
Po letní pauze jsme pro Vás opět 
připravili další divadlo v sále na Hu-
ťařství – tentokrát dvě představení 
divadla Hvozdná – jedno pro dospělé 
a jedno pro děti.

Opět srdečně zveme!

Pátek 23.10.2015 od 19:00
„KDYŽ SE ZHASNE“

„Když se zhasne“ je hra, u které se 
můžete těšit na typicky české kome-
diální momenty, pečlivě vystavěné 
gagy a naprosto překvapivou záplet-
ku mezi dvěma manželskými páry, 
které se rozhodly pojmout vánoční 
večírek trochu jako „swingers párty“. 
Tento termín vám vysvětlí profesor 
historie (Jan Nejedlý), jemuž nejlépe 
porozumí jeho manželka věštkyně 
budoucnosti (Veronika Pekařová), už 
méně ho chápe lékař s gynekologickou 
praxí (Jakub Henzelý) a už vůbec nic 

nechce chápat jeho žena – majitelka 
italské restaurace (Veronika Závado-
vá).

Blízcí přátelé se hodlají před vaši-
ma očima sblížit až nad hranice přátel-
ství, ale každý z nich o tom má trochu 
jinou představu.

Sobota 24.10.2015 od 16:00
„VČELÍ MEDVÍDCI“

„Jaro už bylo v plném květu. Nad 
mezí zpíval sedmihlásek a pod mezí, 
v chaloupce z listí, se čmeláčí mamin-
ce narodili kluci, jako dvě bambulky 
z peří. Čmelda a Brumda. Čas letěl, jako 
když foukneš do chmýří pampelišky. 
Malí čmeláčci rostli a než dokvetly 
a uzrály jahody. Už ledacos uměli…“

Tak začíná pohádka, ve které Čmel-
da s Brumdou občas dokážou mamin-
ce způsobit pěkné starosti. 

 (pokračování na str. 5)

Vážení spoluobčané, jak jste právě 
zjistili, dostáváte do rukou designově 
nové Obecní noviny. Gra ické zpra-
cování a tisk bude zajišťovat irma 
Josef Kleinwächter, Frýdek-Místek 
v nákladu 850 Ks. Za obecní úřad 
bude podklady k tisku připravovat, 
jako doposud, paní místostarostka 
Mgr. Michaela Šebelová. Obecní novi-
ny budou vycházet jako obvykle kaž-
dý měsíc.  Snahou je, aby nové Obec-
ní noviny byly pro nás čtenáře ještě 
přehlednější, snad i se zajímavějším 
obsahem. Čtenáři také jistě přivítají 
větší formát písma. Nová je i rubrika 
Slovo starosty. Věříme, že nové Obec-
ní noviny budou mít zase o něco vyš-
ší úroveň a budou se nám všem líbit. 

Také patří poděkování všem, kte-
ří se podíleli na vydávání dosavad-
ních Obecních novin. Zvláště děkuji 
panu Petru Andrlemu z Čeladné, kte-
rý byl technickým redaktorem na-
šich Obecních novin od roku 2011. 
S jeho přispěním se zvýšila úroveň 
těchto novin.

Začíná měsíc září, který je od pra-
dávna spojen se zahájením školního 
roku pro  žáky a studenty různých 
typů škol. V naší škole letos probíhá 
významná událost. Do první třídy 
po dlouhé době nastupuje 40 žáků, 
proto jsou otevřeny dvě třídy. Pře-
jeme tedy všem žákům a studentům 
z naší obce šťastný start do nového 
školního roku. Jelikož dosavadní ře-
ditel naší školy Mgr. Tomáš Kolesa 
odešel „ředitelovat“ na menší školu 
do Pržna, vyhlásila obec konkurs 
na místo ředitele/lky kunčické ško-
ly. Konkurs proběhne v měsíci říjnu 
tohoto roku.

Starosta obce Tomáš Hrubiš

20 let Dolňáku 4 Pozvánky ASPV 5 Kunčická bečka 5 Ondřejnický
MTB duatlon

6

Slovo starostyPozvánka do divadla
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Usnesení z prázdninových jednání 
Zastupitelstva obce Kunčice pod On-
dřejníkem na VI. Zasedání konaném 
dne 29. 7. 2015 uložilo ZO: 
• radě obce předložit ZO návrhy i-

nančních příspěvků poskytnutých z 
rozpočtu obce vždy před jejich schvá-
lením příslušným orgánem obce.

