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POZVÁNKY
5. – 26. ãervna
V˘tvarná a literární soutûÏ

více na stranû 16

12. ãervna
Beseda s Liborem Uhrem

více na stranû 7

20. ãervna
Kfiest CD Galerie

více na stranû 16

6. ãervence
Vzpomínka na Mistra Jana Husa

více na stranû 3

Mládí vpfied!

Start pfied‰kolákÛ na II. roãníku Kunãického oválu. (více  na stranû 12)Start pfied‰kolákÛ na II. roãníku Kunãického oválu. (více  na stranû 12)
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Vzpomínková pietní akce 
konaná pfii pfiíleÏitosti 63. osvobození Kunãic pod Ondfiejníkem a vítûzství nad nacismem

Foto: Petr Try‰ãukFoto: Petr Try‰ãuk
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Víãka z PET lahví jsou jen nepatrnou ãástí domácích odpadÛ.
A pfiesto mohou b˘t uÏiteãné. Zapojte se s námi do sbûru víãek
a pfiispûjete tím k zakoupení glukózooxidázov˘ch senzorÛ pro
kontinuální mûfiení glykémie.

Za spolupráci dûkuje
Obãanské sdruÏení Dítû s diabetem, které v˘tûÏek pouÏije ke

zlep‰ení kvality Ïivota dûtí s diabetem. Vr‰ky moÏno vhodit do
krabic, které jsou umístûné naObecním úfiadu na chodbû pod

v˘vûskou ( chodba mezi po‰tou a vstupem k obvodnímu lékafii)
nebo osobnû paní ¤ezníãkové – dvefie ã. 24. – pokladna obec-
ního úfiadu.

Vr‰ky budou pfiedány: Edukaãní
centrum pro dûti s diabetem, Kostelní
100/22, 702 00  Ostrava – Moravská
Ostrava, tel. 596 112 203, 731 501
020, www.ditesdiabetem.cz

Îádáme odbûratelé vody v
k.ú. Kunãice pod Ondfiejníkem,
ktefií je‰tû nemají uzavfienou
novou Smlouvu o dodávce vody,
aby tak uãinili nejpozdûji do 31.
ãervence 2008. T˘ká se to pfiib-
liÏnû 200 odbûratelÛ, proto
nenechávejte uzavfiení Smlouvy
na poslední chvíli. 

Uzavfiít Smlouvu mÛÏete
osobnû pfiímo na sídle
spoleãnosti Kunãická s.r.o, ã.p.
569, PSâ 739 13  Kunãice pod
Ondfiejníkem ve dnech Po, St
8.15-12.00  13.00-17.00; Út, ât,
Pá 8.15.-11.30  12.30-14.30, pfií-
padnû se telefonicky domluvit s
paní Danielou Kociánovou na
telefonním ãísle 725 506 902 o
zaslání Smlouvy na Va‰i e-
mailovou adresu s následn˘m
doruãením osobnû, popfi. po‰tou.

Pokud odbûratel neuzavfie
Smlouvu do uvedeného termínu
a bude i nadále odebírat vodu,
budeme to posuzovat jako neo-
právnûn˘ odbûr dle §10 (1a)
zákona ã. 274/2001 Sb., Zákon o
vodovodech a kanalizacích pro
vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûk-
ter˘ch zákonÛ (zákon o
vodovodech a kanalizacích).

NezapomeÀte, prosím, uhra-
dit ãtvrtletní zálohové platby dle
Smlouvy. Máte moÏnost pfiímo
osobnû na sídle provozovatele,
popfiípadû z úãtu u Va‰í banky
na úãet provozovatele ã.
1735758319/0800 s variabilním
symbolem – ãíslem Va‰í smlouvy.

Pevnû vûfiíme, Ïe to zvlád-
neme bez jak˘chkoliv vût‰ích
problémÛ.

Kunãická s.r.o.

Kunãická s.r.o.

Zapojte se a pomáhejte dûtem s diabetem!!!
sbírejte s námi víãka z plastov˘ch lahví

O‰etfiovatelská sluÏba
Tyto úkony jsou hrazené zdravotní-

mi poji‰Èovnami (po schválení o‰et-
fiujícím lékafiem) a jsou provádûny
kvalifikovan˘mi zdravotními sestra-
mi od pondûlí aÏ do nedûle po
cel˘ch 24 hodin.

Aplikace injekcí, infusí, insulinu
Aplikace analgetik
Vy‰etfiení hladiny krevního cukru

glukometrem
Mûfiení krevního tlaku, teploty,

tepu, dechu, pfiíjmu a v˘deje tekutin
Komplexní  péãe o klienty upouta-

né na lÛÏko
Pfievazy ran, proleÏenin, bérco-

v˘ch vfiedÛ i za pomoci biolampy,
péãe o stomie, moãové katetry, Ïalu-
deãní sondy, tracheotomie, epicysto-
mie, provádûní cevkování

Komplexní o‰etfiovatelská péãe o
imobilní a inkontinentní

Zaji‰tûní a pfiíprava k pfiedoperaã-
ním ãi diagnostick˘m vy‰etfiením

Rehabilitaãní o‰etfiovatelství –
nácvik sobûstaãnosti, mobilizace,
vertikalizace, nácvik chÛze o berlích
a pomocí chodítka

Práce spojené s pfiijetím, propu‰tû-
ním pacienta z nemocniãního  o‰et-
fiení a úmrtím nemocného v domácí
péãi

Odbûry krve  a moãi v místû byd-
li‰tû pro málo pohyblivé osoby

Dohled nad dávkováním a uÏívá-
ním léku, dohled nad plnûním naor-
dinovan˘ch úkonÛ

Pravidelné kontroly zdravotního
stavu a informování lékafie o zdra-
votním stavu klienta

Zaji‰tûní a organizace preventiv-
ních prohlídek

Peãovatelská sluÏba
Peãovatelskou sluÏbu zaji‰Èují

peãovatelky, klient tuto sluÏbu hradí
podle ceníku peãovatelsk˘ch sluÏeb.

