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Klub českých turistů v Kunčicích pod 
Ondřejníkem, zve všechny příznivce 
turistiky v sobotu dne 28. 6. 2014 na 
vrchol Ondřejníku (Skalka). 

Touto akcí si chceme i s veřejností 
připomenout 90. výročí založení 
Klubu českých turistů v Kunčicích pod 
Ondřejníkem.  

Pokud dorazíte na vrchol mezi 9 – 14 
hodinou, čeká na vás malá upomínka 
a pamětní list. Na Vaši účast se těší 
kolektiv kunčických turistů.



Ve čtvrtek 22. 5. 2014 v 17:00 hodin proběh-
la v restauraci na Huťařství informativní 
schůzka s občany, jejichž nemovitosti jsou 
zahrnuty do projektu „Kanalizace Kunčice 
pod Ondřejníkem, východní část“. Za obec 
byli přítomni starosta obce Tomáš Hrubiš 
a odborný referent Danuše Svobodová. Po 
úvodním slovu starosty obce proběhla pre-
zentace ke stavbě kanalizace – východní 
část, kterou komentoval vedoucí projek-
tu kanalizace Ing. Martin Sadílek z fi rmy 
HOCHTIEF CZ, a.s. Také byly představe-
ny další nezbytné orgány pro stavbu, např. 
technický dozor objednatele, stavbyvedou-
cí, projektant, koordinátor BOZP. Přítom-
ným byl představen pan Milan Kubín, ob-
sluha kanalizace a ČOV, který bude vizu-
álně kontrolovat provedení domovních ka-
nalizačních přípojek před zasypáním. Dále 
proběhla diskuze k dané problematice. Celá 
prezentace, včetně důležitých telefonních 
kontaktů bude uvedena na webových strán-
kách obce (www.kuncicepo.cz).
Informativní schůzky se zúčastnilo při-
bližně 103 zástupců vlastníků nemovitostí. 
Děkuji zúčastněným za velký zájem o in-
formace ke stavbě kanalizace. Samozřejmě 
je možné konkrétní problémy individuálně 
řešit v celém průběhu stavby, buď se zástup-
ci obce (paní Svobodová, tel. 556 843 194, 

725 506 903, starosta tel. 724 161 964), po-
případě přímo se stavbyvedoucím (pan Mar-
cel Byrtus, tel. 725 078 966). Jsme si vědomi 
toho, že stavba dočasně způsobí mnohým ob-
čanům určité potíže a omezení, prosím proto 

všechny o pochopení a shovívavost. Budeme 
se snažit, aby stavba probíhala rychle a co 
nejšetrněji k okolí. Další důležité informace 
ke stavbě kanalizace budou postupně uvádě-
ny v Obecních novinách.

Koncem května jsme volili do 
EP i v naší obci. Z celkového 
počtu voličů (1 858) se voleb 
zúčastnilo 17, 01%, to je 316 
občanů. I tak jsou výsledky 
velice pestré. Nejvíce hlasů 
získala ČSSD (81), na druhém 
místě KDU – ČSL (55) a na 
třetím místě ANO 2011 (46). 
Z dalších stran pak čtvrté mís-
to patří KSČM (33), páté místo 
Koalici TOP 09 a STAN (22), 
šesté místo České pirátské stra-
ně (21) o sedmé místo se dělí 
Strana svobodných občanů (14) 
a ODS (14). Úsvit přímé demo-
kracie T. Okamury je osmý (8), 
deváté místo připadlo Straně 
zelených (7). O desáté místo 
se dělí Strana zdravého rozu-
mu – NECHCEME EURO (3) 
a Moravané (3). Dva hlasy zís-
kala Komunistická strana Čes-
koslovenska a Volte Pravý Blok 

www.cibulka.net rovněž dva t
hlasy. Dva hlasy získala také 
Koalice SP a NO! Na dvanác-
tém místě s jedním získaným 
hlasem jsou Republikánská 
strana Čech, Moravy a Slez-
ska, Republika a Věci veřej-
né. Ostatní kandidující strany 
v naší obci hlasy nezískaly. ® 

Starosta obce Tomáš Hrubiš 
poslal do redakce Obecních no-
vin tento text týkající se voleb:
Ve dnech 23. a 24. května 2014 
proběhly v naší obci volby 
do Evropského parlamentu. 
Děkuji tímto zapisovatelkám 
a členům okrskových volebních 
komisí i zaměstnancům obce za 
perfektní zajištění organizace 
voleb. Také děkuji fi rmě Jurek 
S + R za poskytnutí prostor 
k uskutečnění voleb pro volební 
okrsek č. 2.
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Stavba kanalizace vyžaduje také pochopení a shovívavost
Tomáš Hrubiš, starosta obce

VOLBY DO EVROPSKÉHO  PARLAMENTU

Z ČINNOSTI KČT KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Dne 24. 5. 2014 se konal, již tradiční pochod ,,Po stopách partyzánů“. Pře veškeré špatné D 24 5 2014 k l již dič í h d P á h á ů“ Př šk é š é
předpovědi počasí a upozornění na bouřky a přívalové deště, nám počasí vyšlo úžasně.  
Celkem se zúčastnilo 135 příznivců turistiky. Trasy byly připraveny v délce 7, 15, a 30 km 
a každý si mohl vybrat dle chuti a nálady.  Všem chceme poděkovat a těšíme se, že příští rok 
přijdete opět a vezmete s sebou další přátele, aby si tu pohodu a krásu našeho kraje užili 
také. Zároveň chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu akce. 
Výbor KČT Kunčice pod Ondřejníkem



3

SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Zita Kovalská .................................................................... 97 let
Jarmila Blažková ............................................................. 92 let
Libuše Tobolíková ........................................................... 90 let
Marie Šrubařová .............................................................. 89 let
Irma Janáčová .................................................................. 88 let
Zdeňka Káňová ................................................................ 85let
Ludmila Valášková .......................................................... 83 let
Květoslava Máchová ........................................................ 82 let
Zdeňka Kociánová ........................................................... 81 let
Růžena Kokešová ............................................................ 81 let
Zdenka Klímková ............................................................ 80 let
Ivan Blažek ........................................................................ 70 let
Josef Magera ..................................................................... 65 let
Věra Vozňáková ............................................................... 60 let
Josef Cviček ....................................................................... 60 let

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

Jubilanti červen 2014

Rozloučení

Poděkování

Pozvání na seniorskou vycházku

Jak vyjdeme o prázdninách

V měsíci květnu jsme se naposledy rozloučili s paní Alenou 
Menšíkovou a panem Vojtěchem Čalou.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat místním hasičům za jejich 
pomoc a obětavost při zásahu v zatopeném sklepě v rodinném 
domku. Moc děkují Strnadlovi

Děkují místním hasičům za obětavou pomoc při odstraňování 
škod po přívalovém dešti. Střalková Libuše a Lenka, Kunčice 
pod Ondřejníkem 402.

