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Pozvánka na FOLKOVÁNÍ POD ONDŘEJNÍKEM. Čtvr-
tý ročník populárního soutěžního festivalu ve stylu country
se koná v sobotu 14. dubna od 16.00 v prostorách Horizont 
resortu v Kunčicích pod Ondřejníkem. Jako hosté vystoupí
populární POUTNÍCI (na snímku vlevo) a dále místní fol-
ková skupina GALERIE. Jinak zahrají a zazpívají Domini-
ka, René Souček, Wind, Naopak, Viejos a Pocity.

Srdečně zveme.

Pozvání na
„Kunčický ovál“

TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Karla Svolinského

v Kunčicích pod Ondřejníkem pořádá
u příležitosti osvobození naší obce

6. ročník štafetového běhu „Kunčický ovál“.
Tato akce se uskuteční

v pátek 4. května 2012 v 1700 hod.
letos poprvé v areálu

TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem.
Srdečně zvou pořadatelé.

Sbor dobrovolných hasičů
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Zveme Vás
na šestý ročník 
noční soutěže

O KUNČICKÝ POHÁR
 Místo: areál ZŠ v Kunčicích pod Ondřejníkem
 Datum: pátek 11. května 2012.
  Začátek soutěže: 20:30 hod

Srdečně zveme všechny příznivce hasičů
a hasičského sportu. Bude vás čekat souboj

vrcholných týmů nejen z Moravskoslezského
kraje. Během soutěže se bude o akustickou

podporu starat DJ! Občerstvení…čepované pivo,
grilovaná kýta, placky a mnoho jiného.

POZVÁNÍ ZA PÍSNIČKOU
NA SKALKU
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY OBCE

Zastupitelstvem a radou obce byly pro rok 2012 schváleny příspěvky nezisko-
vým organizacím a spolkům působícím v obci nebo pro občany naší obce v cel-
kové výši 357 000 Kč.
TJ SOKOL Kunčice pod Ondřejníkem – 200 000,- Kč.
SDH Kunčice pod Ondřejníkem – 50 000,- Kč.
ČSOP – 20 000 Kč.
ČSOP Skalka – 20 000 Kč.
Občanské sdružení Ondřejník  - MTB Ondřejník – 13 000 Kč.
Český svaz včelařů  - 10 000 Kč.
Rybářské sdružení Kunčice p. O.  – 10 000 Kč.
SRPdŠ Kunčice p. O.  – 10 000 Kč.
Klub českých turistů – 6 000 Kč.
Ondřejníček – 6 000,- Kč.
Folková skupina Galerie – 5 000,- Kč.
Charita Frýdek – Místek,
Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí – 2 000,- Kč.
Valašský soubor Sedmikvítek – 1 500 Kč.
ZO ČSOP – Záchranná stanice Bartošovice – 1 000 Kč.
Město Frenštát p. R. (setkání cimbálových muzik) – 1 000,- Kč.
Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm – 1 000,- Kč.
Valašské folklórní sdružení Vsetín – 500 Kč.
I v letošním roce bude pokračovat nově zavedený systém, kdy se o příspěvek 
na následující rok bude žádat v roce předcházejícím prostřednictvím formulá-
ře, který bude včas k dispozici na obecním úřadě a na webu obce.  Formuláře
byly zavedeny zejména z důvodu větší přehlednosti.

Rada obce se dále zabývala sociální tématikou.  Na jednání rady obce byl
přizván MUDr. Jan Chovančík, předseda zdravotně-sociální komise. RO jím
byla seznámena s činností komise. Komise zdravotně sociální mimo jiné vy-
pracovala návrhy na využití bytů v Domě pro seniory, z nichž rada obce jako
nejvhodnější vyhodnotila tyto:
1. ubytování seniorů s trvalým pobytem v obci
2. ubytování seniorů s trvalým pobytem mimo obec (na dobu určitou, s mož-

ností prodloužení)
3. vyčlenění jednoho bytu pro potřeby obce (krizové situace, možnost krát-

kodobých pronájmů)
RO schválila podmínky pro přijetí do bytů pro seniory dle doporučení zdra-
votně sociální komise. Byly již také vyhodnoceny žádosti o přidělení bytů
v Domě pro seniory, v současnosti je neobsazen 1 byt. 

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Zimo , zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič.
Zatahám tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy.

Až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek
Smrtná (Smrtelná nebo Černá) neděle dva týdny před Velikonocemi je tím

pravým časem na vyhnání studené zimy a přivítání jara. Velmi častým zvy-
kem, který sahá až k pohanským kořenům, je vynášení Smrtky.
   V letošním roce si žáci páté třídy vzali na pomoc folklórní soubor  Ondřej-
níček. Ve výtvarné výchově vyrobily děti ,,Mařenu“ a v sobotu 24. 3. 2012
jsme se sešli před školou. Za zvuků písniček a básniček se Mařena rozloučila
s Kunčicemi a průvod dětí a rodinných příslušníků odnesl Mařenu k ohništi,
kde byla odstrojena a spálena. Než se nám proměnila v popel, předvedly děti
z Ondřejníčku jarní pásmo, čímž jistě potěšily všechny přítomné. Mařenin
popel byl poté vhozen do potoka, aby byl odnesen co nejdál a zima už se nám
nevrátila. Nové  jaro symbolizovalo ,, líto “(léto), mladá větvička ozdobena
pentlemi, která má zajistit dobré počasí a zamezit návratu smrtonosné zimy.
  Poté se přítomné děti, ale i rodiče mohli podívat na tradiční zdobení vajec
a pletení pomlázky. Tady je třeba poděkovat manželům Poláškovým, panu Še-
belovi, paní Menšíkové a žákům páté třídy, kteří se dětem věnovali. Velkou
zásluhu na vydařené akci má paní Kateřina Niklová, která připravila děti z On-
dřejníčku na jejich vystoupení. Teď se jen všichni můžeme radovat z pěkného
počasí a přát si, aby se zima už nevrátila. Pavla Mynářová