Cílová skupina:  seniofii, osoby
s jin˘m zdravotním postiÏením,
osoby s kombinovan˘m postiÏením,
osoby se zdravotním postiÏením

Vûková struktura cílové skupiny:
dospûlí (27-64 let), mlad‰í seniofii (65
– 80 let), star‰í seniofii (nad 80 let)

Provádûná péãe  -  pondûlí aÏ
pátek od 7 – 15 hod.
Napfi. 
• úklidy malého i vût‰ího rozsahu
• praní a Ïehlení prádla
• pravidelné nákupy, doná‰ka lékÛ a

zdravotních potfieb
• pomoc pfii úkonech osobní hygieny 
• jednoduché o‰etfiovatelské úkony
• pfiíprava a uvafiení pokrmu
• vyfiízení úfiedních záleÏitostí
• pedikúra v domácím prostfiedí

Kontakt:
Adresa: Kostelní 15, 744 01 Fren‰tát

pod Radho‰tûm, Tel. 556 83 69 37,
mob. 732 955 774

e-mail. chops.frenstat@caritas.cz

PÛjãovna zdravotních pomÛcek
SlouÏí  obãanÛm, u kter˘ch je

nutné pouÏití zdravotní pomÛcky ke
kompenzaci zdravotního handica-
pu.  Tyto pomÛcky si mÛÏe zapÛjãit
kterákoli rodina ãi obãan v oblasti
pÛsobnosti Charity Fren‰tát za
poplatek. Pracovníci pÛjãovny
poskytují poradenskou ãinnost
v oblasti zdravotních a a kompen-
zaãních pomÛcek a jejich pouÏívá-
ní, pofiizování náhradních dílu atd.

Nabídka pomÛcek:
• usnadÀující pohyblivost -  invalid-

ní vozíky, chodítka (pevná, ,koleã-
ková, podpaÏní), berle, hole

• zvy‰ující dostupnost a samostat-
nost pfii hygienické péãi – napfi.
toaletní Ïidle, nástavce na WC,
sprchové Ïidle, sedaãky na vanu

• umoÏÀující setrvání a o‰etfiování
leÏícího klienta v domácnosti –
napfi. mechanická a elektrická
lÛÏka, elektrické antidekubitní
matrace, antidekubitní pomÛcky
servírovací stolky.
Kontakt:
Adresa: Kostelní 15, 744 01 Fren‰tát

pod Radho‰tûm, Tel. 556 83 69 37,
mob. 737 036 954

e-mail. chops.frenstat@caritas.cz

Penzion pro seniory
Domov tvofií zázemí pro o‰etfiova-

telskou a peãovatelskou sluÏbu. Jeho
cílem je umoÏnit v‰em klientÛm b˘t
co nejdéle sobûstaãn˘mi a strávit
stáfií na odpovídající Ïivotní úrovni.
Obyvatelé domova jsou ubytováni
v osmi jednopokojov˘ch garsonié-
rách vybaven˘ch kuchyÀsk˘m kou-
tem a sociálním zafiízením.  

Kontakt:
Adresa: Martinská ãtvrÈ 1161,  744 01

Fren‰tát pod Radho‰tûm, Tel. 556 83
16 09, mob. 604 841 244

e-mail: frenstat@caritas.cz 

Matefiské centrum Klubíãko
Matefiské centrum (MC) je místem

setkávání maminek ãi tatínkÛ na
matefiské dovolené a jejich dûtí. MC
umoÏÀuje rodiãÛm s mal˘mi dûtmi
vyjít z izolace, kam se celodenní péãi
o dítû dostávají. Je zde pro Vás pfiipra-
ven zajímav˘ program, na jehoÏ tvor-
bû se mÛÏete podílet. MC je zaloÏeno
na principu dobrovolnosti a vzájemné
v˘pomoci, naslouchání, pfiedávání
zku‰enosti. Do pfiípravy programu se
mÛÏe zapojit kaÏd˘, kdo má chuÈ.
Nûkteré programy budou vedeny pro-
fesionálnû, jiné zase laicky, ale vûfií-
me, Ïe v‰echny s nad‰ením. Nav‰tû-
vujícím rodiãÛ jsou k dispozici poãí-
taãe s pfiipojením na internet.

Budeme rádi, kdyÏ se pfiijdete
podívat v úterky od 8.30-12.00 hod. 

Pátky od 8.30 – 12. hod.
Klub tatínkÛ s dûtmi -  pátky od

16. 00 hod.  
Kontakt:
Adresa: Kostelní 15, 744 01 Fren-

‰tát pod Radho‰tûm
Mob. 737 363 851
e-mail: klubicko.frenstat@caritas.cz
sweb.cz/klubicko.frenstat

Na‰e sluÏby poskytujeme
Ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm, Lich-

novû, Vlãovicích, Mni‰í, Bordovi-
cích, Trojanovicích, Kunãicích pod
Ondfiejníkem, na âeladné, Tiché,
Kozlovicích, Mûrkovicích, na
Hukvaldech, ve Sklenovû.

