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Bílé hory
Hory nejkrásnější

hory bílé
jsou chvíle marnivé
jsou divné chvíle
jsou lesy posvátné
je tiché lesní šero
kde místo pramenů
protéká dívčí tělo.
Prameny nejdražší
prameny čisté
jsou řeky ledové
jsou hory bílé
jsou sněhy plačící
jsou keře v květu
a ústa nejdražší
teď dozrávají k létu.
Nebesa nejmodřejší
obloha v dáli
jsou ruce uťaté
je chlapec malý
jsou oči nádherné
jsou dívky nejkrásnější
na horách nejvyšších
je láska nejvzácnější.
Jan Enyš, 1933

17.

listopadu slavíme státní svátek —
Den boje za svobodu a demokracii
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Zhodnocení sběrové akce
V sobotu 26. dubna a 27. září 2003 proběhl v obci
jednorázový sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a sběr starého železa. Občané měli
možnost bezplatně se zbavit uvedeného odpadu.
Na osmi stanovištích byly rozmístěny kontejnery
na velkoobjemový odpad.
Akce splnila svůj účel, během dvou dnů se obec
vyčistila od uvedeného odpadu. Množství sebraného nebezpečného a velkoobjemového odpadu uvádíme v následující tabulce:

Sebran˘ nebezpeãn˘ odpad za rok 2003
Datum sběru
množství
26. 4. 2003
2,34 t
0,86 t
0,43 t
1,23 t
0,0025 t
0,008 t (26 ks)
1,03 t

Datum sběru
množství
27. 10. 2003
0,94 t
0,26 t
—
2,09 t
0,007 t
—
0,62 t

1,31 t
—

0,54 t
5,67 t
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množství
celkem
3,28 t pneumatiky
1,12 t akumulátory
0,43 t olej, tuk
3,32 t
barva,lepidla, pryskyřice
0,0095 t léky
0,008 t zářivky (26 ks)
1,65 t zařízení s obsahem
chlorfluorovodíku (ledničky)
1,85 t elektronický odpad
5,67 t obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci listopadu oslaví svá významná životní
jubilea tito naši občané:
91 let
89 let
87 let
84 let
84 let
84 let
83 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Leopold Vančura
Stanislav Ondrušák
Jindřiška Molatová
Otilie Chromčáková
Mojmír Kocián
Marie Závodná
Jan Krkoška
Marie Cvičková
Ladislav Mrkva
Karel Hausner
Bohumír Kuřec
Emilie Štochlová
Vlasta Lukešová
Josef Benda
Valerie Válková
Eva Petrová

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

Velkoobjemov˘ odpad
24,4 t

32, 3 t

56,7 t

Železný šrot sbíral Sbor dobrovolných hasičů
z Kunčic pod Ondřejníkem, celkem bylo sebráno
zhruba 23 t.
Danuše Svobodová, obecní úřad

Bezdrátový rozhlas
V těchto dnech proběhla v obci první etapa instalace Bezdrátového obecního rozhlasu (BOR). Tato
etapa řeší ozvučení nejvíce zabydlené oblasti okolo
obecního úřadu. Na obecním úřadě je nainstalováno vysílací zařízení, na střeše objektu je umístěna
anténa včetně ozvučovacího zařízení (reproduktory). Další zařízení s reproduktory je nainstalováno
na jedenácti sloupen NN v okolí obecního úřadu.
Na příští rok je připraveno rozšíření BOR o druhou a třetí etapu, tj. v okolí nádraží ČD a v dolní
části obce v okolí kostela. Zařízení je možné postupně doplnit o jednoúčelové bytové přijímače,
včetně varovného systému civilní ochrany.
Zhruba do poloviny příštího měsíce (30 dnů)
bude probíhat zkušební provoz tohoto zařízení.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

☞☛ obecní

Ohlédnutí za vystoupením
SWINGBENU
V pátek 24. 10. 2003 v 19.00 hodin v útulném prostředí vinárny hotelu Ondřejník byla předpremiéra
vystoupení malého ansámblu tří aktérů, nazvaná
JAZZ A POEZIE.
Prof. František Mixa na syntezátory, lékař Ladislav
Pilař na pozoun a také jako zpěvák a učitel Martin
Trubač jako recitátor dokázali hned od první skladby
Duke Ellingtona až po poslední kousek od A. Johnstona/J. Burkeho udržet pozornost posluchačů.
Výborné provedení náročných jazzových partů
prokládané vhodně vybranými, vesměs Kainarovými verši, vyvolalo neskrývané nadšení z větší části
mladého publika.
Chci tímto krátkým ohlédnutím se za příjemným
večerem poděkovat jednak vystoupivším umělcům, ale také provozovatelům hotelu Ondřejník za
umožnění provedení této předpremiéry a záštitě
obecního úřadu nad touto kulturní akcí.
Za kulturní komisi OÚ
Pavel Hrubiš