Investice
RO schválila zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce: „Rekonstrukce ZŠ Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem“. 12.
3. byla na webu obce zveřejněna výzva k podání nabídky na tuto veřejnou za-
kázku.  Otevírání obálek proběhlo dne 29. 3. v 10:00. Je naší prioritou zateplení
základní školy realizovat v letošním roce.
RO schválila Výzvu k podání nabídek na VZ malého rozsahu mimo z. 137/2006
Sb. – č. 3/2012 Stavební úpravy vstupní rampy a schodiště u obchodu na Huťař-
ství. Tato rampa je již v nevyhovujícím stavu. 
RO schválila zadání objednávky na zpracování studie na novostavbu MŠ dle
vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu.
RO byla také seznámena s Peticí za záchranu českého regionálního školství
a souhlasí se zveřejněním petice a petičních archů k podpisu na obecním úřadě
a v budově základní a mateřské školy. Koncepční záměr reformy regionálního
školství by zřejmě byl likvidační pro školy v obcích do 5 000 obyvatel. Refor-
ma samozřejmě ještě není schválena a nevíme, jak přesně dopadne.
RO se zabývala také obecními komunikacemi a schválila Výzvu k podání na-
bídek na VZ malého rozsahu mimo z. 137/2006 Sb. – č 2/2012 Studie únosnosti
komunikace- v okolí bývalé Max Mary. Na základě písemného požadavku ob-
čanů z této lokality bude na základě výsledků studie řešeno případné omezení
tonáže projíždějících aut policií ČR. 
Došlo také k omezení rychlosti na místní komunikaci (naproti dolního kostela
– na základě požadavku občanů z této lokality) a na některých nebezpečných
úsecích silnice II/483  od Domu pro seniory až po Žuchov bude situace řešena
v nejbližší době.
RO schválila řadu smluv, mezi jinými i nájemní smlouvy mezi Obcí a spo-
lečností Kunčická s.r.o. – Smlouvu o pronájmu vodohospodářského zařízení
a Smlouvu o pronájmu kanceláře.

IX. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem
ZO zvolilo návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. ZO vzalo na vědomí kon-
trolu usnesení z minulého zasedání, informace o jednáních rady obce, zprávu
o činnosti fi nančního a kontrolního výboru. ZO schválilo neinvestiční fi nanční
příspěvek z rozpočtu obce na rok 2012 pro TJ SOKOL Kunčice pod Ondřejní-
kem ve výši 200 000 Kč. Schválilo také úpravu rozpočtu č. 1/2012 v rozsahu
předloženého návrhu. ZO pověřilo fi nanční výbor a radu obce zpracováním
a předložením způsobu a výše fi nancování jednotlivých akcí, které jsou priori-
tami pro rok 2012 včetně předpokládaných termínů zahájení realizace.  Kom-
pletní znění usnesení z jednání rady obce a ze zasedání zastupitelstva obce
k dispozici na obecním úřadě i na webu obce www.kuncicepo.czp

Zpracovala Michaela Šebelová

Nabídka prodeje
Obec Kunčice pod Ondřejníkem nabízí k prodeji přední sněhovou radlici na ná-
kladní automobil. Bližší informace podá místostarosta obce (tel. 736 773 930).

SDĚLENÍ REDAKCE
V poslední době dostáváme příspěvky, jejichž autoři požadují bezpodmínečné
otištění textu v podobě, kterou dodali, a předem odmítají jakýkoli zásah redak-
ce. Abychom předešli nežádoucím sporům, jsme nuceni takto označené pří-
spěvky otiskovat i s jejich případnými hrubými gramatickými chybami. Proto
nebude u článků s touto podmínkou prováděna jazyková korektura a Obecní
noviny místy nebudou výrazem jazykové čistoty. Prohřešky proti jazyku jdou
tedy na vrub některých pisatelů a redakce odmítá za ně nést odpovědnost.
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Marie Kelnarová .............................................................. 85 let
Rudolf Kokeš .................................................................... 85 let
Jaroslav Konvička ........................................................... 83 let
Jiřina Frňková .................................................................. 82 let
Vladimír Tkáč .................................................................. 82 let
Lída Mrkvová ................................................................... 80let
Fajčák Justin ..................................................................... 80 let
Jindřich Chýlek ................................................................k 70 let
Milan Černoch ................................................................. 70 let
Alena Janáčová ................................................................ 65 let
Vladimír Macura ............................................................. 65 let
Vojtěch Nikel .................................................................... 65 let
Jarmila Stružková ........................................................... 60 let
Jiřina Bernovská .............................................................. 60 let
Zdeňka Blažková ............................................................. 60 let
Radim Indrst ......................................................................t 60 let

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

Jubilanti duben 2012

Vzpomínková slavnost
Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem a Sbor pro občanské
záležitosti Vás srdečně zvou v pátek 4. května 2012 v 16.00 hod
na vzpomínkovou slavnost v prostorách před obecním úřadem
u příležitosti 67. výročí osvobození naší obce a vítězství nad nacismem.

Projekt Senioři komunikují 2012
také v Kunčicích pod Ondřejníkem
V lednu tohoto roku se obec přihlásila do projektu Nadačního fon-
du manželů Lívie a Václava Klausových Senioři komunikují 2012.
Jedná se o projekt týdenních bezplatných kurzů, jejichž cílem
je seznámit seniory s obsluhou osobních počítačů, s možnostmi
využívání internetu, s používáním elektronické pošty a psaním
textu, a rovněž s používáním platebních karet. Před několika dny
nám bylo sděleno, že naše obec byla vybrána spolu s dalšími sedmi
úspěšnými žadateli z Moravskoslezského kraje. Předběžně se toto
školení uskuteční v měsíci listopadu 2012 (přesný termín bude
včas zveřejněn). Školení proběhne v zasedací místnosti obecního
úřadu od pondělí do pátku, každý den od 9 do 12 hodin. Počet
účastníků školení je omezen na 12 osob, každý bude mít při-
dělený počítač. Školení bude zajišťovat společnost ha-vel family
s.r.o. z Ostravy, která se zabývá poskytováním komplexních služeb
v oblasti informačních technologií. Pokud byste měli o školení zá-
jem a je vám 60 a více let, můžete se již teď přihlásit na obecním
úřadě u p. Holušové. Lumír Poledník, místostarosta obce

První jarní vycházka pro seniory
Kam? Od točny v 9.20 hod. kolem BRCu boční asfaltovou cestou
k čeladenskému nádraží (4-5 km) Kdy? V úterý 17. dubna 2012.
Budeme mít možnost prohlédnout si nové nádraží, občerstvit se
„U pařezu“, navštívit blízké zahradnictví i cukrárnu v centru Čeladné.
Zpět do Kunčic můžeme jít buď autobusem ve 13.14 od Prosperu.
Kdyby nám v úterý dubnové počasí nepřálo, dáme mu druhou šanci ve
čtvrtek 19. dubna. Za SPOZ zve Zdenka Křenková

Odbor Klubu českých turistů
Kunčice pod Ondřejníkem

zve všechny členy a příznivce turistiky na tradiční akci, zahájení
100. jarních kilometrů, s opékáním v lomu u Solárky. Akce se koná
v sobotu 21. 4. 2011. Odchod od autobusové zastávky Huťařství
v Kunčicích pod Ondřejníkem v 9:00 hod., sraz v lomu v 11:00 hod.