Charita ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm nabízí obãanÛm tyto sluÏby



3

Kunãice pod Ondfiejníkem

Jubilanti
v ãervnu oslaví svá 

Ïivotní jubilea tito obãané

Zita Kovalská 91 let
Ludmila Holubová 89 let
Jarmila BlaÏková 86 let
Libu‰e Tobolíková 84 let
Marie ·rubafiová 83 let
Josef Martinák 83 let
Eugen Pustka 82 let
Irma Janáãová 82 let
Eli‰ka Bûãáková 81 let
Aloisie Blablová 80 let
ZdeÀka Kociánová 75 let
RÛÏena Koke‰ová 75 let
Bohumír Strnadel 70 let
Alexej Bittner 65 let
Eva Konviãková 65 let

V‰em jubilantÛm pfiejeme hodnû zdra-
ví, lásky a optimismu do dal‰ích let.

Rozlouãení
v mûsíci dubnu jsme se naposledy
rozlouãili s panem Oldfiichem
Borovcem a s paní Jarmilou Jurnou. 

Pozvání
na ãervnovou vycházku se seniory
se vypravíme do sousední âeladné.
Sraz na vlakovém nádraÏí v úter˘ 24.
6. 2008 v 8.45 (vlak 8.53). Od nád-
raÏí âeladná smûrem k Ondfiejníku
se zastávkou na obãerstvení v hos-
tinci „Opálená“. Pak je‰tû kousek
v˘‰ na okrajovku a po ní do Kunãic
p. O. 

NáboÏenská obec Církve ãeskoslovenské
husitské v Kunãicích pod Ondfiejníkem

zve v‰echny, kdo si chtûjí s námi pfiipomenout osobnost Mistra Jana
Husa, k úãasti na bohosluÏebném shromáÏdûní v nedûli 6. ãervence
2008 v 8.30 hodin v Husovû sboru CâSH v Kunãicích p. O.

Aby nevymizel mil˘ dûtsk˘ zpûv z na‰ich ‰kol, pozvala paní uãitelka Marie Kahánko-
vá okolní ‰koly k soutûÏi nazvanou „Kunãická noteãka“. Mûla nahradit tzv.Loutniãku. Poz-
vání pfiijala Z· Ostravice. SoutûÏ se konala 28. dubna 2008. Tfiíãlenná porota i poslucha-
ãi sly‰eli 28 zpûváãkÛ a v‰ichni si zaslouÏili obdiv a potlesk. Není to tak jednoduché pfied-
stoupit pfied spoluÏáky a kamarády a zazpívat 2 písnû – jednu s doprovodem klavíru, dru-
hou bez nûj. Ale soutûÏ je soutûÏ, a tak v jednotliv˘ch kategoriích to dopadlo takto:

1. a 2. tfiída 1. místo Ondfiej Cochlar
2. místo Marie ·nytová
3.místo Veronika Ka‰parová

3., 4., 5. tfiída 1. místo Lenka Hrubi‰ová
3. místo Julie Poláchová

6. a 7. tfiída 1. místo Anna-Marie Holu‰ová

9. tfiída 1. místo Monika Ondruchová
2. místo Vendula Tymlová

Duo 1. místo Monika Ondruchová, Denisa Rybáfiová

O milou teãku za „Kunãickou noteãku“ se postarala paní uãitelka Pavla MaÀasová,
která vyrobila pro vítûze diplomy a pro v‰echny úãastníky hezké pamûtní listy a také paní
vychovatelka Ivana Myslikovjanová za zhotovení upomínkového dárku z keramiky.

Porota se tû‰í na 2. roãník této soutûÏe.

� �

Krása letniãek
Balkóny a oken-

ní truhlíky zaãínají
pomalu rozkvétat
do krásy. Za mûsíc,
dva budou plnûj‰í
a krásnûj‰í k radosti
majitelÛ i kolemjdoucích. Chtûli
bychom letos udûlat foto pfiehlídku
tûch nejhezãích a pak je vystavit na
jednom z panelÛ u vchodu OÚ.
Proto Vás, milí obãané, Ïádáme,
dejte nám pak vûdût o tûch, které vás
svou krásou a nápaditostí zaujmou
nejvíc, aÈ je mÛÏeme s v letních
mûsících „ zvûãnit“.

Pfií‰tí rok to
mohou b˘t tfieba
skalky, kvûtinové
záhony, dfieviny…..
Sbor pro obãanské

záleÏitosti

Kunãická noteãka (1. roãník)

Na Svatodu‰ní pondûlí 12. kvûtna t. r.
poslouÏila nám BoÏím slovem olomoucká
buskupka Mgr. Jana âiperová, která zde
kdysi pÛsobila jako faráfika. Vzpomnûla
s námi, Ïe pfied 80. roky o Svatodu‰ních
svátcích roku 1928 byl tehdy novû posta-
ven˘ zdej‰í HusÛv sbor otevfien ostravsk˘m
biskupem Ferdinandem Stiborem. Îel,
budova na‰eho sboru se pfii sv˘ch osmde-
sátinách nehonosí slavnostním hávem, pfii-
pomíná nyní spí‰ staveni‰tû. Pfies zimu z r.
2005 na r. 2006 se témûfi zhroutila sakristie
chrámu. ZpÛsobila to snûhová nadílka na
zchátralé stfie‰e a zdola se pod budovu tla-
ãily kofieny stromu. Na‰im vûfiícím se
podafiilo opravit tyto ‰kody svépomocnou
prací a zv˘‰enou finanãní obûtavostí.
V prÛbûhu let 2006 a 2007 bylo vynaloÏe-
no hlavnû na stavební materiál 40.654,-Kã
a dobrovolnickou prací vytvofiena asi pûti-
násobná hodnota díla. âekají nás v‰ak