• vedení obce pořídit seznam pozemků 
ve vlastnictví obce s možností proná-
jmu za smluvní ceny do 31.12.2015

•  vedení obce sestavit a poskytnout 
zastupitelstvu obce seznam stáva-
jících smluv o pronájmech obecních 
pozemků s porovnáním jejich výše 
do 31.12.2015

na VII. konaném dne 27. 8. 2015 
schválilo ZO
• přijetí daru Obcí Kunčice p. O. – po-

zemek pod chodníkem u Huťařství 
od Moravskoslezského kraje se síd-
lem ul. 28. října 117, Ostrava – část p. 
č. 3337/2 o výměře 14 m2 (nově v GP 
jako p. č. 3337/11), zároveň schvaluje 
Darovací smlouvu č. FM/11/j/2015/
Ch mezi Obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem a Moravskoslezským krajem, se 
sídlem ul. 28. října 117, Ostrava

• zpracování projektu k projektové-
mu záměru „Protipovodňový va-
rovný a monitorovací systém obcí 
Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem“ 

ZO dále schválilo usnesení k pro-
jektu „multifunkční hřiště“, které je 
vyžadováno v rámci hodnotícího pro-
cesu námi podané žádosti o dotaci na 
Regionální radě soudržnosti Morav-
skoslezsko. Bez tohoto usnesení by-
chom byli z hodnotícího procesu vy-
řazeni a dotaci z ROP bychom nemohli 
získat.

Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem si je vědomo, že u po-
dané žádosti o dotaci, oblasti podpo-
ry 4.1 Rozvoj venkova, výzvy č. 5 pro 
projekt s názvem „Multifunkční hřiště 
u MŠ a ZŠ Karla Svolinského“ nemusí 
žádnou dotaci z ROP Moravskoslez-
sko obdržet, a je připraveno projekt 
pro inancovat v plné výši ze svých 
vlastních zdrojů. Zároveň je připrave-
no zajistit a inancovat projekt v jeho 
provozní fázi.

O čem mimo jiné o prázdninách 
jednala Rada Obce Kunčice pod On-
dřejníkem

Kanalizace
RO provedla vyhodnocení veřejné 

zakázky malého rozsahu č. 6/2015 – 
„Kanalizační řád kolem Huťařství“. 
Předmětem této veřejné zakázky bylo 
vyhotovení projektové dokumenta-
ce pro územní souhlas a stavební po-
volení pro stavbu splaškové kanali-
zace pro 9 bytových domů a objekt 
čp. 70. Osloveni byli dva projektanti. 
Nabídku podala Ing. Blažena Důjko-
vá, Sklený kopec 1556, 753 01 Hra-
nice. Nabízená cena je 24 200,- Kč 
vč. DPH. RO rozhodla o přidělení VZ 
č.6/2015 Ing. Blaženě Důjkové, Hra-
nice.

RO schválila smlouvu o právu pro-
vést stavbu (kanalizační přípojka pro 
stavbu rodinného domu) mezi Obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a panem 
DK, Karviná – Nové Město.

Odchod ředitele ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského

V souvislosti s odchodem pana ředi-
tele Tomáše Kolesy seznámil starosta 
RO s Dohodou o změně druhu práce, 
kterou se stanoví, že funkci statutár-
ního zástupce příspěvkové organizace 
Základní škola a mateřská škola Kar-
la Svolinského, Kunčice pod Ondřej-
níkem 626 bude od 1.8.2015 do doby 
jmenování nového ředitele organizace 

zastávat Mgr. Monika Skýpalová, do-
savadní zástupkyně ředitele.

Rada obce zároveň vyhlásila konkur-
su na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského. Termín podání přihlášek 
je stanoven na 30.9.2015. Podrobnosti 
naleznete na webu obce a školy. V sou-
časné době probíhá sestavování sedmi-
členné konkurzní komise, která bude 
ustanovena po 9.září. Poté by mohlo do 
30 dnů proběhnout výběrové řízení, ze 
kterého vy měl/a vzejít nový/á ředitel/
ředitelka naší školy. Děkujeme odchá-
zejícímu řediteli za jeho práci a přejeme 
mu hodně štěstí a pracovních úspěchů 
v jeho novém působišti.

