 za faráře P.  Ignáce Chytila byly

posvěceny nové tři zvony pro věž kostela a jeden pro
kapli na Gvardůvkách. Kázání měl P. Maršálek
z Metylovic. Zvony stály 30 000 korun, 23 000 korun
upsali jednotliví farníci, 2000 korun za rekvir. zvony
+ dary, 5000 korun konkurenční výbor převzal na
přirážky k daním. Zvony byly od Wintera z Broumova.
(Záznam z farní kroniky)

Při pouti u kapličky na Gvardůvkách byla zpívána
píseň s melodií podobnou písni č. 589 z nového
Kancionálu. Slova původní písně neznám. Zřejmě
šlo o píseň mariánskou.

Ze souãasnosti kapliãky
V roce 2002 Pozemkový spolek Podbeskydí  ZO

ČSOP Kunčice p. O. začal s přípravou projektu
opravy kapličky.

V roce 2003 po schválení projektu započaly práce
na obnově poutního místa ořezáním lip.

V roce 2004 začala oprava střechy výměnou ručně
sekaného šindele. Byl opraven zvonek nalezený
v kapli, vyspravena podlaha a vybudován nový chod-
ník. V kapličce je přesná kopie starých dveří. Poško-
zená omítka byla oklepána a vyspravena. Vnitřní
malba byla zcela zrenovována. Procesní kříž z kaplič-
ky je v péči restaurátorky, která jej vyčistí a zrenovuje.

Pozemkový spolek Podbeskydí ve spolupráci
s Římskokatolickou farností, Obcí Kunčice pod
Ondřejníkem a paní Jarmilou Macurovou zajistil
celkovou opravu kapličky na Gvardůvkách, aby
mohla sloužit ještě hodně dlouho svému účelu
a podpořila cestovní ruch v Kunčicích p. O.  Nadace
Občanského fóra  z programu „Opomíjené památky
a zdraví“ poskytla grant ve výši 50 000 Kč. Celková
oprava kapličky stála 105 000 Kč.

Srdečně vás zveme k obnovené kapli Panny Marie
na Gvardůvkách (naproti penzionu Karolína) na mši
svatou v neděli 15. srpna v 10.45 hodin. Tato mše se
uskuteční pouze za pěkného počasí.

Pozemkový spolek Podbeskydí
ZO ČSOP 68/01 Kunčice p. O.

Informace občanům o službách
a činnosti charity

ve Frenštátě pod Radhoštěm

Charita ve Frenštátě pod Radhoštěm poskytuje,
mimo jiné, na nadstandardně profesionální úrovni
péči lidem v jejich vlastním domácím prostředí, za-
bezpečenou 24 hodin denně podle potřeby. Tato
služba je ideální formou pomoci klientům se ztrátou
soběstačnosti a sebeobsluhy, zcela nebo částečně
nechodícím, klientům s mentálními změnami,
osamělým nebo v rodinách, které nemají možnost
dlouhodobě o svého příbuzného pečovat.

Charitní ošetřovatelská péče nabízí služby“Agen-
tury domácí péče“. Odbornou péči zajišťují kvalifi-
kované zdravotní sestry na základě doporučení
ošetřujícího lékaře a jsou hrazeny zdravotními po-
jišťovnami. Zaručujeme zachování mlčenlivosti
o skutečnostech, které souvisí s výkonem povolání,
respektování osobností a sociální specifiky klienta
a jeho práv.

Charitní ošetřovatelsko — pečovatelská služba poskytuje
— péči o starší spoluobčany žijící osaměle nebo

ve společné domácnosti s jinou starší osobou
nebo osobou se zhoršeným zdravotním stavem

— pomoc těžce nemocným také v rodinách, kde
jsou příbuzní omezení zaměstnáním, jinak
schopní  o rodinného příslušníka pečovat

— pomoc i nemocným sociálně nepřizpůsobi-
vým občanům

— pomoc dlouhodobě nemocným či pacientům
po hospitalizaci nebo úrazech

Úkony hrazené zdravotními pojišťovnami / po
schválení ošetřujícím lékařem / prováděné zdra-
votními sestrami

— zajištění komunikace s lékaři
— pravidelné kontroly zdravotního stavu a infor-

mování lékaře o zdravotním stavu klienta
— odběry krve v místě bydliště pro málo pohyb-

livé osoby
— dohled nad dávkováním a užíváním léků, do-

hled nad plnění naordinovaných úkonů
— aplikace ordinovaných injekcí, inzulínů, infuzí
— vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem
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— péče o klienty upoutané na lůžko
— převazy ran, proleženin i za pomoci biolampy,

péče o atonie, močové katetry, žaludeční
sondy, tracheostomie

— zajištění a příprava k předoperačním či dia-
gnostickým vyšetřením

— jednoduché rehabilitační výkony ke zlepšení
soběstačnosti, dechová cvičení, polohování

— výkony ve dnech pracovního volna ipracovního klidu
— práce spojené s přijetím, propuštěním paci-

enta z nemocničního ošetření  a úmrtím ne-
mocného v domácí péči

— zajištění a organizace preventivních prohlídek
— vedení agendy domácí péče

Pečovatelskou službu zajišťují pečovatelky, které
obstarávají pro své klienty pravidelné nákupy,
dovoz obědů, úklidy malého i většího rozsahu,pe-
dikúru,  eventuálně doprovody na zdravotní vyšet-
ření, pomoc při úkonech osobní hygieny. Pečova-
telské úkony, které pracovnice provádějí jsou hra-
zeny částečně z příspěvku města a obcí, klienti si
připlácejí dle stanoveného ceníku s ohledem na je-
jich finanční situaci.