dal‰í práce, zejména nové omítnutí budovy
a v˘stavba hygienického zázemí, bez
nûhoÏ se ve 21. století Ïádné shromaÏìo-
vací místo neobejde. Práce v‰ak postupují
pfiíli‰ pomalu, jsme omezováni skromn˘mi
finanãními prostfiedky. V této situaci nezb˘-
vá, neÏ se obrátit s prosbou pfiedev‰ím na
pfiíslu‰níky církve, zejména na ty, ktefií se
málo zúãastÀují  církevního Ïivota:pfiijìte
se podívat, co uÏ bylo na opravû sboru
udûláno a pouvaÏujte, jak byste mohli
pomoci k urychlení prací. PenûÏní pfiíspûv-
ky budou s povdûkem pfiijaty buì v hoto-
vosti nebo je lze poukázat na bûÏn˘ úãet u
âeské spofiitelny ã. 1762806339/0800.
Uvítáme ov‰em i zájem a pomoc kterého-
koliv kunãického obãana, jemuÏ záleÏí na
pûkném vzhledu v˘znamnûj‰ích budov
v obci.

Václav Kfiesina, faráfi a ãlenové Rady
star‰ích CâSH

Z náboÏenské obce 
Církve ãeskoslovenské husitské 
Kunãice pod Ondfiejníkem
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Usnesení z X. zasedání zastupitelstva obce Kunãice pod Ondfiejníkem konaného dne 20. 5. 2008

STAROSTA OBCE KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM

pfiítomni: Michal Pavlita, Oldfiich Hara-
bi‰, Lenka Dobiá‰ová, Pavel ¤ezníãek,
Tomá‰ Hrubi‰  

Program Rady Obce Kunãice pod
Ondfiejníkem pro 35. zasedání
dne 12. 5. 2008 v 16.45 hodin

1) Kontrola usnesení z minulého jednání
ã. 34 ze dne 28. 4. 2008

2) Kupní smlouva mezi obcí a E. a K.K.,
Kunãice p.O.

3) Zvefiejnûní zámûru prodeje, pronájmu
budovy ã.p. 304 a pfiiléhajících
pozemkÛ

4) Zvefiejnûní zámûru prodeje, pronájmu
budovy ã.p. 425 a pfiiléhajících pozem-
kÛ

5) Zadávací podmínky vefiejné zakázky
„Návrh – studie stavby Apartmánov˘ dÛm“

6) Povûfiení starosty obce podpisem doku-
mentÛ pfiijat˘ch na 35. zasedání RO
dne 12. kvûtna 2008

7) Diskuze
Hlasování: (pro – proti – zdrÏel se)

RO schvaluje program jednání 
4-0-0, 1 – nehlasoval

k bodu 1)
RO bere na vûdomí bez pfiipomínek
5-0-0

k bodu 2)
RO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a
E. a K.K., Kunãice p.O.
4-0-0, 1 - nehlasoval

k bodu 3)
RO schvaluje zvefiejnûní zámûru prodat
nebo pronajmout budovu ã.p. 304, poze-
mek p.ã. 1880/6 a st. 350, v k.ú. a obci
Kunãice pod Ondfiejníkem.
5-0-0

k bodu 4)
RO schvaluje zvefiejnûní zámûru prodat
nebo pronajmout budovu ã.p. 425, poze-
mek p.ã. 1748/4, p.ã. 1748/5 a st. 497,
v k.ú. a obci Kunãice pod Ondfiejníkem
5-0-0

k bodu  5)
RO schvaluje zadávací podmínky vyhla-
‰ovatele Kunãická s.r.o. k vefiejné zakázce
„Návrh – studie stavby Apartmánov˘
dÛm“ s tímto doplnûním:
V odstavci „Vymezení pfiedmûtu vefiejné
zakázky“:
1. se vûta „Pfiedpokládan˘ poãet apartmá-
nÛ  je 65 a pfiedpokládaná uÏitková plo-
cha stavby je 14 000 m2.“ mûní takto
„Pfiedpokládan˘ poãet apartmánÛ  je
maximálnû 65 a pfiedpokládaná uÏitková
plocha stavby je 14 000 m2.“
2. se vûta „Návrh stavby by mûl b˘t ‰etrn˘
k Ïivotnímu prostfiedí (nízkoenergetick˘
dÛm).“ doplÀuje o „a respektovat urbanis-
mus podhorské obce“
5-0-0

k bodu 6)
RO povûfiuje starostu obce podepsáním
dokumentÛ pfiijat˘ch na 35. zasedání dne
12. 5. 2008.
5-0-0 Michal Pavlita v.r., 

Oldfiich Harabi‰ v.r.

Zápis a usnesení ze 35. zasedání Rady obce Kunãice pod Ondfiejníkem, dne 12. 5. 2008

Zastupitelstvo obce:
(podle bodÛ programu zasedání ZO)

I.   Z v o l i l o :
1) návrhovou komisi ve sloÏení: Ing.

Antonín Îák, Vladimíra Macurová
2) ovûfiovatele zápisu: Vilém Majerek,

Oldfiich Harabi‰

II.   B e r e  n a   v û d o m í :
3) kontrolu usnesení z IX. zasedání

zastupitelstva obce konaného dne 13.
3. 2008,

4) informace o jednáních rady obce.