POCHOVÁNÍ BASY
Pochování basy proběhlo v pátek 16. 3. tradičně na Skalce. A co to
vlastně to „pochování basy“ je?  Jedná se o veselý fašankový zvyk,
humorný lidový obřad -  v podstatě lidovou veselici s tancem. Od to-
hoto dne nesmí hrávat muzika, zábavy se nemají pořádat až do Ve-
likonoc. Obřad sice vychází z tradičního pochování nebožtíka, ale
je zde koncipován formou veselé scénky. Ve smutečním průvodu
jde první farář, ministrant, zpěváci a nosiči s basou.  Za nimi plač-
ky a smuteční hosté. Všichni velice pláčí nad tím, že končí období
veselého masopustního období.  Prosby a přísliby ve farářově řeči
jsou velice aktuální- zaměřeny na to, co obec a její obyvatelé trápí.
A přesně tak tomu bylo i na Skalce. Hudba hrála, lidé se bavili a od 
faráře během smuteční řeči se dozvěděli drby, co ještě v žádném kun-
čickém tisku napsány nebyly. Teď už víme, kdo kdy rozbil auto, ztratil
klíče, utratil moře peněz na blbosti, jak dlouho některým trvá postavit 
pergolu,  že je tady v noci tma jako v pytli, sněhové frézy nechtějí sami
jezdit a.. Dozvěděli jsme se toho tolik, že by se to sem ani všechno
nevešlo. Takže nezbývá než přijít za rok na Skalku a dozvíte se, co
zajímavého se událo v Kunčicích v roce 2012. Michaela Šebelová
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Pozvánka na 4. ročník

Folkování pod Ondřejníkem
V sobotu dne 14. 4. 2012 od 16. hod.  se v prostorách Horizont resortu v Kunčicích
pod Ondřejníkem  koná již 4. ročník soutěžního festivalu v žánru country a folko-
vé hudby. Tohoto již prestižního festivalu se letos zúčastní tyto hudební skupiny:
 DOMINIKA - Ostrava      
 RENÉ  SOUČEK - Frýdek  -  Místek
 WIND - Havířov       
 NAOPAK - Dobříš
 VIEJOS - Ostrava
 POCITY - Brno
Jako hosté festivalu, bude mít samostatné vystoupení folková hudební skupina
GALERIE  z Kunčic pod Ondřejníkem. Na závěr festivalu (cca od 20:00), jako
hlavní host vystoupí, v české republice známá a populární, hudební skupina
POUTNÍCI  z Brna. Vstupné dobrovolné a slosovatelné.

Poutníci
bluegrass a country ve vlastním balení www.poutnici.cz  

Skupina Poutníci je známá svým osobitým přístupem ke známým písním ve stylu
bluegrassu a country a také svými y vlastními skladbami, které přesáhly rámeci
těchto stylů a některé z nich u nás, dá se říct, již zlidověly. Kapela za 42 let, co pů-yy
sobí na české hudební scéně, vydala 13 CD nebo LP. Poslední natočila a vydala
v roce 2010 ke čtyřicátému výročí svého vzniku. Tento nosič se jmenuje „ Poutníci
slaví 40 live “ Toto CD je průřezem poutnické muziky od začátků, kdy kapela hrá-
la standardy z oblasti americké country hudby, přes současnou tvorbu až po hity
z pera Roberta Křesťana jako jsou skladby Panenka, Pojďme se napít  a podobně.
Celý letošní rok soubor vystupuje s pořadem ,,Poutníci“. Jeho dramaturgie je“
postavena na písničkách ze všech poutnických alb. Posluchači tedy uslyší ka-
pelní hity jako je Telegrafní cesta či Hotel Hillaryi , či již zmíněné písně z oblastiyy
klasické country hudby a bluegrassu. Základ současné kapely tvoří Jakub Bílý
(zpěv a kytara), Jan Máca (zpěv a mandolína), banjista a dobrista Peter Mečiar
z Prievidze na Slovensku a kapelník a kontrabasista Jiří Karas Pola.
Napsali o skupině Poutníci
„ ... Poutníci jsou skupina z České Republiky, která používá bluegrassové ná-
stroje jako prostředek k vyjádření svých vlastních hudebních myšlenek. Hudba
zde nahraná není bluegrass, ačkoliv se mu přibližuje v některých skladbách,
kde posluchač ucítí silný newgrassový vliv.“

            Bluegrass Unlimited USA květen 1999
„ ... Takto rovnou a bez skrupulí vás nejnovější CD Poutníků uchvátí a navna-
dí…“ Miloš Keller, Folk&Country“
„ ... Poutníci patří k naší …grassové špičce a musím přiznat, že se mi album

velmi líbilo....“ Jiří Moravský Brabec, Folk & Country

NATÁLKA PRVNÍ, VOJTĚCH DRUHÝ
Školní sportovní klub běžeckého lyžování na ZŠ a MŠ Tyršova ve Frenštátě pod 
Radhoštěm pořádal dne 8. 3. 2012 Přebor škol v běhu na lyžích na Pustevnách.
Z naší školy se zúčastnili 2 běžci - Natálie Laura Mynářová a Vojtěch Mráz.
Oba se skvělým umístěním. V kategorii 4. - 5. třída  Natálka v běhu na 1 km
mezi dívkami vybojovala 1. místo (čas 0:05:58).  Vojta ve stejné kategorii mezi
hochy obsadil krásné 2. místo s časem 0:07:45. Blahopřejeme.  (MŠ)

Tak jako každý rok, i letos se mohly 17. 3. veselit, zatancovat a zařádit si i naše děti, 
protože jim členové SRPdŠ uspořádali karneval.  V ten den se nechodí do školní 
tělocvičny ve cvičebním úboru, ale v převleku.  Letos se to tam hemžilo samými 
princeznami, indiány, vampíry, kovboji, piráty, čarodějnicemi.  Letošní karneval 
končil jako vždy laťkou, i když malá změna byla - děti zřejmě přes rok trénovaly 
protože asbolutními vítězi bylo 7 dětí (většinou se to podaří tak dvěma). Ale než 
byla laťka,  tak bylo potřeba splnit 6 úkolů -za každý úkol dostaly děti nálepku 
s obrázkem, který nalepily na správné místo na pohlednici školy, tak kromě balíč-
ku s dobrotami měly děti i hezkou památku. Na závěr si vypůjčím slova z malého 
televizního kabaretu, „Tak čau a příště  zase  všichni sejdeme se jako obvykle...“ 
Poděkování patří škole za vstřícný přístup, dětem ze školní družiny, které 
s paní vychovatelkou nachystaly výzdobu, všem maminkám, které upekly dob-
roty a členům SRPdŠ za jejich čas při přípravách i pomoc při akci samotné. 

Michaela Šebelová
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Řáádkkoová innzeercce
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK

Sklad Trojanovice – Bystré
Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry (rovnané), špalky.