Školková zahrada
RO schvaluje Dodatek č.1 ke Smlou-

vě o dílo ze dne 2.4.2015 (č.j.448/2015) 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a irmou Graseko, s.r.o. Blanická 

217/86, 724 00 Ostrava – Stará Bělá. 
Předmětem dodatku je navýšení ceny 
díla o 80 655,50 Kč bez DPH. Navýšení 
ceny díla vzniklo součtem méněprací 
a víceprací ve vztahu ke smlouvě 
o dílo. Vzhledem ke sjednocení výšky 
oplocení a výšky dvoukřídlových bran 
jsou v méněpracech vykázány: 2 ks 
bran rozměru 3000x1000 mm a 1 ks 
brány rozměru 3500x1000 mm. Tyto 
jsou nahrazeny dvoukřídlovými bra-
nami: 2 ks rozměru 3000x1250 mm 
1 ks brány rozměru 3500x1250 mm.

Dále bylo při demolici stávajícího ži-
vičného povrchu zjištěno, že tento se vy-
skytuje v celkové tloušťce cca 300 mm. 
V projektové dokumentaci byla před-
pokládána tloušťku 100 mm. Vzhledem 
k nutnosti odstranění stávajících skla-
deb bylo nutné odstranit o 200 mm více 
živičného povrchu, než bylo předpoklá-
dáno.  (pokračování na str. 3)

Usnesení zastupitelstva obce

Jednání rady obce

Obec informuje
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Jaroslava Kaděrová 87 let
Jarmila Kantorová 84 let
Ludmila Gvardová 83 let
Miloslav Šubař 82 let
Eliška Valášková 82 let
Adolf Mališ 82 let
Ludmila Řezníčková 80 let
Evženka Tabášková 80 let
Vlasta Čajánková 70 let
Tomáš Chrudina 70 let
Ludmila Tobolíková 65 let
Václav Kaštovský 65 let
Jaroslav Socha 60 let

Peter Hil’ovský 60 let
Lubomír Šrubař 60 let

Všem jubilantům přejeme hod-
ně zdraví, lásky a optimismu do dal-
ších let.

Dne 14.9.2015 by se dožil 100 let 
pan František Chamrad a následně 
23. 9. 2015 jeho manželka paní Jar-
mila Chamradová 90 let. 

Kdo jste je znali, věnujte jim tichou 
vzpomínku.

S láskou a úctou vzpomínají dcera 
Jarmila a syn Dalibor s rodinami.

Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat praktickému lékaři MUDr. J. Cho-
vančíkovi, zdravotní sestřičce S. Sta-
rečkové, neurologovi MUDr. Libero-
vi ml., kožní lékařce MUDr. Vaculové

a Charitě Frenštát p. R. za obětavou 
péči při nemoci mého manžela. 

Zároveň děkujeme všem za slova 
útěchy a podporu rodině v těžké život-
ní situaci.            Rodina Josefa Řezníčka

Jubilanti září 2015
Vzpomínky

Poděkování

Společenská rubrika

(pokračování ze str. 2) 
Odstraněné množství živičného 

povrchu je doloženo vážními lístky 
zhotovitele.

Různé
RO také projednala žádost společ-

nosti Medela - péče o seniory, ops, Os-
travice 855, 739 14 Ostravice o inanč-
ní příspěvek na do inancování sociál-
ní služby pro občana naší obce ve výši 
20 000,- Kč. RO uvedenou žádost za-
mítla.

Připravujeme nový stolní kalendář 
naší obce na příští rok

Místostarostka seznámila RO s ce-
novou nabídkou Tiskárny Kleinwäch-
ter na gra ické zpracování a tisk stol-
ního 14denního kalendáře obce na rok 
2016 v počtu 1100 ks. Celková cena na-
bídky je ve výši 49 864,10 Kč vč. DPH. 
Na nový kalendář se můžete těšit již 
v říjnu tohoto roku.