III.   S c h v a l u j e :
Program X. zasedání zastupitelstva obce,

5) úpravu rozpoãtu obce Kunãice pod
Ondfiejníkem ã. 2/2008 podle pfiílohy
ã. 1, pfiíjmy: 31.570.200,-Kã, v˘daje:
31.126.000,-Kã, financování: -
444.200,-Kã

6) úpravu rozpoãtu obce Kunãice pod
Ondfiejníkem ã. 3/2008 podle pfiílohy
ã. 2, pfiíjmy: 32.048.700,-Kã, v˘daje:
31.604.500,-Kã, financování: -
444.200,-Kã

7) pfiijetí dotace z rozpoãtu Moravskos-
lezského kraje ve v˘‰i 920 100,- Kã
na projekt „Chodník podél silnice
II/483 v Kunãicích pod Ondfiejníkem
– Úsek II“ a smlouvu o poskytnutí
dotace mezi obcí a Moravskoslez-
sk˘m krajem podle pfiílohy ã.3,

8) zru‰ení usnesení rady obce ã. 34, bod
10) Stanovení místního koeficientu
danûz nemovitosti od 1. ledna 2009,

9) neprojednávání bodu ã. 9) programu
X. zasedání zastupitelstva obce,

10) a) slouãení organizací Matefiská ‰kola
Kunãice pod Ondfiejníkem, pfiíspûv-
kováorganizace Iâ 70987424 a
Základní ‰koly Karla Svolinského
v Kunãicích pod Ondfiejníkem, pfiís-
pûvková organizace, Iâ 64120473,
s úãinností od 1. ledna 2009,
b) zru‰ení Matefiské ‰koly Kunãice pod
Ondfiejníkem, pfiíspûvková organiza-
ce, Iâ 70987424, s úãinností od 1.
ledna 2009,
c) Ïe se pfiejímající organizací stane
Základní ‰kola Karla Svolinského
v Kunãicích pod Ondfiejníkem, pfiís-
pûvková organizace, Iâ 64120473,
d) Ïe v‰echna práva a závazky organi-
zace Matefiská ‰kola Kunãice
podOndfiejníkem, pfiíspûvková organi-
zace, Iâ 70987424 pfiejdou dnem
slouãení na pfiejímající organizaci
Základní ‰kola Karla Svolinského,
pfiíspûvková organizace, Iâ 64120473
e) dodatek ã. 1 ke Zfiizovací listinû
organizace Základní ‰kola Karla Svo-
linského, pfiíspûvková organizace, Iâ
64120473 podle pfiílohy ã. 4,

11) a) prodej pozemku  p.ã.1197/51 o
v˘mûfie 254 m2 v k.ú. a obci Kunãice
pod Ondfiejníkem · a M.H., Kunãice

p.O. a P. a D.S., Kunãice p O.,
b) prodej pozemku p.ã. stavební 1989
o v˘mûfie 7 m2 v k.ú. a obci Kunãice p. O.
J.P., Kunãice pod Ondfiejníkem,
c) koupi pozemku p.ã. 1646/5 o v˘mû-
fie 20 m2 v k.ú. a obci Kunãice pod Ond-
fiejníkem od Ing. K.K., Kunãice p.O.,
d) pfievod pozemku p.ã. 3435/13 o
v˘mûfie 2 011 m2 a p.ã.3435/14 o
v˘mûfie 667 m2 v k.ú. a obci Kunãice
pod Ondfiejníkem z vlastnictví Morav-
skoslezského kraje, sídlem 28. fiíjna
2771/117, Ostrava, Iâ 70890692 do
vlastnictví obce Kunãice p. O..

Zafiazení nového bodu programu ã. 14)
Jednání finanãního v˘boru

IV.   Z m o c À u j e :
12) starostu obce k podpisu dokumentÛ

schválen˘ch na X. zasedání Zastupitel-
stva obce konaného dne 20. 5.  2008.

V. P o v û fi u j e
14) pfiedsedu finanãního v˘boru svoláním

jednání k problematice danû z nemovi-
tosti a poplatku za sbûr a svoz odpadu.

V Kunãicích p.O.,  20. 5. 2008

Michal Pavlita v.r., starosta obce
Oldfiich Harabi‰, místostarosta

Návrhová komise:
Ing. Antonín Îák, 

Vladimíra Macurová



V mûsíci bfieznu roku 1949 bylo uspofiádá-
no pásmo star˘ch národních zpûvÛ, sebran˘ch
panem Antonínem Pustkou, které zhudebnil
profesor Petr Hrubi‰ a nacviãil pan Jan Hrubi‰.
Pofiádáno bylo na HuÈafiství. Této produkce se
zúãastnilo také nûkolik bratrÛ a sester. 

Dne 10. 7. 1949 bylo pfiedáno hasiãské
motorové vozidlo. Tohoto pfiedávání se
zúãastnilo 6 sborÛ po 68 ãlenech. Pfiedání
dopravního vozu provedl pfiedseda MNV
Bedfiich Vojtek, kter˘ krátk˘m proslovem
pochválil místní sbor, Ïe jde v duchu doby se
zdokonalováním v˘zbroje. Pfiedal vÛz velite-
li Halamíkovi a klíãe od vozu byly pfiedány
zbrojífii bratru Janu BlaÏkovi. Dne 23. ãer-
vence 1950 vznikl poÏár od zaparkovaného
autobusu u paní Tabá‰kové. Shofiel autobus i
stodola, zachránûna byla jen obytná budova.
Pfii tomto poÏáru byli popáleni 2 fiidiãi a
jedna Ïena ztratila vûdomí. Tito fiidiãi byli
dopraveni sborov˘m autem do fr˘decké
nemocnice. V prÛbûhu celého tohoto roku
bylo abnormálnû sucho, které zpÛsobilo veli-
kou tûÏkost v dopravû vody. V tomto roce
sbor zasahoval 6krát pfii místních poÏárech a
3krát ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm. Koncem
roku 1950 bratr Jan Macura navrhuje, aby
byla pod Stolovou utvofiena poboãka hasiã-
ského sboru. Tento návrh neve‰el v platnost
proto, Ïe se nena‰lo vhodné místo pro
uskladnûní techniky. 