Možnost dovozu odběrateli.
Telefon: 603 315 738

* * * * * * * * * * *
Pročistěte si své tělo a zhubněte. www.hubnete.cz/chm

Tel: 736 772 346
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Prodám dámské a pánské crosové kolo. Převody Shimano  SIS
3x6. Cena  cca 400 Kč za každé. Kontakt na tel: 608 408 169

Letošní zakončení plesové sezóny v Kunčicích pod Ondřejníkem opět 
patřilo Šibřinkám, tradičnímu plesu Sokolů, odboru ASPV, letos poprvé
v krásném, útulném a příjemném prostředí hotelu Horizont resort .

Sokoli opět nezklamali!Velmi vydařená akce za přítomnosti cca 150
tance chtivých a troufáme si říci i skvěle se bavících hostů byla odměnou
všem pořadatelům, kteří věnovali hodiny přípravám tohoto plesu a zaslou-
žili se o jeho hladký průběh. Ovšem bez ochotného a vstřícného přístupu
majitele hotelu pana Poláška a všech jeho zaměstnanců by letošní Šibřinky
nebyly a skalní příznivci by jen vzpomínali na léta minulé. MOC! MOC!
MOC! děkujeme.

Zpestřením večera a takovým startovacím bonbónkem plesu bylo vy-
stoupení děvčat ze Základní umělecké školy ve Frýdlantu nad Ostravicí
pod vedením Alenky Daníčkové, kdy jsme mohli obdivovat nejen výkony
taneční, ale i herecké (mimochodem velice zdařilé) mladých tanečnic, kte-
ré mnohé z nás, dam, přesvědčily, že i úklid domácnosti může být zábava.
Moc jim děkujeme a těšíme se na příští rok, pokud budou mít děvčata čas
a chuť nás pobavit.

Ovšem Šibřinky by nebyly Šibřinkami bez sponzorů z řad nejen míst-
ních podnikatelů, občanů a členů Sokola, kteří přispěli svými dárky do
losování o ceny, jejíž výtěžek poputuje našim nejmladším sportovcům,
kteří úspěšně reprezentují naši obec i tělovýchovnou jednotu na závodech
okresní, krajské i republikové úrovně a pravidelně stávají na stupních ví-
tězů na předních místech..

….. a Šibřinky by nebyly Šibřinkami také bez vás, milých, zábavných
a srdečných  hostů mladší i starší generace, do rána se bavících a tančících
v rytmu tanga, valčíku i rockenrollu, neúnavně a s dobrou náladou. Za-
sloužíte si velký obdiv a poděkování, protože o skvělou a přátelskou atmo-
sféru, kterou byl prostoupen celý ples, jste se postarali hlavně vy, hosté!

……a Šibřinky by nebyly Šibřinkami bez kvalitní hudební skupiny, kte-
rá, jak všichni víme, je hlavním pilířem dobré zábavy a celkové úrovně
plesu a letos to byli TNT z Příbora, kteří nezklamali a hudební doprovod 
tanečnímu reji na parketu ukončili opravdu až v pozdních ranních hodi-
nách, kdy si mnozí z přítomných hostů dali u baru svoji první ranní kávu
(…nebo štamprli?). TNT – děkujeme!!

Šibřinky 2012y
Milí sportovci i nesportovci, zachovejte přízeň TJ Sokolu Kunčice pod 

Ondřejníkem, uchovejte si dobrou náladu a zdraví a za rok NA SHLEDA-
NOU! Těšíme se na vás.

Sponzoři, kteří se podíleli na letošních Šibřinkách:
Hotel Horizont Resort, JUREK S + R, Hospůdka na Maraláku - Martin
Kotrik, Likérka Pod Skalkou, Penzion Lašská chalupa – Monika Bešlová,
Michal Pavlita, Restaurace Skalka – Iva Vrlíková, Řeznictví a uzenářství
Miroslav Stiborek a syn, Beskydské rehabilitační centrum Čeladná, Potraviny
Homolová,  Leoš Daníček,  Marcela Byrtusová, Markéta a Oldřich Menšíkovi,
Fyzioterapie a masáže – Michaela Šebelová, Naděžda Cochlarová, Hory
s hora – Michal Poloha, Pekárna Turkův mlýn Tichá – Oldřich Vašut, Pekárna
Kunčice p. O. – Tomáš Ther, Pavla Jelínková, Miroslava Juračáková, Marie
Dedková, Josef Stoliga, Alena Pavlásková, Jana a Jiří Markovi, Bohdan Petr,
Josef Petr, Tomáš Petr, Jiřina a Tomáš Nevřivovi,  Hospůdka Na Kopečku – 
Simona Macurová, Šigut  a dcera s.r.o., Josef Konvička, Evženka Řezníčková,
Křenkovi, Koupelny – kuchyně Jiří Janák, Zdeněk Bordovský, cvičenci
a členové ASPV TJ Sokol Kunčice p. O. a další sponzoři, kteří nechtěli být 
jmenováni.  ASPV
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Okrašlovací spolek Rozhledna zve všechny občany z okolí On-
dřejníku na v pořadí již druhý Májový pochod na vrchol Skal-
ka. V loňském roce jsme zde umístili základní kámen budoucí
rozhledny. V současné době probíhají legislativní jednání, jejichž
výsledkem by mělo být povolení ke stavbě rozhledny v takové
podobě, pro kterou se vyslovili občané v anketě uspořádané
v roce 2011. Sraz na Skalce je dne 1. května 2012 okolo 12.00
hodin. Cestu nechť si zvolí každý dle svých možností. Drobné
občerstvení, včetně opékání špekáčků zajištěno. Přijďte strávit 
první májový den pohledem na krásné přírodní scenérie, které
nás obklopují. Zveme srdečně každého májového poutníka.

POZVÁNÍ
K PRVOMÁJOVÉMU VÝLETU

Vážení občané,
při letošním sběru železného šrotu Vám nabízíme tuto službu: 
v případě většího množství železa, nebo pokud je těžší, můžete 
zavolat na telefonní číslo 724 161 999 a objednat si tak odvoz 
šrotu z domu. Tuto službu jsme praktikovali i v minulosti a byla 
občany velice dobře přijímána, a to i proto, že se čím dál čas-
těji množí případy, že připravený šrot, který v dobrém úmyslu 
věnujete organizaci, která železo sbírá, rozeberou u cesty různí 
pobertové. SDH Kunčice pod Ondřejníkem

V sobotu 21. dubna 2012 proběhne v naší obci sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů a železného šrotu.
Sběr nebezpečných odpadů provede fi rma A. S. A., spol. s r.o., provo-
zovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 Vratimov, na následujících stano-
vištích:

- u zastávky ČSAD „U lávky“ (dolní část obce) od 8.30 do 9.00 hodin
- u kostela (dolní část obce) od 9.15 do 9.45 hodin
- u Huťařství (autobusová zastávka) od 10.00 do 10.45 hodin
- u čerpací stanice vody
   (poblíž autobusové točny-transformátoru) od 11.15 do 12.00 hodin