Starosta obce také informoval RO 
o průběhu jednání s investorem opra-
vy železnice o způsobu opravy míst-
ních komunikací poškozených stav-
bou. Obec bude v uvedené záležitosti 
spolupracovat s advokátem pro pří-
pravu dohody o opravě komunikací 

po stavbě, případně zajistí znalce, 
který posoudí míru poškození míst-
ních komunikací dotčených stavbou. 
O dalším vývoji Vás budeme informo-
vat.

Usnesení z jednání rady obce a za-
stupitelstva obce naleznete na webu 
obce: www.kuncicepo.cz

Připravila Michaela Šebelová, 
místostarostka obce

Jednání rady 
obce

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/
broumovdiakonie

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• Nábytek
• Znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční: 21. 9. 2015 až 24. 9. 2015, pondělí a středa od 8.00 do 
16.00, úterý a čtvrtek od 8,00 do 13.00 v zasedací místnosti obecního úřadu

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 524 342, 739 999 112

DOUČÍM MATEMATIKU 
ZŠ, SŠ i VŠ. 

Připravím na přijímací zkoušky i k maturitě. 
Mobil: 737156985

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK. 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

Dříví naštípané na prostorové metry (rovnané), špalky. 
Možnost dovozu odběrateli. 

Telefon: 603 315 738.

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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Vozidla dočasně vyřazena do 
30.6.2013 - pokud vlastníci moto-
rového vozidla, které je v tzv: „depo-
zitu“ – dočasně vyřazeno k uvedené-
mu datu nenahlásí do 31.12.2015, kde 
se jejich vozidlo nachází a jaký je účel 
jeho využití, bude vozidlo po 1. lednu 
2016 vyřazeno z registru – dojde k zá-
niku vozidla. 

Vozidla dočasně vyřazena od 
1.7.2013 – vlastníci těchto motorových 

vozidel mají povinnost do 31.12.2015 
nahlásit kde se jejich vozidlo nachází 
a jaký je účel jeho využití. Pokud tuto 
povinnost nesplní, dopustí se přestup-
ku podle ustanovení § 83 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 56/2001 Sb., o podmín-
kách provozu vozidel na pozemních ko-
munikacích, kdy za tento přestupek lze 
uložit pokutu do 50 000 Kč.

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, 
Odbor dopravy

V letošním roce slavíme 20 let fun-
gování „Dolňánku“ - dětského folk-
lórního souboru působícího při zdej-
ší mateřské škole. Nyní má své záze-

mí ve škole, ale dlouhé roky chodily 
děti z Dolňánku samozřejmě do MŠ 
„Dolní“.

Těchto úctyhodných 20 let (které 
mimo jiné znamenají, že první děti, 
které kdysi v Dolňánku tančily a zpí-
valy již dávno nejsou dětmi, ale je jim 
okolo 25-27 let) oslavíme hned něko-
likrát.
• výstavou v Galerii Karla Svolinského, 

která bude slavnostně zahájena na 

dni obce, v sobotu 12.září v 15.00 
hodin

• slavnostním pořadem v sále na Hu-
ťařství, v sobotu 10.října, kde se 
protne historie se současností, ale 
hlavně půjde o to se sejít a příjem-
ně se pobavit. Podrobnosti již brzy 
na samostatných plakátech. Host 
Cimbálová muzika Radhošť s pri-
máškou Katkou Niklovou. Moderuje 
Tomáš Gross.  (pokračování na str. 5)

Vybrané domácnosti našeho měs-
ta / městské části budou přizvány 
k účasti na významném vědeckém vý-
zkumu, který přinese dosud nezná-
mé pohledy na život české společnos-
ti. Výzkum Proměny české společnos-
ti připravili odborníci z Akademie věd 
ČR a Masarykovy univerzity a bude 
v něm osloveno 10 000 náhodně vy-
braných domácností z celé ČR. Do-
tazování realizují vyškolení tazatelé 
společnosti MEDIAN. Vybrané domác-

nosti v našem městě / městské čás-
ti by měli navštívit poprvé v termínu 
1. 9. – 30. 9. 2015 a pak znovu v dal-
ších termínech až do konce října 2015

Za rozhovor odměna
Účast v šetření bude spojená s i-

nanční odměnou. Domácnost si za 
hodinu až dvě vyplňování dotazníků 
v jednom roce vydělá 500 – 1100 ko-
run (v závislosti na typu domácnosti). 
Do výzkumu může navíc svými odpo-

věďmi opakovaně přispět v následují-
cích 4 letech. 