úřad informuje ☛☞
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Z Š K a r l a S v o l i n s k é h o v Ku n č i c í c h p . O . i n f o r m u j e
Exkurze do Zoo Le‰ná Zlín
Je úterý 16. 9. 2003, žáci 5.— 8. třídy se sice sešli
u školy, ale dovnitř nešli. Probouzí se krásný slunný
podzimní den a my jedeme na výlet do zoo Lešná
Zlín. Ale není výlet jako výlet. Tento bude jedna
velká hodina přírodopisu
a zeměpisu. V 8 hodin přijel
autobus, který nás měl zavézt k vytouženému cíli. Přesto to trvalo ještě dvě hodiny, než jsme k zoo dojeli. Už
při vjezdu na parkoviště nás
vítali mufloni a jeleni. My,
žáci školou povinní, jsme si
mysleli, že se rozutečeme do
všech koutů, ale mýlili jsme
se. Od vedoucí zájezdu paní
učitelky Blanky Skýpalové
jsme dostali připravený dotazník a ten jsme během exkurze vyplňovali podle
svých vědomostí a nově nabytých poznatků
z oboru přírodovědy. Zoo Lešná je malá safari na
ploše 52 ha s anglickým parkem a zámkem, je rozčleněna na pomyslné světadíly a tak se každé zvíře
cítí jako doma. Například sloni si lebedí v Africe,
želvy v Amazonii, tygři a lvi v Asii a podobně. Rád
bych se vrátil k novému slonímu pavilonu. Když
jsme se k němu blížili, už z dálky jsme mohli vidět
vysoké postavy. Chvíli jsem přemýšlel, kde by se tu
vzali takoví dlouháni, ale napadly mě jenom chůdy.
Nakonec se z toho ale vylouply tři vysoké dřevěné

sochy. Byly to sochy kněžky, masky a bojovníka.
Myslel jsem si, že jsou přímo z Afriky, ale po přečtení informativní cedulky se ukázalo, že je vyrobil
jistý cestovatel podle skutečné předlohy. Po vstupu
do pavilonu nás ohromila jeho propracovanost
a velikost. Sestupovali jsme po
dřevěných točitých schodech
níž a níž. Schody byly obtočeny kolem nějakého stromu,
či rostliny a zdi zdobily africké
masky, štíty a oštěpy. Prostor
určený slonům byl ohraničen
kamennými menhiry, a dole
v rohu bylo obrovské akvárium. Sloni zrovna nebyli ve
svém pavilonu, ale čekali na
nás venku.
U pavilonu byl obrovský prostor plný písku, suchých pařezů a slonů. Chvíli jsme pozorovali jejich snažení vyvrátit stromy, či pohnout pařezy, ale za chvíli jsme
museli jít dál. Již jsem se zmínil, že zde jsou i volně
přístupné výběhy a zrovna k jednomu takovému
jsem se svým kamarádem zamířil. Byl to výběh lemura. Jsou to malé legrační opičky. Čas určený
k návštěvě se chýlil ke konci a my jsme se museli
vrátit. Když jsme se konečně všichni sešli, zamířili
jsme k východu, kde čekal autobus. Ještě cestou
domů jsme si sdělovali své zážitky. Byl to velmi vydařený a poučný výlet.

Dne 25. 9. 2003 proběhlo ve Frýdlantě n. O. okrskové kolo v přespolním běhu. Soutěže se zúčastnila
3 družstva žáků 2. stupně. Družstvo starších žáků
ve složení J. Křenek, R. Vedral, R. Šustek, A. Čajánek
a S. Královič skončilo v konkurenci dalších 10 družstev na 3. místě. Největšího úspěchu dosáhl Jan
Křenek, který byl ve své kategorii nejrychlejší a získal 1. místo mezi jednotlivci.

i děti z horní mateřské školky. Celkem se podařilo
nashromáždit 150 plyšových hraček, které byly
odeslány na pražskou adresu a odtud poputují do
polní nemocnice v Basře. Děkujeme všem dětem,
které se zúčastnily této sbírky a touto cestou udělaly radost jiným dětem.