       V uvedené době bude moci každý občan nebo vlastník nemovitosti
obce Kunčice pod Ondřejníkem odevzdat na tomto místě k likvidaci ná-
sledující odpady: olejové automobilové fi ltry, plechovky se zbytky ba-
rev, monočlánky, autobaterie i s elektrolytem, zářivky, znečištěné láhve
a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky,
staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla
a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečiště-
né barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, opotřebené pneumatiky
(bez disku!).
       Při odvozu nebezpečného odpadu bude odvezen i elektroodpad,
který bude odvezen do místa zpětného odběru. Jedná se o chladnič-
ky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, trouby, mikro-
vlnné trouby, vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektric-
ké nože, kávovary, holící strojky, budíky, ventilátory, vysoušeče vlasů,
televizory, videa, DVD, reproduktory, počítače, kopírky, rádiomagne-
tofony, discmany, fotoaparáty, zesilovače, elektrické hudební nástroje,
skenery, telefonní ústředny, mobilní telefony, vysílačky, svítidla, zá-
řivky, výbojky, vrtačky, pily, šicí stroje, svářečky, elektrické sekačky,
elektronické hračky, videohry, lékařské přístroje, apod. Všechny elek-
trospotřebiče musí být úplné, aby mohly být odebrány zdarma jako
elektroodpad.

Využijte možnosti odevzdat elektroodpad bezplatně do místa zpětného 
odběru, které je fi nancováno z  příspěvku, který při koupi nového elek-
trospotřebiče platí od 1. září 2005 každý z nás a nedávejte ani drobný 
elektroodpad do popelnic a kontejnerů na komunální odpad!
Upozornění! Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště pouze 
v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné fi rmy od Vás přímo 
odebrat!  

Velkoobjemové odpadyj p y, které nelze uložit do běžných popelnic na do-
movní odpad, budou sbírány rovněž v sobotu dne 21. dubna 2012. Do
přistavených kontejnerů je možno bezplatně uložit např. matrace,
hadry, které nejsou znečištěné ropnými produkty, části nábytku,

Sběr nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů a železného šrotu
WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky apod. Do kontejnerů
nesmí být ukládán stavební a demoliční odpad, tráva, větve stromů,
uhynulá zvířata, jiný organický odpad a běžný domovní odpad.
U každého sběrného místa bude pověřený pracovník, který v případě
potřeby upřesní skladbu ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho
pokyny. Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v sobotu 21. dubna
2012 rozmístěny na následujících stanovištích pouze v níže uvedených
časech:

1. u zastávky ČSAD „U lávky“ na dolním konci 8 - 10 hod.
2. parkoviště u kostela 8 - 10 hod.
3. u Huťařství (autobusová zastávka) 8 - 11 hod.
4. čerpací stanice vody u točny (u transformátoru) 8 - 12 hod.
5. u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem 8 - 11 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách 8 - 11 hod.
7. směrem pod Stolovou, nad čp. 99 8 - 11 hod.
8. Bystré u p. Vlastimila Píchy 8 - 10 hod.
9. Koliba Tichý pod Stolovou 8 - 10 hod.

Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyzna-
čené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené u jednotlivých stanovišť. 
Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte, nebude možné jej pak 
odvézt!

Sběr železného šrotu proběhne souběžně se sběrem nebezpečných
a velkoobjemových odpadů v sobotu 21. dubna 2012. Sběr provedou 
členové SDH v Kunčicích pod Ondřejníkem.  Železný šrot nebude vy-
kupován, odvoz bude proveden zdarma. Veškerý nepotřebný železný
šrot mohou občané uložit k místním komunikacím, odkud bude naložen
a odvezen. Sběrné vozidlo bude projíždět po těchto trasách:
- Od křižovatky u nemocnice, kolem dřevěného kostelíku k prodejně
pod Stolovou a zpět kolem p. V. Běčáka čp. 100, p. Oprštěného čp. 500 
k penzionu Karolína, dále kolem transformátoru až pod les k p. Syro-
vátkovi.
- Od Penziónu Karolína přes Koliby k hospůdce na Maralovém kopci, 
zpět k železničnímu přejezdu kolem Štůralů čp. 599. Odtud přes auto-
busovou točnu k nádraží ČD, dále pak okolo hospůdky Na kopečku po 
Valašské cestě k penziónu Václava Krkošky, k obecnímu úřadu a jeho 
okolí. 
- Sběrné vozidlo bude dále projíždět po silnici II/483 od nemocnice po
Tichou, od autobusové zastávky „U lávky“, zpět po pravé straně potoka
Tichávka, přes Rakovec na Frenštát p. R. po p. Slaninu a zpět přes Hum-
barek okolo mateřské školy ke kostelu.

Upozornění!
Na sběrná místa pro sběr železného šrotu ukládejte prosím pouze želez-
ný šrot. Pro nebezpečný a velkoobjemový odpad použijte výše uvedená 
stanoviště. Železný šrot dávejte pokud možno k silnici až v sobotu ráno. 

Vážení občané a vlastníci rekreačních chat,
využijte, prosím, hromadného sběru nebezpečných a velkoobjemových
odpadů k jarnímu úklidu a udělejme si každý pořádek ve svém okolí.
Předejdeme tím  nepěkným pohledům na odložené velkoobjemové a ne-
bezpečné odpady u kontejnerů určených pouze na komunální odpad.
Předem děkuji všem, kteří takto přispějí k zlepšení a ochraně životního
prostředí v naší obci. Danuše Svobodová, pracovnice OÚ
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6. 3. 2012 proběhlo v Galerii Kar-
la Svolinského školní kolo pěvec-
ké soutěže Loutnička. Z třídních
soutěží do tohoto kola postoupilo
31 žáků. Před publikem, složeným
ze spolužáků 1. stupně, předved-
li zpěváci písně lidové i umělé.
Soutěžilo se ve třech kategoriích
a umístění bylo následující:
1. kategorie: 1. Stela Baranová,
2. Jáchym Šebela, 3. Karolína Tof-
lová  (děti 1. ročník). 2. kategorie:
1. Sabina Stempěnová (3. ročník),
2. Jan Cochlar (2. ročník), 3. Lucie
Chovančíková (2. ročník). 3. ka-
tegorie: 1. Ondřej Cochlar (5. roč-
ník), 2. Lada Struziaková (4. roč-
ník), 3. Adamec Martin (4. ročník)
Děti, které ve školním kole ob-
sadily první dvě místa, moh-
ly reprezentovat naši školu

v okrskovém kole této soutěže,
které proběhlo 14. března ve Frýd-
lantu nad Ostravicí. Také tam
byly naši účastníci velmi úspěšní.
První místo si ve svých katego-
riích vyzpívali Stela Baranová
a Ondřej Cochlar, druhé místo
Jáchym Šebela a Jan Cochlar. Bla-
hopřejeme nadaným zpěváčkům
k jejich úspěchu. Jsme rádi, že
se písničce v kunčické škole
daří, a že děti zpívají rády. K ra-
dostnému zpěvu se snažíme vést 
všechny žáky, i ty s menším hu-
debním cítěním. Naše děti také
dobře vědí to, co znali již dávno
jejich předkové, že píseň přináší
radost a veselí, dovede zahnat sta-
rosti či bolest a stává se důležitou
psychohygienou v dnešním uspě-
chaném světě. M. Jurková