Výzkum je anonymní a pořádají ho 
renomované vědecké instituce. Po-
znatky budou sloužit českým i zahra-
ničním vědcům a mohou být zákla-
dem pro zlepšování sociální politiky. 
Nové šetření Proměny české společ-
nosti přinese odpovědi na otázky jako 
např.: 
• Co brání českým matkám vrátit se 

po rodičovské dovolené do zaměst-
nání a je možné jejich situaci nějak 
zlepšit? 

• Jak dopadají ekonomické krize na 
životní úroveň domácností, koho 
zasáhnou nejvíce a na které skupi-
ny obyvatel by se tak měla zaměřit 
sociální politika?

• Jak se lidé vyrovnávají s přecho-
dem do důchodu a jak se jim při tom 
mění životní úroveň?

• Jak rychle se daří čerstvým absol-
ventům najít zaměstnání a s jakými 
problémy se při tom potýkají?

• Potřebují se Češi stěhovat za prací 
a jak jim to usnadnit?

www.promenyceskespolecnosti.cz

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, 
za rozhovor odměna

Pozor na dočasně vyřazená vozidla 
– tzv. „depozit“

Dolňánek slaví a my s ním

Upozornění na 
uzavření pošty

Upozornění na plánované uzavírky 
železničních přejezdů

Upozorňujeme občany, že z pro-
vozních důvodů bude pošta 739 13 
Kunčice p. O. dočasně uzavřena 
v termínu od 25.9. do 2.10.2015.

Dodávací služba bude fungovat 
bez omezení. V případě neúspěšné-
ho doručení zásilky bude po dobu 
zavření pošty zásilka uložena na 
poště v Čeladné, č.p. 643.

Otevírací doba pošty Čeladná: 
Po-Pá 8.00-11.00 13.00-17.00 hod.
Telefonní číslo 558 684 084.

Z důvodu rekonstrukce železnič-
ní trati bude na přelomu září a října 
postupně docházet k uzavírání že-
lezničních přejezdů. K datu uzávěr-
ky ještě termíny uzavírek a objízdné 
trasy nebyly známy. Pro přesné in-

formace sledujte, prosím, web obce 
– www.kuncicepo.cz a úřední desku.

Dále upozorňujeme občany, že bude 
také docházet k plánovaným odstáv-
kám el.energie (např. 15. 9.), podrob-
nosti opět na webových stránkách.

Kultura
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Česká asociace 
Sport pro všechny vás 
každoročně zve na 
pravidelné cvičení do 
tělocvičny TJ Sokola 
Kunčice p. O.

Děti s rodiči – od 
středy 23. 9. 2015 v 16.30 hod

Žactvo I. stupeň – od poloviny září 
vždy v úterý v 15.30 hod

Ženy zdravotní tělocvik – od pon-
dělí 08. 9. 2015 v 17.30 hod

Ženy aerobic a posilovací cvičení 
– od úterý 1. 9. 2015 v 19.00 hod

Cvičení čínské tradice pro zdraví 
každou středu od 16. 9. 2015 od 18.00 
hod.

18.00 hod do 19.30 Tai-chi – vede 
Jiří Majerek a od 19.30 do 21.00 Singi 
– vede Jakub Vajda.

Více o čínském cvičení najdete na we-
bových stránkách www.xing-yi.hys.cz

Florbal má vyhrazeny pondělky od 
19.00 hod.

V úterý 22. září 2015 se vydáme 
kolem golfového hřiště k Dejmonu, 
dále k Oboře a čeladenskými paseka-
mi ke kravínu. Od kravína pak na au-
tobus k zastávce u Prosperu do Kun-
čic p. O. Autobus odjíždí ve 13.14 hod 
(nebo 14.25 hod).

Sraz zájemců bude v 9.30 hod u dře-
věného kostelíku. Dolní konec má mož-
nost přijet autobusem, který je na toč-
ně v 9.24 hod. Trasa asi 7-8 km je opač-
ná než ta, kterou jsme v malém počtu 
prošli v květnu. Pohyb je život. 

Srdečně vás zve výbor ASPV.