 ČEKAJÍ NA VÁS DVĚ STOVKY 
NOVÝCH KNIH

Vážení čtenáři, naše knihovna obdržela čtyři nové soubory 
knih, což činí dvě stě nových, zajímavých a čtivých knih. Těšíme 
se na Vaši návštěvu. Od května letošního roku máme změnu 
ve výpůjční době. Půjčujeme v  pondělí a středu, a to vždy 
od 14 do 17 hod. Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Marie 
Starnovská a Radmila Zemanová.

Sejdeme se na zastávce u Huťařství v úterý 24. června 2014 
v 8.30 hod. Projdeme přes Pekliska na Maralův kopec. Podle 
počasí si zvolíme delší nebo kratší trasu s občerstvením 
v Hospůdce na Maraláku. Za SPOZ Zdeňka Křenková

Toto je rozšířené červnové vydání 6/2014, v červenci bude uzá-
věrka posunuta až na 8.7 a vyjde číslo 7-8/2014.  V měsíci srpnu 
tradičně nevycházíme a číslo 9 vyjde v září 2014 s obvyklou 
uzávěrkou 25. předcházejícího měsíce. Tímto opatřením elimi-
nujeme vliv dovolených o prázdninách. 

Stolní obecní kalendář na rok 2015
Na konci loňského roku jste snad do každé domácnosti ob-
drželi stolní kalendář na rok 2014, v němž je spousta  aktu-
álních fotografi í ze života v naší obci. Vzhledem k pozitiv-
ním ohlasům plánujeme i  letos vydat stolní kalendář na rok 
2015. Již jsme se poučili a víme, že kalendář musí mít takový 
rozměr, aby jeho distribuci mohla zajistit Česká pošta. Také 
objednáme pevnější karton, aby kalendář nepadal a stál pev-
ně. Znovu na začátku v přehledu a pak ke konkrétnímu datu 
uvedeme přehled plánovaných kulturních, společenských 
i sportovních akcí pořádaných organizacemi a spolky půso-
bícími v naší obci.   

Nevíme ovšem,  jaký fotografi cký námět by kalendář na rok 
2015 měl mít. Vyhlašujeme tedy následující anketu a podle 
jejího výsledku kalendář připravíme.  První možností je ka-
lendář s aktuálními fotografi emi z akcí, doplněný o pohledy 
na krásy našeho okolí (tedy současná tématika). 
Druhou možností je kalendář s dobovými fotografi emi ve stylu 
krásné nástěnky vytvořené paní Zdeňkou Křenkovou a Evou 
Blažkovou z dobových pohlednic, kterou jste měli možnost 
shlédnout na Dni Obce, a která je dosud k vidění ve vestibulu 
obecního úřadu. 
Prosím hlasujte na webu obce www.kuncicepo.cz nebo vypl-
něním anketního lístku na této stránce. Ten prosím odevzdejte 
u paní Daniely Kociánové (sekretariát starosty). Anketa končí 
k 27. červnu 2014. Předem děkujeme za Vaši spolupráci.  

Za radu obce Michaela Šebelová

---------------------  ZDE ODSTŘIHNĚTE  ---------------------

Líbil by se mi*

1. Kalendář se současnými fotografi emi 

2. Kalendář s historickými snímky

*Vyznačte prosím příslušné políčko křížkem

5. května 2014 jsme si připomněli
69. výročí osvobození naší obce

z útrap 2. světové války
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ŘŘŘááddkkkoovvá innzzeerrccee
PRODEJ 

PALIVOVÉHO DŘÍVÍ 
– BUK

Sklad Trojanovice - Bystré. 
Dříví naštípané na prostorové 

metry (rovnané), špalky. 
Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738

   INZERCE

Byla to oslava, jak se patří. 
A připravily ji děti za pomoci 
nás dospělých ke Svátku ma-
tek. Ale pěkně od začátku. Od 

časného rána začaly všechny 
přípravy. A nebylo jich málo. 
Děti připravovaly pomazánky
na jednohubky, krájely ředkvič-
ky, okurky. Po ranní svačince 
bylo potřeba namazat nakrájené 
rohlíky a ozdobit je. Pro děti – 
žádný problém. „ Ještě něco 
maminkám ke kávě“, zaznělo 
v tom mraveništi dětí. A tak 
jsme si začali hrát na cukráře
a cukrářky. Třída Motýlků se 
dala do pečení bublaniny a jab-
lečné buchty, děti ze třídy Ptá-
čat zase do pečení perníku. Na-
strouhat jablka, připravit a za-
míchat těsto, vymazat plechy, 
rozpustit čokoládu, olíznout prst 
a pak šup do trouby. Tam už to
pohlídá paní školnice. Mezi tím,
než se nám čtyři plechy d obrot 
upečou, rychle uklidit třídy, aby 
se maminkám u nás líbilo. Pak 
nachystat židle v galerii. O to se 
nám postarali silnější  školáci - 
deváťáci s p. učitelkou. Vše nám 
šlo jako po másle, ale po obědě 
chvíle odpočinku přišla vhod. 
Odpočati a opět v plné síle po-
kračujeme. Hrajeme si na stěho-
váky. Je potřeba nanosit židlič-
ky a stoly od Motýlků do třídy 

Ptáčat. Uf, to byla dřina! A hned 
v zápětí se z nás stávají aranžé-
ři, servírky, číšníci. Ubrusy na 
stoly, na ně naaranžovat talíře 

plné dobrot, nezapomenout na 
ubrousky a posypat stoly bon-
bóny. Nachystat sklenice, kávu 
a džbány s ovocnou limonádou 
zdobenou mátou. Je to všechno? 
Nezapomněli jsme na nic? Už 
opravdu není moc času! Ještě 
se rychle převléknout do něčeho 
slavnostního, učesat a už jsou tu 
maminky. Krásné, usměvavé, 
prostě ty“ nej“. Čekají před ga-
lerií na své nejzbožňovanější 
dítě na světě, které je pozvalo 
na společnou oslavu. Letos jsme 
chtěli pojmout svátek maminek 
trošku jinak - aby z toho měly 
krásný zážitek nejen ony, ale 
i jejich děti. A tak jsme pozva-
ly do naší školy mistra české 
republiky v magii a nejlep-

šího českého manipulátora
pana Ondřeje Sládka, který
měl všem tento den zpříjemnit.
Během programu se všichni
skvěle bavili a zábava pokračo-
vala i ve třídě při občerstvení
a obsluhování maminek. Každý
se o svou maminku staral, jak 
nejlépe uměl. A mezi stoly, kde
probíhala dobrá nálada, dál pan
Sládek předváděl svou mistrov-
skou manipulaci.  V naprosté
blízkosti ukazoval další kouzla,
prozradil některé triky a téměř 
nás všechny šokoval, když pro-
děravěl bankovku. Ale co by
to bylo za mistra magie, kdy-
by ji nedal zpátky do pořádku.
Když svou show ukončil, byl
při svém odchodu odměněn ob-
rovským potleskem a na řadu
s přáním přišly děti. Motýlci

přednesli maminkám báseň, 
kterou doprovodili pohybem 
a Ptáčata se s  písničkou „ Proč 
je tu dnes tolik veselých tváří“ 
k přání připojily. Pak už si jen 
děti vyzvedly od paní učitelky 
svůj dárek a utíkaly mamince 
popřát. Vlastnoručně nama-
lovaný portrét své maminky, 
obrázek s tulipány a srdíčko. 
K tomu velká pusa, přitulení 
a od maminky poděkování. Tak 
vypadala oslava u nás.  Za ko-
lektiv mateřské školy, přeji ma-
minkám ještě jednou k jejich 
svátku vše nejlepší!  