V minulých Obecních novinách
bylo v rubrice Ze života obce uve-
deno Oznámení, ve kterém byla
oznámena změna administrativní
pracovnice ve společnosti Kun-
čická s.r.o.
Jelikož o této změně pracovnice
„běhají“ po obci různé fámy, ať už
záměrně šířené nebo samovolně,
uvádím toto na pravou míru.
Dne 31. srpna 2007 přijal dřívěj-
ší starosta obce Ing. Pavlita (bez
vědomí rady obce) do pracovního
poměru k obci na dobu neurčitou
paní Danielu Kociánovou – pra-
covník pro správu vodovodního
řádu a bytovou výstavbu, admini-
strativní pracovník (pro Kunčic-
kou s.r.o. - vodné atd.) - na 3 dny
v týdnu.
Dne 18. 2. 2008 Dodatkem č. 1
k pracovní smlouvě dřívější sta-
rosta prodloužil pracovní poměr 
paní Kociánové (bez vědomí rady
obce) na plný úvazek – 5 dnů
v týdnu.
V polovině roku 2008 odešla paní
Kociánová na rodičovskou dovo-
lenou.
Dne 16. 6. 2008 přijal dřívější sta-
rosta obce Ing. Pavlita (bez vědo-
mí rady obce) do pracovního po-
měru k obci na dobu určitou – po
dobu pracovní neschopnosti, příp.
rodičovské nebo mateřské dovole-
né paní Daniely Kociánové, paní
Barboru Sackou – pracovník pro
správu vodovodního řádu a by-
tovou výstavbu, administrativní
pracovník (pro Kunčickou s.r.o.

- vodné atd.). Tedy jako zástup za
paní Kociánovou po dobu mateř-
ské, se stejnou pracovní náplní.
Dne 31. srpna 2010 Dodatkem č.
1 k pracovní smlouvě dřívější sta-
rosta prodloužil pracovní poměr 
paní Sacké (bez vědomí rady obce
- nebyla radou schválena změna
organizačního schéma obce ) na
dobu neurčitou.
Na 1. února 2012 oznámila paní
Kociánová současnému starostovi
Ing. Hrubišovi návrat z mateřské.
Podle zákoníku práce musí za-
městnavatel poskytnout pracovní
místo zaměstnanci, který se vrací
z mateřské.
Najednou tu byly dvě pracovnice
na jedno pracovní místo se stej-
ným pracovním zařazením v pra-
covní smlouvě. Jelikož i obec musí
snižovat běžné provozní náklady
a musí celkově šetřit,  nemůže si
v současné době dovolit zaměst-
návat administrativní pracovníky,
pro které nemá pracovní náplň.
Současný starosta byl před roz-
hodnutím, kterou z výše uvede-
ných pracovnic propustit z pra-
covního poměru pro nadbyteč-
nost. Rozhodl se k 31. 1. 2012 pro-
pustit paní Barboru Sackou pro
nadbytečnost, neboť byla původ-
ně přijatá pouze jako zástup po
dobu mateřské paní Kociánové.
Tento postup projednala a schvá-
lila rada obce, včetně změny orga-
nizačního schéma obce – zrušení
jednoho pracovního místa.

Tomáš Hrubiš

Ve čtvrtek 29. března v podvečer 
se na slavnostním křtu knihy
Dopis pantátovi Pustkovi do sálu i
restaurace Skalka téměř všichni
gratulanti nevešli. Po úvodním
slově starosty Ing. Tomáše Hrubiše
knihu pokřtili Eliška Pustková

a Pavel Řezníček. Program zpestřili
svým krásným vystoupením
folklorní soubor Dolňánek a dětská
Cimbálová muzika Ondřejníček.
Sál byl plný Kunčičanů, ale také
fotografů (snímky na této straně
jsou od Jakuba Třeštíka), na své si

přišla i fi lmová kamera manželů
Sýkorových. Eliška Pustková řekla
před vlastním křtem, že „svět by
byl hezčí a příjemnější, kdyby bylo
na světě více takových lidí, jako byl 
pantáta Pustka“. Pavel Řezníček 
vzpomenul krásné a pestré historie

obce. Poté byl křest a dopis
pantátovi byl tak vlastně odeslán.
Vše se odehrálo těsně po uzávěrce
tohoto listu. Více tedy v květnovém
čísle. Knihu si můžete zakoupit na
Obecním úřadě v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. ®

Upřesnění oznámení

Pěvecká soutěž Loutnička

DOPIS PANTÁTOVI PUSTKOVI ODESLÁN
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Obnovní těžba v obecních lesích
2011/2012

V listopadu a prosinci 2011 proběhla v lokalitách Pekliska,
Strachotina a Papradná obnovní těžba za účelem vytěže-
ní mýtně zralých porostů. Jednalo se o těžbu jehličnanů
– smrk (cca 65%), jedle (cca 35%).   Těžba byla provede-
na  dle lesního hospodářského plánu a v souladu s lesním
zákonem. Kontrola množství vytěžené dřevní hmoty pro-
běhla v návaznosti tří subjektů – těžař, prodávající, ku-
pující.  Těžební práce prováděly fi rmy místní (p. Penzeš
a p. Juračák), a také díky příhodnému počasí tyto fi rmy
provedly práce velmi kvalitně, bez zjevného poškození ži-
votního prostředí.
Prodej samotný proběhl v době kulminace nejvyšších cen
dříví na trhu. Kupující nabídl nejvyšší ceny ze všech fi rem,
které se zúčastnily výběrového řízení.  Prodej byl výhod-
ný i z toho hlediska, že kupující odebíral dříví v celých
délkách (nebyla nutná další sortimentace), nebral zřetel na
kvalitativní znaky (tvrdá hniloba, křivost atd.).
Nyní probíhá příprava k zalesnění holin (vyčištění plochy
před zalesněním). Část dříví z výše uvedené těžby se zá-
měrně neprodávala a ponechala se pro potřeby výstavby
oplocenek (výroba kůlů) a část byla prodána jako palivové
dříví. Zalesněním stávajících holin do konce roku 2012 do-
jde k ukončení obnovy vytěžených porostů.