Michal Henzl, žák 8. třídy

Mgr. Blanka Skýpalová

Mgr. Blanka Skýpalová

Dûtem v Basfie pro radost
V měsíci září a říjnu proběhla v naší škole akce
s názvem „Sbírejte plyšové hračky pro Irák“. Impulsem pro zorganizování této akce byla výzva, zveřejněná v učitelských novinách. Akce byla zaměřena
na sběr malých plyšových hraček, které budou dopraveny do Iráku a rozdávány nemocným dětem.
Žáci 8. ročníku se ujali organizace celé sbírky. Plyšové hračky nosily děti ze všech ročníků a přispěly

V˘chovn˘ koncert v Galerii K. Svolinského
Dne 30. září proběhlo příjemné setkání žáků naší
školy s hudebníky manželi Kocůrkovými. Jejich vystoupení provádělo posluchače různými etapami
vývoje hudby, děti byly seznámeny s některými hudebními pojmy. Šťastný výběr poslechových skladeb v živém provedení a zejména kultivované průvodní slovo dokázaly upoutat i děti jindy velmi
neklidné, nejvíce je však zaujal nástroj australských
domorodých kmenů.
Mgr. Markéta Jurková
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V˘stava ovoce a zeleniny
Už krásný podzim podává jablka sladká, voňavá… četly si děti v čítankách verše Jaroslava Seiferta, když přišlo milé pozvání na výstavu ovoce a zeleniny, kterou pořádala kunčická organizace ČZS.
Výstava probíhala ve dnech 18. — 19. října 2003
v sále OÚ a pro děti kunčické školy byla zpřístupněna ještě i v pondělí 20. října. Její zhlédnutí stálo
za to. Provoněný sál nabídl k prohlídce 113 vystavených exponátů ovoce a zeleniny, vše bylo vkusně
naaranžováno a podzimní atmosféru dotvářely
i překrásné suché vazby, z rukou paní Byrtusové.
Děti nejvíce zaujaly obří tykve a také zvláštní odrůda tykev KOBRA. Letošní sluníčko štědře rozdávalo
a na ovoci to bylo znát. Krásně vybarvené, voňavé
a šťavnaté plody mohli návštěvníci také ochutnat
z talířků k ochutnávce připravených.
Žáci se v rozhovoru s jedním z pěstitelů panem
Evženem Valáškem dozvěděli, že k tomu, aby mohli
v zimě čerpat zdraví z tak krásného ovoce, není zapotřebí jen vydařené léto, ale hlavně šikovné a pracovité ruce sadařů. Letošní výstava potvrdila, že takové pracovité pěstitele ovoce v Kunčicích p. O.
máme. Přejeme jim další pěstitelské úspěchy
a všem organizátorům výstavy děkujeme za možnost její návštěvy.
Mgr. Markéta Jurková

ASPV pfii TJ SOKOL Kunãice p. O. informuje
V září zahájilo ASPV svůj tradiční cvičební rok
2003/2004. Každé pondělí cvičí od 15.00 do 16.00
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hodin žáci a večer od 17.30 do 16.00 hodin ženy
různého věku se zdravotním zaměřením.
V úterý cvičí od 15.00 do 16.30 hodin žačky
a večer od 19.00 do 21.00 hodin dorostenky a ženy,
které rády ladí pohyb s hudbou..
Ve středu patří tělocvična dorostencům a mužům.
Každé cvičení probíhá ve školní tělocvičně. Stačí si vzít
s sebou sportovní oblečení, obutí a dobrou náladu.
Ke cvičení Vás zvou cvičitelé a výbor ASPV