Naďa Svobodová
Foto: archiv MŠ  

Fotky z této akce a všech dalších
z naší školky najdete na http://y
kuncicaci.rajce.idnes.cz/

V mateřské škole ve škole se slavilo!!!!!!!!!!!!!
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ČSOP Salamandr přišel se zajímavou myšlenkou: představit ožehavá témata a aktuální problémy ochrany přírody formou ko-
miksů.  Věříme, že tato méně obvyklá a v tomto prvním díle i lehce kontroverzní forma, má šanci zaujmout také čtenáře našich 
Obecních novin a rozvinout případnou diskuzi nad danými tématy.   Za KŽP Kateřina Niklová

Informace k letním dětským táborům Agentury TAPAZA v Kun-
čicích pod Ondřejníkem 2014. Místo konání: RS Krkoška, chatkový
areál. Kapacita jednoho turnusu: 200 míst, Věk účastníků: 6-18 let. Ter-
mín pořádání tábora: 29. 6. – 2. 8. 2014 (4 turnusy). Odpovědné osoby
(hlavní vedoucí tábora): Michal Chmelař, tel.: 724 315 620, Michal Líč-
ka, tel.: 607 022 457 

Závěrečné ohňostroje  táborů
Organizátoři srdečně zvou všechny občany a návštěvníky Kunčic pod 
Ondřejníkem na závěrečné ohňostroje táborových turnusů. Místo ko-
nání: Parkoviště před penzionem Krkoška. Termíny: 7. 7., 16. 7., 25. 7.,
1. 8. 2014. Ohňostroj začne vždy v 21:50 hod. 

Starosta a místostarosta obce hovořili s pořadateli tábora o problé-
mech z minulých let, kdy bylo okolí tábora zatíženo hlasitou hu-
dební reprodukcí doprovázející táborový program. Upozornili je na 
opakované oprávněné stížnosti obyvatel okolní lokality Černého 
kopce na nadměrný hluk a požádali je, aby případný hlasitější pro-
gram tábora předem s okolními obyvateli prodiskutovali. Jsme rádi, 
že Kunčice pod Ondřejníkem jsou populární táborovou destinací, 
což má sekundárně pozitivní vliv na letní ale i zimní turistiku v naší 
obci. Na druhou stranu žádný tábor nesmí nepřiměřeně zatěžovat 
své okolí.  Věříme, že k problémům v letošním roce nebude dochá-
zet.  -MŠ-

 K LETNÍM DĚTSKÝM TÁBORŮM V OBCI

V loňském roce jsme většinu medu, prodali 
přímo ze dvora. V obchodních řetězcích na-
opak nadále a dlouhodobě převažuji dováže-
né medové směsi, o její kvalitě se dá právem 
pochybovat. Kontrolami bylo zjištěno, že 70 % 
medu z těchto prodejen neodpovídá normám 
kvality.  Spotřeba medu v ČR se dlouhodobě 
pohybuje kolem půl kilogramu na osobu ročně, 
což je polovina evropského průměru. Světlé 
medy se prodávaly za 110 až 120 korun, tmavý 
med byl dražší a k dostání byl za cenu kolem 
150 korun za kilogram.
V každé současné činnosti se vývoj nových po-
znatků rychle rozvíjí a to vyžaduje nové inves-
tice, není tomu jinak i u včelařů. Výrazně nám 
v tom pomáhá fi nanční dotace z obce a centrál-
ních orgánů.
 V Kunčicích pod Ondřejníkem se snažíme tyto 
poznatky řešit širokým dialogem tak, aby všech 
38 našich včelařů mělo pocit a možnost se v so-
lidních výsledcích naší ZO vidět a ovlivňovat 
ji. Přijali jsme usnesení, že veškerá naše jedná-

ní výboru a schůzí jsou přístupná všem členům 
a občanům, kteří projeví o tuto problematiku 
zájem. 

Termíny s programem jsou zveřejněné na in-
ternetu, včetně dalších informací jako jsou /
seznamy včelařů s telefonními a internetový-
mi adresami atd… / – (http://kunčicepo.cz/
spolky/včelaři). Včelaři dostávají informace 
o činnosti ostatních organizací v okrese FM 
prostřednictvím počítače a připojení internetu 
už má 31 členů ZO.

Letošní zima byla pro včelařství velmi přízni-
vá, což by se mělo projevit i na produkci medu, 
včely přezimovaly v dobré kondici. Po prvních 
jarních prohlídkách se zdá, že rok 2014 bude 
pro včelaře příznivý.

Dovolím si, touto cestou, požádat občany o po-
moc při zlepšování včelího životního prostře-
dí. Současná společnost včelařství, vzhledem 

k jeho významu, hodně dluží. Jestli se ptáte 
jak pomáhat – jednoduše - stačí vysadit nějaký 
strom, keřík květinu atd. Zemědělská výroba 
v naší obci snížila a zmenšila potravinovou zá-
kladnu pro včelí rozvoj. Doplněním pomoci je 
i likvidace /odstraněni/ „jmelí“ z lipových a ji-
ných stromů.