Tyto zdravotní výkony provádíme v běžnou pra-
covní dobu od  7 — 15 hodin.

V odpoledních a večerních hodinách od 16 — 19
hodin a dle potřeby i v nočních hodinách, i mimo
pracovní dny — tzn. v sobotu, v neděli a ve svátek.

Služby poskytované zdarma
Sociálně právní poradenství

Půjčovna zdravotních pomůcek
— dlouhodobě: sedátka na vanu, polohovací

lůžka, chodítka, WC židle, elektrický vozík
— krátkodobě: po propuštění z nemocnice, při

náhlém zhoršení stavu — spotřební pomůcky
při inkontinenci — pleny, podložky, močové
sáčky, rukavice, převazový materiál apod.

Zapůjčení termoobědníků dle platných hygienic-
kých norem při zajištění teplého stravování charit-
ními pečovatelkami.

Mnohé z těchto výše uvedených  předmětů byly
zakoupeny z výtěžků Třikrálové sbírky. 

Pokud budete mít o tuto službu zájem, poraďte se
s rodinou, s ošetřujícím lékařem a pak kontaktujte
vrchní sestru charity, která s Vámi nebo s Vaší rodi-
nou projedná podrobnosti.

Poskytování kvalitní péče klientům v domácím
prostředí je prioritou naší filosofie a pomoci.

Naše služby poskytujeme ve Frenštátě p. R., Lich-
nově, Vlčovicích, Mniší, Bordovicích,  Trojanovicích,
Kunčicích p. O., Čeladné, Tiché, Kozlovicích, Měrko-
vicích, na Hukvaldech a ve Sklenově.
Adresa:
Martinská čtvrť 1152, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Telefon: 556 836 937, e-mail: frenstat@caritas.cz

Na shledanou se těší Lenka Tabachová
Ředitelka charity Frenštát pod Radhoštěm 

Chcete se dovědět něco bližšího
o medu, produktech včel a včelařství?

Navštivte zajímavou přednášku osoby nejkompe-
tentnější, lékařky, včelařky a členky Ústředního vý-
boru českého svazu včelařů, MUDr. Hajduškové
dne 8. září v 17 hodin v zasedací místnosti Obec-
ního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Přednáška spojená s besedou je určena pro všech-
ny věkové kategorie občanů, kteří se zajímají o své
zdraví a neměli možnost bližšího poznání včelí síly.
Přednášku pořádají a srdečně zvou včelaři ZO Kunčice p. O.

Vzpomínky
Čas plyne a nevrátí co vzal,
jen vzpomínka zůstane dál.

Dne 18. srpna 2004 uplyne 20 let
od úmrtí pana FRANTIŠKA KADÚCHA.

Vzpomínají dcera Ludmila Mýlková s rodinou, synové
František a Pavel s rodinami, Anna Zajacová — švagrováP

Dne 25. července 2004 jsme vzpomněli 4. výročí
úmrtí pana LADISLAVA STŘALKY.
Děkujeme, kdo vzpomněli s námi.

manželka a děti s rodinami

Novû otevfiená poboãka v âeladné hotel Prosper

Kosmetick˘ salon Vladimíry Dedkové 
Vysoce odborná kompletní kvalitní kosmetická péãe:
— ãi‰tûní pleti
— úprava a barvení fias a oboãí
— masáÏe obliãeje a dekoltu
— depilace tepl˘m voskem
— speciální péãe o stárnoucí a namáhanou pleÈ
— profesionální o‰etfiení ‰piãkovou nûmeckou kosme-

tikou ALCINA s vûdeck˘m základem receptur
a urãenou v˘hradnû pro kosmetické salony

20% sleva na ošetření
v průběhu měsíce července a srpna 2004

Otevírací doba: čt 12—19, pá 8—16 h.
Objednávky na tel.: 603 769 920

Nevychází Vám to v pracovní den? UÏijte si o víkendu…
V sobotu jsme k dispozici na objednávku.

Prodám starší nábytek (psací stůl, prádelník,
2 křesla, kovové židle, stůl, psycha, šicí stroj

BOBBIN, kotel na teplou vodu, vodárnu a malou
starší motorku). Je umístěný v garáži domu

č. 563, k doptání na tel. č. 556 850 136