Sbor dobrovolných hasičů srdeč-
ně zve na tradiční Kunčickou bečku. 
V sobotu 26. září 2015 od 9:00 sou-
těž v požárním útoku v kategorii žáci. 
Od 14.00 společná soutěž pro ženy 
i muže v netradičním požárním útoku. 
Tak se přijďte do hasičárny nejen opět 
dobře pobavit, ale i občerstvit.

Více na sdhkuncicepo.mypage.cz 
a na plakátech.

(pokračování ze str. 4)
Tak přijďte posedět, zazpívat si, za-
vzpomínat nebo si dát nějakou valaš-
skou dobrotu. Kapacita sálu omeze-
na. Místenky v hodnotě 30,- Kč bude 
možno si zakoupit od 5. 10. na obec-
ním úřadě u paní Daniely Kociánové.

• úctyhodným dvaceti letům bude 
také tematicky věnován stolní ka-
lendář naší obce na rok 2016, kte-
rý v těchto dnech připravujeme a od 
12. října si budete moci 1ks na rodi-
nu zdarma vyzvednout na obecním 
úřadě. Na fotkách v kalendáři se jis-

tě pozná mnoho z bývalých taneční-
ků -  nyní již více či méně odrostlých 
dětí

Historii Dolňánku se budeme více 
věnovat v dalších vydáních Obecních 
novin. (-MŠ-)

Česká asociace Sport pro všechny

Kunčická bečka

Pozvání na vycházku pro seniory

Dolňánek slaví a my s ním

Pozvánka do divadla

Zdroj: Archiv Divadla Hvozdná

(pokračování ze. 1)
Jinak jsou to ale hodní kluci, kteří se 

vydávají se na průzkum louky, kde na 
ně čeká řada dobrodružství, ale také 
řada setkání. Během jejich dovádění 
potkají velkého Pučmelouda, ze které-
ho jde strach, brouka Kvapníka, který 

stále někam chvátá a nemá chvíli čas, 
housenku Píďalku, pavouka a mnoho 
dalších…

Předprodej u paní Daniely Kociáno-
vé na obecním úřadě od 5.10.
Cena vstupenek:
„Když se zhasne“  50,-/dospělí

„Včelí medvídci“ 50,-/dospělí, 
 děti zdarma

Více o Kroužku divadelních ochot-
níků ve Hvozdné se dozvíte na www.
divadlohvozdna.cz. 

Za kulturní komisi, 
Michaela Šebelová

Spolky
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Republikové závody v atletice a medvědí stezce

Vyjádření TJ k přesunu herních prvků z areálu ZŠ do areálu TJ

V sobotu 6. června se zúčastnil To-
máš Jurek republikových atletických 
závodů v Třebíči. Za podpory svého 
bratra Michaela dosáhl vynikajících 
výkonů v atletickém čtyřboji (sprint, 
hod, skok daleký, vytrvalostní běh) 
a vybojoval krásné 3. místo.

Ve dnech 19. – 21. 6. se 14 našich 
závodníků zúčastnilo republikové 
soutěže v medvědí stezce.  O naše zá-
vodníky se celé tři dny staral cvičitel 
Martin Krkoška a jako rozhodčí na 
trati působili Kristýna Vyroubalová, 
Zuzana Majerková a Lukáš Daníček. 
Tento rok nás přivítali v kraji Vyso-

čina v rekreačním středisku Nesměř 
u Velkého Meziříčí. Po příjezdu jsme 
se ubytovali v chatkách a už jsme se 
těšili na večeři. Jídlo bylo po celý po-
byt výborné a tak paní kuchařky od 
našeho kraje dostaly řád zlaté va-
řečky. V sobotu se celý den závodi-
lo a pro dvoučlenné hlídky byla při-
pravena trať o délce cca 6 km. Tuto 
dlouhou a kopcovitou trať s plněním 
různých úkolů zvládly všechny naše 
hlídky dobře. Někteří závodníci nám 
sice do cíle doběhli mokří a od bláta, 
ale po umytí a převlečení do čistého 
a suchého oblečení se na jejich obli-

čejích opět objevil zářivý úsměv. Ve-
čer po náročném závodě jsme se sešli 
u táboráku a zazpívali si písně s do-
provodem kytary. Ráno jsme si sbalili 
věci a už jsme netrpělivě čekali na vy-
hlášení výsledků, které pro naše svě-
řence dopadlo takto:

1. místa vybojovali  a mistry repub-
liky ve svých kategoriích se stali: To-
máš Jurek s Ondřejem Šigutem a René 
Šnyta s Michalem Majerkem.