Na závěr chci poděkovat všem včelařům, funk-
cionářům ZO ČSV a pracovníkům obecního 
úřadu za dobrou spolupráci a fi nanční podpo-
ru. Občanům dopřát dostatek včelích produktů 
z naší přírody a to v požadovaném množství 
a kvalitě. Věřím, že v příštím roce základní 
organizace zaznamená rozšíření o nové členy 
a větší počet včelstev, protože naši členskou 
základnu navždy opustila Božena Janáková, 
a Miloš Cochlar – starší -  ukončil svou včelař-
skou činnost ze zdravotních důvodů. Jem u bych 
chtěl zvlášť poděkovat za dlouholetou práci ve 
výboru ZO. Radek Mikuška změnil trvalé byd-
liště.   Ing. Antonín Žák, předseda

Každý občan může pomoci rozvoji včelařství

Včelstva jsou v dobré kondici
Ve včelařském roce 2013 jsme dosáhli dobrého průměru medového výnosu. Byl to rok úspěšný, bez mimořádných 
hygienických zásahů a to nejen v Kunčicích, ale v celé republice. Zastavily se poklesové trendy a zvýšily se stavy 

včelstev. Dotace na rozvoj včelařství se na tom určitě významně podepsaly. Kunčičtí včelaři, 
kterých je 38 a ošetřují k 1. květnu 2014  292 včelstev, k tomuto stavu pomohli také.
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ČTVRTEČNÍCI: FRENŠTÁT A VELKÁ VÁLKA

Programem provází Martin Trubač. 
Ve čtvrtek 19. června 2014 v 10.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč

FRENŠTÁT A VELKÁ VÁLKA

Doprovodný program pro školy v rámci výstavy Ta-
jemství z kostelní věže.
Žáci se na základě dokumentů nalezených ve věži kostela
sv. Jana Křtitele interaktivní formou seznámí s dějinami 

města v průběhu 1. světové války, od jejíhož vypuknutí 
uplyne 100 let. 
10. – 25. června 2014
Vstupné: 20,- Kč
Účast na programu rezervujte na
tel. 556 835 936
e-mail: muzeumfrenstat@muzeumnj.cz

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeumnj.cz

MTB Ondřejník je cyklistický klub sídlící v Kunčicích 
pod Ondřejníkem, který za svou  historii získal mnoho 
úspěchů na závodech u nás i na Slovensku. Od počátku 
naší činnosti jsme chtěli zaujmout hlavně děti a mládež, 
která nemá možnost závodění v některém z „profi “ týmů. 
Proto také každoročně pořádáme dva závody. V řijnu se 
v areálu Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné 
koná Ondřejnický MTB duatlon, kde se kombinuje běh 
a jízda na horském kole.
V červnu pak v rámci Dne dětí pořádáme závod hor-
ských kol, který se pravidelně koná u ZŠ Karla Svolin-
ského v Kunčicích p.O. Tradici dodržíme i letos. Tímto 
bychom vás rádi pozvali na již osmý ročník Závodu 
horských kol pro děti a mládež. Akce se uskuteční v ne-
děli 8. 6. 2014 v areálu školy v Kunčicích p. O. Závod je 
klasicky rozdělen do sedmi věkových kategorií, zvlášť 
pro dívky a chlapce. To, že se závod koná v rámci Dne 
dětí, neznamená, že si dospělí zazávodit  nemohou. Na-
opak i pro ně jsme připravili kategorii a sedmnáctikilo-
metrovou trať v oblasti Ondřejníku. Vzhledem k tomu, 
že závod organizujeme hlavně pro děti, je startovné 
dobrovolné. Přijďte okusit závodní atmosféru a užít si 
jezdivých ne úplně náročných tratí se svými ratolestmi! 
Pro více informací nejen o závodě navštivte naše webo-
vé stránky: http://www.mtbondrejnik.cz/, kde naleznete //
také přihlašovací formulář. Na shledanou se těší pořa-
datelé.
Pořadatel: MTB Ondřejník Kunčice p.O.
Datum konání: neděle  8. 6. 2014
Místo: areál ZŠ Kunčice p.O.     
Přihlášky: do 6. 6. 2014  + na místě při prezentaci
Prezentace: 8. 6. 2014 od 9:00 hod.
Start: 11:00 hod.

KATEGORIE A TRATĚ:
předžáci 2008 a mladší 1 km       
ml. žáci 2007-2005 1,6 km
st. žáci 2004-2002 4,7 km         
dorost 2001-1999 8,5 km         
juniorky 1998-1996 8,5 km
junioři 1998-1996 16,7 km
dospělí 1995-... 16,7 km
Zvlášť kategorie pro holky a kluky.
Vyhodnocení závodu 30 minut po dokončení poslední ka-
tegorie.
HODNOCENÍ: Prvních tři závodníci obdrží diplom a věc-
né ceny.
PODMÍNKY ÚČASTI: Základní podmínkou účasti pro 
mladší 18ti let je souhlas rodičů, pro všechny bezvadný 
stav kola a OCHRANNÁ PŘILBA. 
Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí!!!
STARTOVNÉ: dobrovolné
INFORMACE: http://www.mtbondrejnik.cz/
tel:  606278188  nebo  724077497

 za MTB Ondřejník Jiří Mynář

Závod horských kol 
pro děti a mládež 2014

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěmp
- výstavy a programyý y p g y

Poděkování za práci v nedávných vol bách si zaslouží také vo-P děk á í á i dá ý h lbá h i l ží t ké
lební komise…..



Vzhledem k rozmanitosti počasí
není již výsadou pouze horských
oblastí, ale je již téměř běžné,
že i v níže položených oblastech
se vyskytují silné větrné bou-
ře. V hromadných sdělovacích
prostředcích bývá oznamováno, 
že lze očekávat silný vítr, popří-
padě jsou vyhlašovány výstrahy
pro jednotlivé kraje, které mohou
být tímto živlem pravděpodobně
ohroženy. Pokusíme se Vám nyní
přiblížit, co jednotlivé označe-
ní síly větru znamenají, a jak se
správně zachovat, aby nedošlo 
ke škodám na zdraví či majetku.
Síla větru je označována pomo-
cí takzvané Beafortovy stupnice
síly větru. Tato stupnice má dva-
náct jednotlivých stupňů, kterým

připadá příslušná síla větru. Ze
zpráv například slýcháme, že vítr 
dosáhne síly Orkánu. Oznámení
o Orkánu nám říká, že vítr může
dosáhnout nejvyššího (dvanác-
tého) stupně Beaufortovy stup-
nice síly větru, je zapisován jako
12° B a označuje vítr o rychlosti
32,7 m/s (118 km/h) a více.
České republice nebývá ani vý-
jimkou výskyt Tornád. Tornádem
je nazýván silně rotující vír (se
zhruba vertikální osou), vysky-
tující se pod spodní základnou
konvektivních bouří, který se bě-
hem své existence alespoň jednou
dotkne zemského povrchu a je
dostatečně silný, aby na něm mohl
způsobit hmotné škody.
Ničivé účinky spočívají zejména

ve vývratech vzrostlých stromů,
mohou potrhat a rozebrat střechy,
poškodit nadzemní elektrické
vedení. Není ani výjimkou, že
dochází k poškození nadzemních
staveb z lehčích konstrukcí (dře-
vo, plech, eternitu). Může dojít 
i k přenosu předmětů vzduchem,
převrácení a přemístění doprav-
ních prostředků, které pak násled-
ně mohou ohrozit život, zdraví
osob a majetek. Při vyšších stup-
ních má Tornádo sekundární savý
vír (schopnost vysát do vzduchu
cokoliv odkudkoliv).
Silný vítr a jemu podobné živelní
události nás mohou zastihnout té-
měř kdekoli. Stane - li se
Vám, že vás zastihne taková živel-
ní pohroma v autě, pokud možno