âlenské schÛze konané dne 18. ledna
1951 se zúãastnil inspektor poÏární ochrany
¤ezáã a pfiedseda MNV Franti‰ek Vojtek.
Bratr starosta Adolf Selcer zahájil  tuto schÛzi
a pfiedal slovo st. StráÏmistrovi ¤ezáãovi,
kter˘ zopakoval zákon 62/50, aby ãlenÛm
byly jasné zmûny v hasiãské organizaci co se
t˘ãe volby velitele, Ïe je správné, Ïe si ãlen-
stvo volí velitele samo.

Volba velitele pro poÏární sbor
První návrh bratra Aloise Pavlisky byl Fran-

ti‰ek Halamík, druh˘ návrh byl pro bratra
Antonína Pavlisku. Absolutní vût‰inou hlasÛ
byl zvolen za velitele svoru bratr Fr.Halamík,
kter˘ volbu pfiijal. Dne 17. 6. 1951 byl jmeno-
ván bratr Adolf Selcer ãestn˘m starostou a bra-
tru Klepáãovi byl udûlen diplom za dlouhole-
tou práci pro sbor. Sbor se zúãastnil ãtyfi slav-
ností jin˘ch sborÛ a to ve Vlãovicích, âeladné,
Ostravici a ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm.

Dne 7. února 1952 vznikl poÏár u pana
Jana Koke‰e. Pravdûpodobná pfiíãina byla od
uskladnûn˘ch umûl˘ch hnojiv, které se vli-
vem zatékání vznítily, Zásahu se zúãastnily
sbory Tiché, Fren‰tátu, Kozlovic a místní sbor.
Pfii tomto poÏáru uhofiel majitel usedlosti,
kter˘ vbûhl do kÛlny, kde byla hnojiva
uskladnûna a jiÏ se nevrátil. 

V roce 1955 v mûsíci srpnu byl veãer po
pracovní dobû odstaven u hasiãské zbrojnice
kombajn, ze  kterého do rána vytekl benzín
z nádrÏe, coÏ bylo klasifikováno jako sabo-
táÏ. Celou záleÏitost pfievzala do ‰etfiení  kri-
minální policie. Právû tuto noc nebyla
v poÏární zbrojnici ani jedna z dvouãlenn˘ch
hlídek. Pozdûji v‰ak bylo zji‰tûno, Ïe benzín
vytekl pfies sklenûnou nádobku ãistiãe benzí-
nu, která byla pravdûpodobnû otfiesy kombaj-
nu pfii práci praskla. Celou tuto vûc zavinil

kombajnér, kter˘ kom-
bajn po odstavení
fiádnû neprohlédl a
nezajistil.

Na v˘borové schÛzi
konané dne 6. 3. 1956
bylo mimo jiné na pro-
gramu oprava vûÏe na
su‰ení hadic, neboÈ
stará vûÏ byla jiÏ
nebezpeãná a hrozila
zfiícením. Tato oprava
byla po dlouh˘ch prÛ-
tazích a jednáních se
stavebním kombinátem
dokonãena v roce 1960. âlenové  na ní
odpracovali 1326 hodin. Na schÛzi, která se
konala v ãervenci 1957 oznámil velitel sboru
bratr Franti‰ek Halamík, Ïe mu bylo sdûleno
radou MNV, Ïe z politick˘ch dÛvodÛ nemÛ-
Ïe vykonávat dále funkci velitele, a proto se
této funkce vzdává. Na v˘borové schÛzi
konané v záfií téhoÏ roku byla mimo jiné
otázka ãlenství bratra Halamíka. Byla zhod-
nocena celá jeho práce a zasluhuje uznání.
Není tudíÏ dÛvodu, aby byl zbaven ãlenství.
Ve‰keré akce, které byly proti nûmu vedeny,
nemají s poÏárním sborem nic spoleãného.
Po reorganizaci okresu v roce 1960, kdy byl
okres Fren‰tát zru‰en, byla na‰e obec zaãle-
nûna do okresu Fr˘dek-Místek.

Na v˘roãní ãlenské schÛzi konané dne
10.12.1960 bylo mimo jiné také uvaÏováno o
pofiízení nového poÏárního dopravního vozu.
Dosavadní vÛz je pomal˘, s ãast˘mi porucha-
mi a pro ná‰ kopcovit˘ terén nevyhovující.

Na v˘borové schÛzi konané dne 28. 9.
1961, kterou zahájil bratr Îáãek, byla jako
první bod projednána koupû nového vozu
Tatra 805. Bylo konstatováno, Ïe kabinová
úprava vozu by byla velmi drahá a vÛz samot-
n˘ je tûÏk˘ do na‰eho terénu. Proto tento vÛz
bude odeslán do Jemnic u Olomouce na
generální opravu. Dne 20. 5. 1962 byla Tatra
805 dovezena z opravy.Dne 17. fiíjna 1962
nám byl odebrán âSPO vÛz Tatra 52.

Rok 1963 byl bohat˘ na ãinnost sboru. Byl
uspofiádán sportovní den, na kterém jsme
provedli poÏární útok a sjezd po lanû. Pro
pobavení vefiejnosti bylo sehráno fotbalové
utkání v˘boru SDH  proti v˘boru Sokola. Toto
utkání jsme vyhráli 6:4.

V tomto roce jsme se zúãastnili otevfiení
nové poÏární zbrojnice v Kozlovicích. Pfii
této pfiíleÏitosti byla uspofiádána soutûÏ, ve
které se na‰e druÏstvo umístilo na prvním
místû a získalo pohár. V tomto roce bylo také
uspofiádáno noãní okrskové cviãení na objekt
zemûdûlského druÏstva, jehoÏ úkolem bylo
vyzkou‰et dálkovou dopravu vody za ztíÏe-
n˘ch podmínek.