Ve výboru ASPV pracuje paní Eliška Valášková.
V září jsme jí přáli k 70. narozeninám. Již od dětství
navštěvovala cvičení v tehdejší Dělnické tělovýchovné jednotě po vzoru své maminky Betky Lepkové. Později se sama stala cvičitelkou žaček a žen.
To už bylo v TJ SOKOL. Více než dvě desítky let také
působila ve funkci náčelnice rekreačních sportů
pro všechny. Připravovala a sama se zúčastnila programů na šibřinky, na tělovýchovné slavnosti, nacvičovala skladby na spartakiády. V posledních letech, kdy jí zdravotní stav nedovolil aktivní
sportování, byla velmi platnou členkou výboru,
s neobyčejnou pečlivostí se starala o agendu příspěvků, vypomáhala jako rozhodčí při gymnastických přeborech, zajišťovala občerstvení při různých akcích pro mládež. Za svou dlouholetou
činnost v odboru sportu pro všechny jí byla Českou
asociací sportu pro všechny udělena stříbrná plaketa Dr. Miroslava Tyrše. K tomuto vysokému ocenění jí blahopřejeme a připojujeme přání, aby
i v současné době byla naše Eliška fit.
Výbor ASPV
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Studánka u nádraží
Je to už 3 roky co v rámci mezinárodního projektu Beskydy bez hranic byly vytipovány studánky,
které se upravily, označily a byl u nich proveden
rozbor pitné vody.
Jednou z nich je také studánka u nádraží (v blízkosti viaduktu), kterou si vzali pod patronát paní
učitelky a děti z MŠ horní. Společně ji chodí pravidelně čistit a upravovat okolí a tím nemalou měrou
přispívají k ekologické výchově našich dětí.
Proto také byla provedena kontrolní analýza
vody. Bohužel na rozdíl od minulého rozboru, který
splňoval limity pro pitnou vodu, nový výsledek
ukázal na přítomnost baktérií, které se do vody dostávají fekálním znečištěním. Je nutno konstatovat,
že tato voda není vhodná k pití.
Celý protokol je k nahlédnutí na internetových
stránkách ČSOP Skalka: www.csop-skalka.wz.cz
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hektar. Každý den musí pro obživu hnízda mravenci získat okolo 1 kilogramu bílkovinné potravy. Což
za rok činí až neuvěřitelných 8 000 000 jedinců
hmyzu. Jen málokterý tvor se v aktivitě a výkonu
mravencům vyrovná. V našich lesích jistě žádný.
Mravenci les nejen čistí, ale také indikují zdraví
lesa — jeho poškození erozí, monokulturou, chemickými postřiky apod. Tam kde se mravencům
daří jistě nebude závadné prostředí. Každopádně
mravenci také indikují vyspělost turistů a jiných
návštěvníků lesa. Projevy vandalismu vůči mravencům nejsou sice nijak časté, ale přesto se občas objeví. Krom toho, že vandalové poškozením hnízda
porušují zákon, ničí velmi důležitou součást ekosystému.

ČSOP Skalka

Lesní mravenci
indikují také zdraví lesa
Již tři roky se ČSOP v Kunčicích p. O. aktivně podílí na projektu vyhlašovaném Ministerstvem životního prostředí, Lesy ČR a ČSOP na záchranu lesních mravenců. V letošním roce jsme v plném
rozsahu uspěli se dvěma podanými projekty v Lesích ČR i mimo ně. Do samotné práce se zapojili
nejen kunčičtí ochránci přírody (vypracování projektu a administrativa) a Pozemkový spolek Podbeskydí (zapůjčení některého vybavení), ale také
občanské sdružení Vlastenecký klub, které na sebe
vzalo roli výkonnou. Její členové odpracovali bez
nároku na odměnu 88 hodin na budování krytů pro
mravence, jejich oprav, průřezu náletů a další nezbytné činnosti. Dalších 174 hodin strávili v lese při
hledání nových lokalit. Nelze také pominout desítku hodin, které odpracovala naše ZO ČSOP při administrativních pracích a osvětě.
Za poslední dva roky byl v Beskydech při ochraně
mravenců vykonán velký kus práce. Bylo zmapováno již 5 lokalit s celkovým počtem hnízd přesahujících číslo 50. Během posledních tří let byly vybudovány kryty proti sesutí mravenišť na svazích
a instalováno devět (jenom letos pět) dřevěných
konstrukcí potažených pletivem, které chrání mravence před poškozením ze strany predátorů. Nelze
totiž zlehčovat především zásahy divočáků a jezevců, u kterých jistě nemusím zdůrazňovat apetit
a sílu. I jezevec dokáže spolu s vlivem dalších negativních jevů zničit celou menší lokalitu.
Doufám, že naše práce zdůrazní důležitost ekologické práce obecně a také, že vyburcuje v lidech pozornost k tomuto významnému blanokřídlému
hmyzu, který patří mezi nejvýznamnější zdravotní
policii lesa. Především k pověstné a ohromné pracovitosti mravenčích dělnic. Lovci dokáží lovit
škodlivý hmyz až 100 metrů od mraveniště. Při hojném — hustém zastoupení mravenců na lokalitě
(jako je tomu na lokalitě Na loukách) představují
mravenci okolo 100 až 150 kilogramů biomasy na

Nyní se obracím i na Vás, spoluobčany, abyste nás
informovali o dalších mraveništích v oblasti Ondřejníku. I Vaše upozornění totiž může zachránit
danou lokalitu. Příkladem může být lokalita na
horním Pstruží, kde jsme letos zasahovali za pět
minut dvanáct. Tato lokalita by pravděpodobně
bez lidského zásahu do dvou let vyhynula.
Těším se na Vaše podněty
Petr Tryščuk, realizátor projektu

Kontakt: 604 103 532, petr@v-klub.cz
Více o projektu: http://www.mravenci.unas.cz

Pozemkový spolek Podbeskydí
postupně získává důvěru vlastníků
Motto:

A È je na‰e denní jídlo lékem

a na‰e Ïivotní prostfiedí léãitelem.