dopravní prostředek 
opusťte a ukryjte se
v budově. Pakliže
nelze auto opustit 
na jiné bezpečnější
místo, zkontrolujte,
že jsou všichni ve
vozidle připoutáni.
Zásadně se nesnažte
schovat auto či sebe
ve vzrostlém lese.
Je li to možné, dejte
pozor i na vzrostlé
stromy (aleje) a vyso-
ké sloupy Jedná – li
se o tornádo a máte
ještě možnost a čas,
pokuste se ujet.
Zastihne – li vás sil-
ný vítr ve volném
terénu, snažte se

vyhledat takový úkryt,

který vás bude chránit před léta-
jícími předměty, pádem stromu 
či jinými předměty. K tomuto 
účelu může dostatečně posloužit 
například nějaká terénní nerov-
nost (příkop, val). Snažte se vždy 
chránit především hlavu, hrudník 
a břicho.
Je – li to možné, snažte se ukryt 
v budovách s nenarušenou stati-
kou, které jsou postaveny z cih-
ly, kamene nebo betonu. Vyu-
žijte místnosti s minimem oken 
a v žádném případě u nich ne-
stůjte. Naprosto nevhodné jsou 
k ukrytí různé stodoly, marin-
gotky, karavany, domy postavené 
z dřevotřískových (či obdobných) 
materiálů. Ani osamocené chatky 
u lesa či vzrostlých stromů nejsou 
vhodným útočištěm.
Orkán i tornádo je velice často do-
provázeno bouřkou, tedy i blesky, 
proto neopomeňte odložit všech-
ny kovové předměty, jako jsou 
deštníky, jízdní kola, stativy, aj.

V případě, že je pro vaše území 
oznámena výstraha pro silný vítr, 
snažte se předejít zbytečnému vy-
stavování se tomuto živlu a omez-
te jakýkoliv pohyb venku i autem. 
Zajistěte si okna a dveře. Odstraň-
te nebo upevněte volně uložené 
předměty. Sledujte zprávy ve 
sdělovacích prostředcích a je – li 
to ve vašich možnostech, pomožte 
nemohoucím či starým osobám ve 
vašem sousedství. Řiďte se po-
kyny záchranářů, předejdete tak 
zbytečnému zranění či ublížení na 
zdraví.
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Pátek 13. června 2014 je vyhlá-
šen Českou asociací hasičských 
důstojníků jako „Den požární
bezpečnosti“. Toto datum není
stanoveno náhodně, neboť se ka-
ždoročně jedná o pátek, na který
připadne třináctý den v měsíci.
Obecně je takovéto datum spo-
jováno spíše s neštěstím, a proto
chtějí hasiči tento den naopak 
prezentovat jako bezpečný.
Den požární bezpečnosti, je akce,
jejímž cílem je seznámení obča-
nů se základními zásadami v ob-
lasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva směřujícími zejmé-
na k předcházení vzniku požárů,
poukázání na činnosti a chování
způsobující ve většině případů 
požáry, a rovněž také chování
v případě vzniku mimořádných

událostí. 
U příležitosti dne požární bez-
pečnosti otevřou ve dnech 11.
– 13. června své brány v době
od 9:00 – 17:30 hod požární sta-
nice ve Frýdku-Místku a Nošo-
vicích, v době od 11:00 – 17:30
hod požární stanice v Třinci,
a to jak mateřským, základním
a středním školám, tak i široké
veřejnosti. Vzhledem k velkému
zájmu v loňském roce a omeze-
né kapacitě žádáme školská za-
řízení o nahlášení vašeho zájmu
v dostatečném předstihu (níže
uvedeným kontaktním osobám)
a to pro zajištění hladkého a ma-
ximálně přínosného průběhu vaší
návštěvy. 
V rámci návštěvy hasičské sta-
nice budou moci všichni zájemci

shlédnout prostory, vytvářející
zázemí pro hasiče, seznámit se
s jejich celodenním režimem
a vůbec samotným fungováním
hasičského záchranného sbo-
ru jako celku. Neodmyslitelnou
součástí této exkurze hasičskou
stanicí bude samozřejmě i pro-
hlídka jednotlivé techniky, spoje-
ná s ukázkami hasičské výstroje
a výzbroje.  Návštěvníci budou
také blíže seznámeni se zásada-
mi chování, aby doma nehořelo,
s problematikou nesprávného
parkování, které hasičům ztěžuje
podmínky pro rychlý a účinný
zásah, s druhy a použitím pře-
nosných hasicích přístrojů apod.
Rozhodně také nelze opomenout 
oblast ochrany obyvatelstva, kde
budou návštěvníci seznámeni

s chováním v případě mimořád-
né události, např. jak se zachovat, 
když uslyšíme sirénou varovný 
signál, s problematikou evakuace 
obyvatelstva, např. co si sbalit do 
evakuačního zavazadla, se zása-
dami improvizované ochrany dý-
chacích cest a povrchu těla apod.
Bližší informace o průběhu dne 
požární bezpečnosti na jednotli-
vých stanicích, zejména o časo-
vém rámci Vám podají pro cent-
rální požární stanici Frýdek-Mís-
tek – nprap. Ing. Dalibor Kubátka 
– tel: 950 720 128, požární stani-
ci Nošovice – npor. Ing. Michal 
Guth – tel: 950 722 150 a požární 
stanici Třinec – npor. Bc. Bohdan 
Sikora, MSc. – tel: 950 721 135. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Jak se chovat při větrné bouři

Ještě jednou ze Dne matek v MŠ. Mezi děti přišel i kouzelník. J ště j d D t k MŠ M i děti řiš l i k l ík



V sobotu 24. května jelo 12 na-
šich sportovců a 1 rozhodčí na kraj-
ské závody v atletickém čtyřboji do
Stonavy. Minulý rok jsme se scho-
vávali pod deštníky a chodili v pláš-
těnkách a letos bylo počasí úplně
opačné. Ráno při odjezdu se nás ro-
diče ptali, jestli místo závodu nepo-
jedeme raději do akvaparku. Sluníč-
ko svítilo po celou dobu závodu tak 
jsme dbali na to, aby děti dodržovaly
pitný režim. I v tak teplém počasí se
všichni snažili o co nejlepší výkony.