Tomáš Svoboda
odborný lesní hospodář

Setkání
dříve narozených

Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Kun-
čicích p. O. uskuteční v úterý 24. dubna 2012 ve 14.00 hod
v Hotelu Horizont resort tradiční  „Setkání dříve naroze-
ných“. Toto pozvání se týká občanů, kteří letos dovrší 65 let 
(ročník 1947)) a pak již VŠECH dalších občanů starších roč-
níků – tzn. r. 1946, 1945  atd. Tito občané se mohou přihlásit 
formou návratek, tak jak to bylo v letech minulých nejpoz-
ději do pondělka 16. dubna 2012.  Přihlásit  se můžete také
telefonicky na tel. č. 556 850 154  u paní Taťány  Holušové.
Pro zájemce bude doprava k místu konání zajištěna autobu-
sem. Srdečně zve SPOZ.
Na setkání bude možné využít autobusovou dopravu fi rmy
Petr Glembek. Autobusy pojedou následovně:
- jeden autobus vyjede ve 13:00 hodin od restaurace pod 

Stolovou (p. Tichý), bude pokračovat k požární nádrží
v Kolibách, kde se otočí a odjede přibližně ve 13:15 hodin
k Točně u transformátoru, odjede zhruba ve 13:25 po au-
tobusových zastávkách okolo Huťařství k hotelu Horizont 
resort

- druhý autobus vyjede ve 13:00 hodin od autobusové zastáv-
ky U lávky (dolní část obce), bude pokračovat po zastáv-
kách do Rakovce, dále ke kostelu (přibližně v 13:15 hodin),
pak k Domu pro seniory, kde mohou zájemci přistoupit, dále
bude pokračovat k Huťařství  a k hotelu Horizont resort

- zpět pojedou autobusy podle potřeby po stejných trasách.

Zápis do mateřské školy
v Kunčicích pod Ondřejníkem
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Karla Svo-
linského v Kunčicích pod Ondřejníkem vyhlašuje zápis
do mateřské školy pro školní rok 2012 – 2013 ve čtvrtek 
3. května 2012 od 14 do 16 hodin v mateřské škole. Do
mateřské školy může být podle §50 Zák. 258/2000 Sb. při-
jato jen dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Mgr. Tomáš Kolesa ředitel školy

MAJITELŮM POZEMKŮ
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM
Vážený občane,
 ČEZ Distribuční služby, s. r. o, je Vaším dodavatelem elek-

trické energie. Snaží se dělat vše pro to, abyste byl spokojen 
s jejich službami a elektřinu dostával vždy, když potřebujete.
Usilujeme o odstranění všech překážek, které elektrické ener-
gii stojí na cestě k Vám do Vašeho domova. Abychom splnili,
co slibujeme, musíme provést nezbytné práce.
 Vzhledem k tomu, že stav porostu v ochranném pásmu nevy-
hovuje ustanovením zákona 458/2000 Sb., oznamujeme Vám, 
že naše fi rma FORESTER SERVIS, s. r.o, 742 65 Rybí 171,
bude provádět pro ČEZ Distribuční služby, s. r. o, se sídlem
28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, údržbu ochranného pás-
ma vedení nízkého napětí v souladu s příslušnými ustanove-
ními uvedeného zákona.
  Proto Vás žádáme u umožnění přístupu na Vaši (e) parce-

lu (y) v katastrálním území obce Kunčice pod Ondřejníkem.
V ochranném pásmu, které je vymezeno svislými rovinami ve
vzdálenosti 1 metr od krajního vodiče na obě strany vedení,
budou vykáceny stromy a keře.  Pokácená dřevní hmota zů-
stane na místě, větve a klestí budou spáleny, seštěpkovány, 
pofrézovány – pomulčovány nebo hrázkovány (tzn. zlikvido-
vány). A to na pozemku vlastníka. Bližší informace získáte
na adrese naší fi rmy, jejíž adresa je uvedena v tomto sdělení.
Případně na telefonním čísle 724 438 166 (Martina Piskláko-
vá). E-mail martina.pisklakova@foresterservis.cz. Děkujeme 
za pochopení. Mgr. Jiří Jermář, jednatel společnosti 
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Březen- za kamna nevlezem
  Měsíc březen se v naší školce nesl ve znamení smíchu, veselí, zába-
vy a karnevalu. Nejmladší třída Motýlků připravila karnevalový rej
společně se střední třídou Sluníček, a tak ráno do školky nepřicházely
děti, ale víly, princezny, kovbojové, rytíři, zvířátka a další pohádko-
vé postavičky. Tady už na ně čekaly hry, soutěže, spousta překvapení
a krásné odměny. Při veselých písničkách si zatancovaly a celý den tak 
prožily v dobré náladě.
  Této akce se nemohly účastnit děti z nejstaršího oddělení Ptáčat, pro-
tože se intenzivně připravovaly na své folklórní vystoupení pro oblast-
ní kolo Mateřinka 2012. To se konalo 8. března ve Valašském Meziří-
čí, děti se svým pásmem „Řemesníci“ sklidily velký potlesk a teď už“
jen netrpělivě čekají, jak dopadne jejich postup do celostátního kola.
Ale ani tyto děti nebyly o karnevalové veselí ochuzeny. Pozvaly si
své rodiče a všichni společně se sešli odpoledne ve školce na „Lido-
vém karnevalu“. Děti i dospělí v dobových kostýmech představovali
řemeslníky a další obyvatele staré valašské dědiny.  Velcí i malí spolu
oslavili Mateřinku, zahráli si hry, zatancovali a zlatým hřebem byla
lidová tombola. 
  Střední třída Sluníček si pro rodiče připravila Hrací odpoledne, kdy
si rodiče přišli do školky pohrát se svými dětmi. Ty byly moc rády, že
na ně mají rodiče dost času a ony jim mohou ukázat všechny hračky,
které ve školce mají. Po roce je tady zase předplavecký výcvik, které-
ho se s nadšením účastní nejstarší děti. Plavání probíhá na bazéně ve
Frenštátě pod Radhoštěm, kde si děti pod vedením zkušené plavčice
zdokonalují své plavecké umění. Všechny naše děti moc rády chodí do
kina, do divadla a milují výlety. Nejstarší děti, kterým se pomalu „pod 
kůži“ dostává „řemesnické“ pásmo, se zajely podívat na staré chalupy“
a kostel do Valašského městečka v Rožnově pod Radhoštěm.  A co nás
čeká teď? Přece jaro, Velikonoce a pro nás to nejlepší – výlety!