O kvalitních plnohodnotných potravinách, o produktech ekologického zemědělství až příště. Dnes
se zmíním o některých aktivitách našeho akreditovaného Pozemkového spolku Podbeskydí, následníka Okrašlovacího spolku, který v meziválečném
období vlastnil některé pozemky v Kunčicích p. O.
V letošním roce máme s vlastníky uzavřeno 12
smluv k ochraně přírodních hodnot, například:
• k šetrnému kosení horských luk s výskytem
ohrožených druhů rostlin a živočichů,
• snažíme se zajistit obnovu kulturních památek,
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• připravujeme údržbu významných krajinných prvků,
• usilujeme o záchranu starých krajových odrůd
ovocných stromů,
• největší úspěchy dosahujeme při mapování
a likvidaci invazních rostlin,
• již tři roky mapujeme a ochraňujeme důležitou
zdravotní policii lesa — mravence rodu Formica,
• dlouhodobě ochraňujeme kriticky ohrožené
obojživelníky v době jejich jarního tahu.

Podmínkou smlouvy je takový dlouhodobý vztah,
který zajistí účelnost vynaložených finančních prostředků na opravu, ochranu, údržbu, zvelebení či
odborný posudek, aby nebyly vlastníkem zneužity
ke komerčním účelům na úkor přírody.
Jde o tisíce odpracovaných hodin z nichž velká
část je odměněna jen osobním pocitem z dobře vykonané práce. A je motivována záchranou přírodního bohatství a zvelebením našeho životního prostředí v oblasti Beskyd.
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Pozvání Klubu českých turistů
Kunčice pod Ondřejníkem
KČT v Kunčicích pod Ondřejníkem organizuje již
V. cyklus „Výstupů na 6 Beskydských vrcholů“, k dnešnímu dni se této akce zúčastnilo 701 turistů. Cyklus probíhá ve dvou letech — ukončení akce bude v roce 2004.
Posledními vrcholy v letošním roce, které je možno
navštívit — jsou 6. 12. Radhošť a 7. 12. Velký Javorník.
Na těchto vrcholech budou předávány odznaky za splnění podmínek — část aktivních turistů již obdržela
odznaky na Lysé Hoře a předcházejících vrcholech.
Trochu nás zaráží, že akce se zúčastňují turisté
z blízkého okolí a celé ČR — nejvzdálenější účastník je
zatím z Pardubic, občané naší obce, kteří mají hory na
dohled, dosud o tyto výstupy neprojevili větší zájem.
Chceme Vás tímto pozvat na již výše uvedené závěrečné vrcholy letošního roku.
Současně chceme příznivce turistiky pozvat na již
tradiční posezení nad fotografiemi, diapozitivy
a drobnými filmovými materiály z činnosti klubu ze
současnosti i let minulých, které se uskuteční dne 21. 11.
2003 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Začátek této veřejně
přístupné akce je v 17 hodin — těšíme se na Vaši účast.
Zve výbor KČT

Za PS Podbeskydí, Miloslav Šrubař

Poděkování
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu
děkuje tímto obecnímu úřadu za poskytnutí prostor
k výstavce ovoce a zeleniny.
Zároveň děkujeme občanům, kteří svými výpěstky
přispěli k obohacení výstavky. Poděkování patří též
občanům, kteří si přišli naši výstavku prohlédnout.
Výbor ZO ČZS Kunčice p. O.

Setkání
spolužáků a šedesátníků se konalo za nádherného počasí dne 6. září 2003 na „Skalce“. V posledním roce školní docházky nás bylo ve třídě 46 žáků. Sešlo se nás 27.
Přišla mezi nás i naše paní učitelka Eva Brišová. Šest spolužáků už mezi námi není a právě oni nikdy nechyběli.
Milé překvapení nás čekalo při předání písemné
zdravice se všemi podpisy přítomných spolužáků
z předcházejícího dne — sedmasedmdesátníků za vedení paní Irmy Janáčové.
Děkujeme, Gabriela Šmiřáková
Kunčice pod Ondřejníkem 31. 10. 2003, ročník XIII, číslo 11/2003, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš.
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