Z kunčických závodníků obsa-
dili 1. místa: Markéta Vyroubalo-
vá, Karolína Vyroubalová, 3. místa
Eliška Majerková a Vojtěch Mráz.
Na medaile nedosáhli, ale přesto si
zaslouží pochvalu tito závodníci:
Veronika Cochlarová, Lucie Cho-
vančíková, Barbora Slívová, Klára
Tofl ová, René Šnyta, Michal Maje-

rek, Jan Knapek a Matyáš Kadúch. 
Všem jmenovaným patří velký dík 

za předvedené výkony a reprezenta-
ci naší TJ.
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Z ČINNOSTI  ASPV 
Vít a Zuzana Majerkovi

Medvědí stezka
V sobotu 10. května jsme 

v Kunčicích pod Ondřejní-
kem u sokolovny uspořáda-
li okresní soutěž Medvědí 
stezka. Ráno při přípravě 
tratě jsme ještě zmokli, ale 
potom se počasí umoudřilo 
a vysvitlo sluníčko. Dvou-
členné hlídky absolvovaly 
rozmanitou a náročnou trať 
o délce 4,5 km a během 
závodu plnily branné a vě-
domostní úkoly. Příprava 
těchto závodů je velmi ná-
ročná. Jak na přípravu tratě 
a úkolů tak na kvalifi kova-
né rozhodčí na jednotlivých 
stanovištích. Náš odbor má 
štěstí, že nám ochotně při-
šli pomoc naši dlouholetí 
členové a také naši bývalí 
závodníci. První hlídka vy-
startovala na trať v 9:30 za 
krásného slunečného poča-
sí. Poslední závodníci do-

běhli do cíle kolem poled-
ne. Na rozhodčí čekalo ješ-
tě posbírání fáborků a úklid 
tratě. Jako jediná odměna 
pro rozhodčí a organizáto-
ry byla vynikající zelňačka. 
Všichni závodníci a jejich 
vedoucí byli s připraveným 
zázemím a závody spoko-
jeni. Po spočítání výsledků 
a následovalo vyhlášení. 
Kunčičtí závodníci dopadli 
takto:

1. místa si vybojova-
li: René Šnyta s Michalem 
Majerkem, Natálie-Laura 
Mynářová s Eliškou Ma-
jerkovou, Barbora Slívová 
s Klárou Tofl ovou, Jan Da-
vid s Liborem Vaňkem.

2. místa obsadili:  Klára 
Mrázová s Annou Janaso-
vou, Adam Křenek s Vojtě-
chem Mrázem.

3. místo osadili Matyáš 

Kadúch s Janem Knapkem, 
Julie Poláchová s Markétou 
Vyroubalovou a Lucie Cho-
vančíková, která závodila 
s Annou Huďovou z Palko-
vic.

Všem závodníkům dě-
kujeme za reprezentaci 

a přejeme hodně úspěchů 
v krajském kole. Poděková-
ní patří také všem organi-
zátorům a rozhodčím, pře-
devším naším mladým bý-
valým závodníkům a dou-
fáme, že nám pomůžou i při 
dalších akcích.

Atletika

Z nedávného setkání „dříve narozenýc h“. 
Foto: Zdeněk Šrubař.
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K

Dne 7. května 2014 žáci 8. a 9. třídy navštívili díky spo-
lupráci s partnerskou školou SOŠ Lískovecká ve Frýd-
ku Místku v projektu NatTech interaktivní expozici U6 
v areálu Dolních Vítkovic. Exkurze volně navazovala na 
workshopy, které děti absolvovaly na partnerské škole, a ve
kterých se dozvěděly o využití matematických a fyzikál-

ních zákonitostí používaných při sestrojování a výrobě stro-
jů. Na této komentované výstavě si mohly samy vyzkoušet, 
jak stroje fungují a jak se v praxi využívá fyzika a matema-
tika. Osobní zkušenost je pro žáky velmi důležitá, pomáhá
v zapamatování a upevnění jejich znalostí. Děti byly z ně-
kterých exponátů přímo nadšené.  Petra Švrčková

22. 5. 2014 se žáci 4. ročníku naší školy 
vydali do Frýdlantu nad Ostravicí, kde 
si mohli opět vyzkoušet jízdu na kole. 
Tamní velmi pěkně vybavené hřiště 

jim bylo k dispozici již na podzim 
loňského roku. Po úspěšném napsání 
testů vykonali praktické jízdy a všichni 
si radostně mohli převzít průkaz 

cyklisty. Mladí cyklisté však vědí, že 
samotný průkaz je na silnici neochrání 
a musí být v dopravním provozu velmi 
opatrní. Markéta Jurková

Průkaz cyklisty

Exkurze MALÝ SVĚT TECHNIKY U6 - NatTech

Foto: archiv ZŠ
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Y KARLA SVOLINSKÉHO

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků

Dne 1. dubna 2014 se naše škola přihlásila do projektu
Českého olympijského výboru, který se zaměřuje přede-
vším na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol
po celé republice. Olympijský víceboj se skládá z několika
disciplín, které jsou vybrány s ohledem na prověření růz-
ných schopností dětí:

1. výbušnost - skok daleký z místa
2. rychlost - běh na 60 m / člunkový běh 4 × 10 m
3. běžecká vytrvalost - běh na 500 m (1. st.) / 

běh na 1000 m (2.st.)
4. pohyblivost - hluboký předklon
5. silová vytrvalost - výdrž ve shybu / shyby
6. hod - hod kriketovým míčkem

Protože děti z 1. stupně chodily v době konání plavat, 
uspořádali jsme s pomocí žáků 9. třídy ve dnech 11. 
a 30. dubna sportovní dopoledne. Žáci 2. stupně splnili 
disciplíny v hodinách tělesné výchovy. Šesťáci v hodi-
ně výtvarné výchovy namalovali vlajku, kterou jsme 
s sebou vzali i při sportovním dni na vrchol Velkého 
Javorníka.
Hlavní cíl víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, 
ale zapojit co nejvíce žáků 1. − 9. tříd základních škol 
do šesti měřitelných disciplín a zažít radost z pohybu 
a svých vlastních výsledků. To se doufejme, podařilo. 

Petra Švrčková

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

LETNÍ SPORTOVNÍ DEN
V pátek 9. května jsme se vydali na
turistický výšlap na Velký Javorník,
kde je od loňského září postavena
nová rozhledna. Zúčastnili se žáci
čtvrté, páté, šesté, sedmé a deváté
třídy. Výstup jsme zahájili ve Veřovi-
cích, kam jsme dojeli vlakem. Čtvrtá

a pátá třída šla kratší trasu z Padolí 
po modré turistické značce a ostatní 
pokračovali k pramenu Jičínky, přes 
Malý Javorník na vrchol. Na Velkém 
Javorníku jsme se občerstvili, poko-
chali pohledem z rozhledny, pořídili 
pár fotek a vydali se na cestu dolů do 

Frenštátu pod Radhoštěm, kde na nás 
u restaurace NA ŽABÁRNĚ čekal 
autobus. Počasí nám přálo, všichni 
došli v pořádku dolů s dobrým poci-
tem sportovního výkonu a příjemné-
ho pobytu v přírodě.  