V roce 1964 bylo v na‰í obci uspofiádáno
námûtové cviãení na matefiskou ‰kolu na
pozemku JZD za úãasti pûti druÏstev muÏÛ,
jednoho druÏstva Ïen, jednoho druÏstva
dorostu a tfií druÏstev ÏákÛ. V roce 1964 se
ná‰ sbor byl pfiizván k ha‰ení poÏáru kostela
v Tiché. TaktéÏ v tomto roce dostala místní
jednota od OV âSPO skfiíÀovou stfiíkaãku PS
8 s pln˘m vybavením za fiádné plnûní hasiã-
sk˘ch povinností.

Rok 1966 zaãal pro místní hasiãe velmi
nepfiíjemnû. Zaãátkem roku byla dva poÏáry
obytn˘ch domÛ. Dne 25. 7. byla velká povo-
deÀ v celém kraji a také u nás. Tak rozsáhlou
povodeÀ málokdo z na‰ich obãanÛ pamato-
val. Ná‰ sbor se zúãastnil záchrann˘ch prací
pfii pomoci ohroÏen˘m rodinám a hlavnû pfii
uvolÀování mostÛ. Ne‰Èastn˘m dnem pro ná‰
sbor byl 28. ãervenec, kdy se následkem
de‰ÈÛ zaãala zvedat hladina vody, velitel
vyhlásil pohotovost a sbor vyjel na obhlídku
povodní ohroÏen˘ch míst. Po zji‰tûní situace
jel informovat pfiedsedu MNV, ale nedojel.
Na silnici byl oslnûn protijedoucím vozidlem
a havaroval. 

Dne 30. 9. 1966 v 16.30 hodin vypukl
v objektu JZD velk˘ poÏár. Ha‰ení se zúãastnilo
kromû na‰eho je‰tû 5 sborÛ pfiespolních. Loka-
lizování poÏáru trvalo témûfi 24 hodin. Ná‰ sbor
asistoval pfii likvidaci poÏáru je‰tû 3 t˘dny.
·koda na majetku ãinila 381 344 Kã. V tomto
roce ode‰el z na‰ich fiad bratr Adolf Selcer.

V roce 1968 probûhly oslavy70. let zalo-
Ïení sboru. V tomtéÏ roce absolvovali úspû‰-
nû zkou‰ky na odznak „Vzorného poÏárníka“
tfii ãlenové sboru.

Na schÛzi v˘boru v prosinci 1969 jsme se
dohodli, Ïe jelikoÏ stará ruãní ãtyfikolová stfií-
kaãka se potuluje kolem zbrojnice a je ter-
ãem rÛzn˘ch kratochvílí odvedencÛ a
náv‰tûvníkÛ místního hostince, ktefií v náladû
po poÏitém alkoholu potahují stfiíkaãku po
obci nahoru a dolÛ a není zdaleka jiÏ funkã-
ní, Ïe tuto se‰rotujeme. S tímto postupem
v‰ak docela nesouhlasili stafií ãlenové sboru,
ktefií navrhli, aby se stfiíkaãka opravila a
uchovala na‰im nástupcÛm na památku, jak
byla tûÏce a na dluh získána pro na‰e hasiã-
stvo. Stfiíkaãka byla opravena a byl poÏádán
bratr Kahánek, bylo-li by moÏné tuto stfiíkaã-
ku alespoÀ prozatím umísti ve stodole u paní
Hlaváãové. Díky tomuto rozhodnutí byla stfií-
kaãka zachována a je dosud funkãní.

V roce 1971 dostal zbrojnice nov˘ kabát –
bfiízolitovou omítku. Probíhaly dal‰í opravy a
úpravy v hasiãské zbrojnici. V roce 1973 u
pfiíleÏitosti oslav 75. v˘roãí zaloÏení sboru
byl uspofiádán prÛvod od poÏární zbojnice
k sokolské chatû, kde byla provedena ukázka
poÏární techniky a následoval letní veãer.

V roce 1975 byla na‰emu sboru pfiidûlena
nová motorová stfiíkaãka PPS 12. V roce 1976
byl zaloÏen nov˘ okrsek sloÏen˘ z tûchto
sborÛ: Ostravice, Staré Hamry, âeladná, Bílá
a Kunãice pod Ondfiejníkem.  Oslavy 80.
v˘roãí zaloÏení sboru se konaly v roce 1978.
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Z kroniky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Kunãicích pod Ondfiejníkem – 2. ãást

SoutûÏ poÏárních druÏstev 1971
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„V Beskydech je ‰koliãka,
kde zní dennû písniãka. 
Sú tam cérky, aj ogafii, 
Tam se v‰eck˘m dobfie dafií“.

A která je to ‰koliãka? No pfiece ta na‰e
v Kunãicích pod Ondfiejníkem. To, Ïe
jsou v Kunãicích dûti, které tanãí folklór
v DolÀánku pfii matefiské ‰kole, ví snad uÏ
skoro kaÏd˘. Naposledy se dûti pfiedvedly
se sv˘m pásmem na setkání dÛchodcÛ na
stfiedisku u pana Krko‰ky. Babiãkám a
dûdeãkÛm se na‰i muzikanti moc
líbili,spoustu písniãek si notovali spolu
s dûtmi.