Věra Kahánková
za Mateřskou školu v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Kurz branně záchranného plavání
Ve dnech 5.a 12. března  žáci 5.a 6. třídy absolvovali kurz branně zá-
chranného plavání  v plaveckém bazéně ve Frenštátě pod Radhoštěm.
V první lekci zdokonalovali své plavecké dovednosti – podplavávali
desky, potápěli se, házeli záchranný kruh a hráli vodní pólo. Ve druhé
lekci plavali na čas, vyzkoušeli si jak se plave v šatech a také se snažili
zachránit tonoucího nebo pomoci zesláblému plavci. Děti si počína-
ly dobře. Přesto jim na závěr popřály učitelky plavání, aby se v po-
dobných situacích raději nikdy neocitly. P. Švrčková

Miniolympiáda
v anglickém jazyce pro 5. ročníky

I v letošním školním roce soutěžili žáci 5. třídy naší školy v „Minio-
lympiádě v anglickém jazyce“. Ve školním kole se umístili takto: 1.
místo Jakub Charbulák, 2. místo Natálie-Laura Mynářová, 3. místo
Vojtěch Mráz. První dva soutěžící postoupili do okresního kola. Tam,
v konkurenci 32 nejlepších žáků z frýdecko-místeckých a třineckých
základních škol, dosáhli těchto výsledků: 4. místo Natálie-Laura My-
nářová (se ztrátou 1 bodu za 3. místem), 9. – 10. místo Jakub Charbu-
lák. Oba žáci se velmi svědomitě na soutěž připravovali a jistě si za své
úsilí zaslouží velkou pochvalu. Well done! Congratulations, Nathalia
and Jim! L. Krupová, učitelka anglického jazyka
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Pořadí Družstvo Záp. V R P Body Body
pravdy

1. Lískovec B 15 12 0 3 57 : 31 36 ( 15 ) 
2. Chlebovice 15 10 4 1 52 : 24 34 ( 10 ) 
3. Milíkov 15 10 2 3 41 : 20 32 ( 5 ) 
4. Smilovice B 15 10 2 3 39 : 28 32 ( 11 ) 
5. Vojkovice 15 10 1 4 44 : 21 31 ( 4 ) 
6. Dobrá B 15 8 2 5 45 : 28 26 ( 2 ) 
7. Nošovice 15 7 1 7 47 : 30 22 ( -2 )  
8. Tošanovice  14 7 1 6 30 : 34 22 ( 4 ) 
9. Kunčice p. O. 15 7 0 8 33 : 25 21 ( -3 ) 
10. Staříč B 15 6 1 8 36 : 48 19 ( -2 )  
11. Oldřichovice B 15 5 1 9 35 : 46 16 ( -11 )  
12. Pržno  15 3 3 9 28 : 47 12 ( -9 ) 
13. Fryčovice B 15 2 3 10 25 : 35 9 ( -9 ) 
14. Řepiště B

y
15 2 2 11 19 : 59 8 ( -10 )  

15. Paskov  15 1 1 13 12 : 67 4 ( -17 )  

Výsledek zápasu 24.3. Kunčice p. O. – Staříč B  - 2:0
Další zápasy doma (na hřišti TJ SOKOL)

7.4. 15:30 Kunčice p. O. – Smilovice B
21.4. 16:00 Kunčice p. O. – Pržno
5.5. 16:30 Kunčice p. O. – Vojkovice
19.5. 17:00 Kunčice p. O. – Milíkov
23.5. 17:00 Kunčice p. O. – Chlebovice
2.6. 17:00 Kunčice p. O. – Oldřichovice B

Okresní soutěž muži
Aktuální tabulka

UMÍSTĚNÍ A PROGRAM NAŠICH FOTBALISTŮ

Kalendář klubu
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem

so 24.3.12 12:30 Okresní přebor sk. „A“ dorost Kunčice p. O.  - Čeladná
so 24.3.12 15:00 Okresní soutěž  muži Kunčice p. O.  - Staříč B
so 31.3.12 13:00 Okresní přebor sk. „A“ dorost Hukvaldy  - Kunčice p. O.
ne 1.4.12 15:00 Okresní soutěž  muži Fryčovice B - Kunčice p. O.
so 7.4.12 9:30 Okresní soutěž sk.A žáci Kunčice p.O. - Raškovice
so 7.4.12 13:00 Okresní přebor sk. „A“ dorost Kunčice p. O.  - Fryčovice
so 7.4.12 15:30 Okresní soutěž  muži Kunčice p. O.  - Smilovice B
ne 15.4.12 10:00 Okresní soutěž sk.A žáci Vojkovice - Kunčice p.O.
so 14.4.12 13:00 Okresní přebor sk. „A“ dorost Frýdlant  - Kunčice p. O.
ne 15.4.12 15:30 Okresní soutěž  muži Řepiště B - Kunčice p. O.
so 21.4.12 9:30 Okresní soutěž sk.A žáci Kunčice p.O. - Janovice
so 21.4.12 13:30 Okresní přebor sk. „A“ dorost Kunčice p. O.  - Raškovice
so 21.4.12 16:00 Okresní soutěž  muži Kunčice p. O.  - Pržno
so 28.4.12 9:30 Okresní soutěž sk.A žáci Václavovice - Kunčice p.O.
so 28.4.12 16:00 Okresní přebor sk. „A“ dorost Janovice  - Kunčice p. O.
so 28.4.12 18:30 Okresní soutěž  muži Lískovec B - Kunčice p. O.
so 5.5.12 9:30 Okresní soutěž sk.A žáci Kunčice p.O. - Dobratice
so 5.5.12 14:00 Okresní přebor sk. „A“ dorost Kunčice p. O.  - Sedliště
so 5.5.12 16:30 Okresní soutěž  muži Kunčice p. O.  - Vojkovice
so 12.5.12 14:15 Okresní soutěž sk.A žáci Dobratice - Kunčice p.O.
so 12.5.12 14:00 Okresní přebor sk. „A“ dorost Dobrá  - Kunčice p. O.
ne 13.5.12 14:00 Okresní soutěž  muži Dobrá B - Kunčice p. O.

JAN ZAJAC
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Kunčické volejbalistky
O tom, že naše ženy hrají velice aktivně volejbal, o tom se mnoho nepíše. I když jejich sobotní zápas (24. 3.) proti Raškovicím 
nedopadl nejlépe (1:3 a 0:3), ale to se tak ve sportu stává, že jednou je někdo první a druzí jsou až na dalších místech. Důležité je,
že se lidé scházejí a sportují. A víte vůbec, kde se vzalo slovo sport?  Do angličtiny se dostalo z francouzského slova „desporter”, 
tj. oddávat se zábavě a prvně je doloženo v textu z 15. století ve smyslu „bavit se”. V 16. století pak začíná mít význam „hráti hry”
– především v přírodě. Takže to platí stále a našim volejbalistkám věnujeme tuto stránku fotografi í. Zaslouží si to.
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