Petra Švrčková

V úterý 6. května se ve Frýdku – 
Místku uskutečnilo oblastní kolo 
soutěže Hlídek mladých zdravotníků. 
Soutěže se účastní pětičlenné hlídky 
ve složení velitel a 4 členové. Cílem 
soutěže je prověřit odborné znalosti, 
praktickou připravenost a dovednost 
v poskytování první pomoci, zdoko-

nalit činnost soutěžících při přípravě 
na záchranu života a zdraví spoluob-
čanů a naplňovat a realizovat principy 
Červeného kříže. Letos byla pro sou-
těžící připravena celkem 4 stanoviště, 
na kterých ošetřovaly hlídky různá 
poranění znázorněná realisticky na fi -
gurantech, předvedly znalosti v obva-

zové technice, polohování a transpor-
tu raněných. Naši školu reprezentova-
la hlídka ve složení, Sára Kadlecová, 
Vendula Dostálová, Anna Janasová, 
Klára Mrázová a Michal Majerek. 
Hlídka se v soutěži umístila na pěk-
ném 2. místě. Gratuluji. 

Eva Sladká

 Foto: archiv ZŠ
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K

Vznášejí se vysoko nad našimi hlavami a obdivujeme
jejich let. Každý z nás si je touží prohlédnout zblízka. Žáci
kunčické školy tu možnost měli 13. 5. 2014, když za nimi
přijeli sokolníci ze spolku Zeyferus, aby jim předvedli

práci s dravými ptáky, pověděli něco o jejich životě 
a ukázali sílu, dravost i jemnost těchto krásných živočichů, 
kteří obývají Beskydy.  Byl to pěkný zážitek. 

Markéta Jurková

DRAVCI

Foto: archiv ZŠ



Ve středu 21. května 2014 se žáci naší 
školy zúčastnili atletických závodů 
ve Frýdku - Místku na stadionu 
oddílu Slezan. Závodila dvě družstva 
- starší žáci ve složení: Jan David, 
Martin Havlíček, Matěj Macura, 
Adam Nevřiva a Libor Vaněk 
a družstvo mladších dívek: Markéta 
Heisigová, Eliška Majerková, Lucie 

Šilbachová, Marie Šnytová a Marie 
Štefková. Všichni závodníci museli 
absolvovat čtyři disciplíny: sprint na 
60m, vytrvalostní běh - dívky 600m, 
chlapci 1000m, hod kriketovým 
míčkem, kluci vrh koulí a skok vysoký 
nebo daleký. Výkony se bodovaly 
podle tabulek a do konečného pořadí 
se počítali čtyři nejlepší závodníci 

z každého družstva. V celkovém 
hodnocení jsme neuspěli, ale 
v jednotlivých disciplínách si někteří 
udělali pěkné osobní rekordy. Zvláště 
Libor Vaněk, který ve vrhu koulí 
obsadil 1. místo a ve skoku vysokém 
byl s výkonem 155 cm třetí. Všichni si 
užili příjemnou atmosféru atletického 
mítinku.   Petra Švrčková
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Y KARLA SVOLINSKÉHO

Čtení je v životě člověka nepostradatelná dovednost. Vědí 
to již žáci základní školy. Dnes však mají děti kromě knih 
i jiné zdroje vědění. Proto chválíme ty děti, které sáhnou 
po knize i ve svém volném čase a umožňujeme jim, aby 
se s přečtenými zážitky podělily i se svými kamarády. 
Nejlepší záznamy četby každoročně vyhodnocujeme 
a čtenáře odměňujeme.

V letošní čtenářské soutěži byli úspěšní tito žáci a žákyně:

I. KATEGORIE – 1. třída
1. Martin Hrubiš
2. Radan Šlechta
3. Daniel Šrámek
II. KATEGORIE – 2. a 3. třída
1. Petr Vvkrut, Kryštof Menšík
2. Václav Cáb, Stela Baranová
3. Patrik Klepáč, Michal Grohman
III. KATEGORIE – 4. a 5. třída
1. René Šnyta, Ondřej Sebera
2. Lucie Chovančíková, Barbora Menšíková
3. Ivana Hrubišová, Martina Foltýnová  Markéta Jurková

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ 2014

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

 Foto: archiv ZŠ
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MoraviaPharm s.r.o. připravuje otevření výdejny léků i v Kunčicích pod Ondřejníkem, v budově obecního úřadu vedle ordinací M i Ph ři j t ř í ýd j léků i K či í h d O dř j ík b d ě b íh úř d dl di í
lékařů. V tuto chvíli se čeká na povolení Státním ústavem pro kontrolu léčiv. O otevření této výdejny budete včas informováni 
prostřednictvím obecního rozhlasu, webu obce a Obecních novin.

Osmý ročník soutěže 
O KUNČICKÝ POHÁR

Věra Kahánková
V pátek 9. května se konal již 8. ročník noční soutěže O KUNČICKÝ POHÁR.  Soutěž se vždy připravuje dlouho 
dopředu, ale nejintenzívnější práce začaly ve čtvrtek odpoledne a pokračovaly až do sobotního rána. Soutěž byla 

zahájena ve 21 hodin slavnostním nástupem, kde všechny přítomné závodníky přivítal i starosta obce Ing. Tomáš Hrubiš.

Na start se během večera a noci postavi-
lo 24 mužských a 10 ženských družstev, 
v každé z těchto kategorií jsme měli své 
kunčické zástupce. Naše soutěž je vlastně 
první velká zahajovací soutěž v sezóně, 
a tak se snaží všechna družstva ukázat, jak 
jsou připravena, a co se od nich může če-
kat v příštích kolech. Podle toho vypadaly 
i výsledky. V kategorii mužů se do celko-
vého výsledného času 15. vteřin se vešly 
4 družstva, do 16. vteřin pak 7 družstev.  
Naopak soutěž nedokončilo 8 družstev, 
mezi nimi bohužel i naši muži. Jejich útok 
byl výborně rozjetý, ale chyba na levém 
proudu zhatila všechny naděje. V katego-
rii žen se celkově do času 19. vteřin vešla 
4 družstva, 1 družstvo svůj útok nedokon-

čilo. Náš ženský tým provedl svůj útok 
dobře, s časem 20.550 skončil na 5. místě.

Celkové výsledky „na bedně“:

Muži - 1. místo Petřvaldík 14.336; 2. Pr-
chalov A 14.453; 3. Lubno 14.534
Ženy - 1. místo Albrechtice 18.372; 2. Me-
tylovice 18.888; 3. Frýdek 18.903

O závodníky i hosty bylo připraveno naše 
již tradiční občerstvení, na které se jezdí 
i z daleka, a to grilovaná kýta a bramborá-
ky. Dále jsme nabízeli douzované klobásy, 
pivo a jiné laskominy. 