2. místa obsadily: Julie Poláchová 
s Markétou Vyroubalovou a Markéta 
Heisigová s Eliškou Majerkovou.

Těsně pod stupni vítězů na 4. mís-
tě skončila hlídka ve složení Barbo-
ra Slívová a Klára To lová. Dále ještě 
v tomto závodě bojovali Adam Kře-
nek s Vojtěchem Mrázem (6. místo) 
a Monika Šigutová s Annou Janasovou 
(12. místo).

Jako Moravskoslezský kraj jsme si 
opět odvezli pohár za nejúspěšnější 
a nepočetnější kraj. 

Velký dík patří všem našim závod-
níkům za skvělou reprezentaci jak 
v atletice tak v medvědí stezce a to na 
okresní, krajské i republikové úrovni. 
V září se opět všichni těšíme na naše 
cvičení a doufáme, že k nám přibudou 
i noví cvičenci.

Za ASPV Zuzana Majerková 

Za hlavní výbor TJ Sokol Kunčice p. 
O. chci vyjasnit umístění herních prvků 
z areálu ZŠ a MŠ K. Svolinského do are-
álu TJ. Paní místostarostkou Mgr. Mi-
chaelou Šebelovou byly venkovní herní 
prvky (ty byly instalovány ve školním 
areálu v roce 2011) nabídnuty k umís-
tění do areálu TJ, z důvodu toho, že 
v místech, kde byly herní prvky umís-
tění bude nový areál zahrady mateřské 
školy. Proběhla schůzka přímo v areálu 

TJ, které se zúčastnil architekt Ing. Zde-
něk Strnadel, místostarostka Mgr. Mi-
chaela Šebelová a předseda TJ Vít Ma-
jerek. Umístění herních prvků bylo do-
hodnuto, ale podmínkou TJ bylo, že za 
provoz bude zodpovídat Obec Kunčice 
p. O. a paní místostarostka souhlasila 
a napsala článek do Obecních novin, 
že chtějí umístit herní prvky do areálu 
TJ. Rada obce rozhodla jinak než bylo 
dohodnuto viz článek v ON č. 8/2015. 

Za těchto podmínek TJ odmítla insta-
laci herních prvků v areálu TJ. Jeden 
z hlavních důvodů je to, že hřiště má 
TJ dostat do nájmu a provozovat, což 
znamená nést veškeré právní důsledky 
s tím spojené (např. úraz). TJ je dobro-
volný spolek a nikdo nehodlá skončit 
u soudu. Kdo zná nový občanský záko-
ník tak ví, že to není žádný prblém. 

Vít Majerek, 
předseda TJ Sokol Kunčice p. O.

NABÍDKA SLUŽEB S FEKÁLNÍM 
VOZEM  ŽUMPY, SEPTIKY, ČISTIČKY 
• Odvoz na ČOV Kunčice p. O., Frenštát p. R.
• Dovoz užitkové vody, napouštění čističek, 

jímek vodou.
• Mulčování zahrad, příkopů i drobných náletových 

dřevin traktorem s mulčovačem o záběru 1,8 m 
a 3 m. 

• Možnost zapůjčení štípače na dřevo. 

tel. 604 693 404

ONDŘEJNICKÝ MTB DUATLON 2015 

Pořadatel:  MTB Ondřejník Kunčice p.O.
Datum konání:  neděle 4. 10. 2015

Místo:  areál BRC Čeladná

Více na www.mtbondrejnik.cz

I N Z E R C E 
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PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem návštěvníkům 

Pivních slavností za účast 
a nádhernou atmosféru, 

kterou na Huťařství vytvořili. 
Zvláště pak patří velký dík 

skvělé dětské CM Ondřejníček, 
CM Radhošt 

a všem přispěvatelům 
na dobrovolné vstupné. 

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat 
na zářijovou zábavu, 

která se bude konat v  2 . 9. 2015 
v sále Huťařství. 

Těšíme se na Vás. 
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