Naše soutěž je i známa kvalitními a hod-
notnými cenami, které umístěná druž-

stva obdrží. Letos jsme přidali i jednu 
novinku, při závěrečném nástupu se lo-
sovaly 3 ceny pro jednotlivce, a to láhev 
Metaxy, poznávací zájezd a tandemový 
seskok. Ještě nikdy na závěrečném ná-
stupu nebylo tolik závodníků. Za všech-
nu materiální i fi nanční pomoc děkujeme 
našim sponzorům, bez kterých bychom 
nemohli vůbec naši soutěž pořádat. Po-
děkování patří i MUDr. Chovančíkovi 
a jeho manželce, kteří poskytovali po-
moc zraněným závodníkům. Letos měli 
práci se třemi případy. Náš dík patří sa-
mozřejmě i panu starostovi Ing. Hrubi-
šovi a obecnímu úřadu, který nás v naší 
aktivitě podporoval.  Ještě jednou obrov-
ský dík.

Inzerce
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Michal Štulc, Matěj Přeček, Radek Šustek, Pavel Vaněk, Emil Hučík, Pavel Pichl a Michal Kuchař.Mi h l Št l M těj Př č k R d k Š t k P l V ěk E il H čík P l Pi hl Mi h l K h ř

Nikča Hučíková, Barča Přečková, Betka Henzlová, Péťa Jalůvková, Evča Magnusková, Káča Káňová a Boďa Kahánková.Nikč H čík á B č Př čk á B tk H l á Péť J lů k á E č M k á Káč Káň á B ď K há k á
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Osmý ročník soutěže 
O KUNČICKÝ POHÁR

Celá soutěž by se nedala zorganizovat bez podpory těchto sponzorů:
Petr Vykrut Zahradní služby
JOB centrum Ostrava 
Ing. Vladimír Petrovský Hotel a Kafé Silesia
Marcel Matušák Cestovní kancelář BOŠ
Jakub Němec Palírna u Jakuba
Simona Macurová Hospůdka na Kopečku
Václav Krkoška Penzion Krkoška
Iva Vrlíková Restaurace Skalka
Martin Kotrík Restaurace na Maraláku
Zdeněk a Kateřina Michálkovi Hotel Ondřejník
Petr Mikeska Ski areál Opálená
Ing. Petr Foltýn 
Marek Zádrapa SOFT COTTON s.r.o
Roman Černoch Autodoprava
Zdeněk Václavík Autodoprava
Luděk Heinz Autodoprava
Leoš Daníček Zednické práce 
Libor a Tomáš Zpěvákovi Autoservis
Lubomír a Tomáš Závodní Instalatérství
Tomáš Nevřiva  Výkopové práce
Ing. Pavel Řezníček Soukromý zemědělec
Leoš Řezníček Soukromý zemědělec 
Macurovi Soukromí zemědělci
Petr Ulčák Soukromí zemědělci
Alexandr Jaroš
Rostislav Hurník Finanční poradenství
Jaromír Běčák Soukromý zemědělec
Ing. Oldřich Menšík  Soukromý zemědělec 
Karel Reček Pohřební služba
Michaela Šebelová Fyzioterapie Beskydy
Jiří Halla Výkopové práce
Martin Kyjanica Pila Kunčice
Kunčická s.r.o.
Oldřich Vašut Pekárna“Turkův mlýn“ Tichá 
Ivana Keňová Elektrokola Beskydy
Marcela Byrtusová Květinářství
Radim Kovář MRK pozemní práce
Radim Fajkus Stolařství
Miloš Cochlar Soukromý zemědělec
Stanislav Geryk Autoškola
Petr Nikel ubytovací služby, služby traktorem 
OÚ Kunčice pod Ondřejníkem
Základní škola Kunčice pod Ondřejníkem 
MUDr František Chovančík
Ing. Vojtěch Menšík Soukromý zemědělec
Vinařství Sýkora Čejkovice Vinotéka Huťařství
Tandemový paragliding Shory Shora 
Manželé Motykovi
Vinotéka U Kuby Věra Kahánková
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Z činnosti odboru ASPV

Kunčický ovál
Vít a Zuzana Majerkovi

V pondělí 5. května 2014 uspořádali 
TJ Sokol Kunčice p. O. ve spolupráci 
se ZŠ a MŠ K. Svolinského Kunčice p. 
O. 8. ročník Kunčického oválu (štafeto-
vý běh dvojic), konaného u příležitosti 
69. výročí osvobození naší obce od fa-
šistů a jako vzpomínku padlých spolu-
občanů ve 2. světové válce. Letos nám 
počasí opravdu přálo a bylo to znát i na 
počtu závodníků a diváků. Mezi zá-
vodníky a diváky byli i zastupitelé naší 
obce. Byli jsme velice mile překvapeni 
a spokojeni s tak velkou účasti (celkem 
závodilo 58 dvojic). Organizačně se 
nám tato akce podařila zvládnout i přes 
malé potíže při přihlašování účastníků. 

Je škoda, že někteří závodníci nevyu-
žili možnosti se prezentovat dříve v ZŠ 
a MŠ na připravených přihláškách.  Do-
mluvili jsme se na vylepšení prezenta-
ce, abychom byli připraveni v příštích 
letech i na daleko větší účast.

Letos byly malé děti rozděleny do 
dvou kategorií a běžely 100 metrů. Jako 
první se na startovní čáře seřadily malé 
děti do tří let se svým doprovodem.  
V druhém sledu běžely děti do 6ti let. 
Závod těch nejmenších byl mohutně 
povzbuzován všemi diváky a atmosfé-
ra připomínala Zlatou tretru. Na řadu 
přišla školní mládež, která měla trať 
o něco delší – běžel se okruh kolem fot-

balového hřiště. I zde se závodilo s vel-
kým nasazením jak mládeže tak dospě-
lých. Po doběhnutí posledních závod-
níků se spočítaly výsledky a bylo slav-
nostní vyhlášení. Během celého závodu 
si účastníci mohli zakoupit občerstvení 
v malém bistru. Všichni závodníci ob-
drželi účastnický list a malou sladkost. 
Celou tuto akci nafotil PaedDr. Zdeněk 
Šrubař.

Výsledky malých dětí byly tak vy-
rovnané, že do tabulky píšeme jenom 
první tři.  

Děkujeme všem, kteří si přišli zazá-
vodit a i všem divákům za povzbuzo-
vání. Dík také patří všem pořadatelům. 
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Na 6. – 17. místě se umístily tyto dvojice (první je startovací 
číslo): 18 - Patricie Kadúchová, Pavol Kadúch. 19 - Vojtěch Lo-
renc, Miroslav Kokeš. 20 - Natálie Gudbierová, Tereza Palánová. 
22 - Mikuláš Nikel, Kateřina Niklová. 25 - Sofi a Šimorová, Mar-
tina Dymáková. 26 - Jan Macura, Lucie Stachová. 27 - Šimon 
Šnyta, Radim Šnyta. 30 - Amálie Strnadlová, Michaela Strnadlo-
vá. 42 - Šimon Mičulka, Hynek Mičulka. 44 - Pavel Macura, 
Petr Macura. 45 - Ondřej David, Jan David. 48 -Daniel Mikulka, 
Lenka Mikulková.
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