Na‰e dûti se letos také líbily na oblast-
ní Vala‰sko-mezifiíãské matefiince a byly
proto vybrány na celostátní pfiehlídku
matefisk˘ch ‰kol do Nymburka. ProtoÏe
jsme na tuto pfiehlídku jeli jiÏ po osmé,
vûdûli jsme co nás ãeká a mohli jsme dûti
na tuto akci pofiádnû „nabudit“ a ty se na
„Nymburek“ hroznû moc tû‰ily.

Na dalekou cestu jsme vyrazili s 15
dûtmi autobusem ve ãtvrtek 8. kvûtna.
Na‰e dûti vystupovaly v páteãním progra-
mu spolu se 14 ‰kolkami z celé republiky.
Pfied samotn˘m vystoupením zaÏily dûti
dopoledne plné pfiekvapení - skákací
hrad, soutûÏe plné pfiekáÏek, hudební
vystoupení Lídy Helligerové (zpívá se
skupinou Schovanky) a natáãení ãeské
televize. 

Samotné vystoupení zahájil a modero-
val J. Kovafiík (moderátor Prima rány).
Na‰e vystoupení uvedl básniãkou, kterou
jsme si sebou pfiivezli a jejíÏ první sloku
jste si pfieãetli v úvodu. A jak básniãka
pokraãuje?

„Pfiivezli sme muzikanty,
aj s tu velkú basu,
toÏ sa v‰eci podívajte
na tu na‰u chasu“.

Za potlesku divákÛ dûti nastoupily
s velkou dfievûnou basou, housliãkami,
bubnem, pí‰Èalkou a cimbálkem. Lidé
v Nymburku byli s vystoupením na‰ich
muzikantÛ nad‰eni, bylo velmi nároãné a
vyjímeãné mezi ostatními pásmy, ve kte-
r˘ch dûti doprovázela pfieváÏnû  reprodu-
kovaná hudba. Dûti si z Nymburka
dovezly spoustu záÏitkÛ, dáreãkÛ od
pofiadatelÛ a od uãitelek z na‰í ‰kolky.

Pfii v‰ech na‰ich leto‰ních vystoupe-
ních jsme se setkali s velkou podporou
rodiãÛ, a to nejen slovním povzbuzením,
ale i finanãními dary, ze kter˘ch jsme
mohli dûtem kupovat dáreãky, dobroty a
ostatní, pro na‰e muzikanty, „dÛleÏité“
vûci. Za v‰echny tyto dary rodiãÛm dûku-
jeme, díky nim jsme ná‰ velk˘ úspûch i
náleÏitû oslavili dortem a ‰ampaÀsk˘m.

Za vyrobení na‰í krásné basy dûkujeme
panu Milo‰i Cochlarovi st.a panu V.
Cochlarovi.

Na‰i muzikanti
O úspûch v Nymburku se
zaslouÏily tyto dûti:
Markétka Niedobová, Aniãka Zádrapová,
Lucka Králová, Verunka Fuhrerová,
Natálka Chrobáková, Leniãka Poledníko-
vá, Lucka Chovanãíková, Janiãka Mikul-
ková, Tomá‰ek âajánek, Ondra Nikel,
Mí‰a Hanus, Martínek Strnadel a sólisté
Eli‰ka Chovanãíková, Sabinka Stempûno-
vá a Martínek Adamec.

KdyÏ maminky mají svátek
Druhou kvûtnovou nedûli slaví

v‰echny maminky „Svátek matek“. A
slavilo se i v na‰í matefiské ‰kole, a to
jako vÏdy netradiãnû a originálnû.

Maminky, babiãky a tety (muÏÛm
vstup zakázán) se se‰ly v pondûlí 12.
kvûtna odpoledne ve ‰kolce a ãekalo je
pfiekvapení. Jen pro nû a pro jejich dûti
ãarovali a dobrou náladu rozdávali
kouzelníci Kellnerovi. Dûti se nûkoli-
krát staly souãástí programu a mamin-
ky se pfiíjemnû bavily. Po vystoupení
kaÏd˘ své mamince popfiál, dal velkou
pusu a vlastnoruãnû vyroben˘ dáreãek.
Pak uÏ si maminky pfii kávû a zákusku,
kter˘mi je obslouÏily jejich dûti, mûly
ãas popovídat, dûti jim kreslily krásné
obrázky  a v‰ichni spoleãnû proÏili
krásné odpoledne. 
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V úter˘ 13. kvûtna odpoledne k nám pfii-
jely z druÏebního Kilbu rakouské dûti na
v˘mûnn˘ pobyt. Po vfielém pfiivítání u na‰í
Z· se spolu s hostitelsk˘mi rodinami ode-
braly do ãesk˘ch domovÛ. TéhoÏ dne, ces-
tou k nám, nav‰tívily Moravsk˘ kras. Stfie-
deãní dopoledne dûti strávily v kunãické
‰kole absolvováním bohatého programu.
Na úvod absolvovaly rakouské i kunãické
dûti vûdomostní kvíz o obou zemích,

úãastnily se hodiny chemick˘ch pokusÛ,
ve v˘tvarné dílnû vyrábûly ozdobn˘
pozdrav z Kunãic a uãily se zpívat ãeskou
lidovou písniãku a tanãit polku. Odpoled-
ne si jely ovûfiit svoji kondici a spolupráci v
t˘mu do Lanového centra Landek v Ostra-
vû. Ve ãtvrtek dopoledne rakouské dûti
vy‰ly na Pustevny. Odpoledne dûti byly na
v˘letech spolu s ãesk˘mi rodinami. Nav‰tí-
vily ·tramberk, Hukvaldy, absolvovaly

vyjíÏìku na koních. V pátek ráno jsme se
s nimi rozlouãili pfied ‰kolou a na‰i pfiátelé
se rozjeli domÛ do Kilbu. Cestou je‰tû nav-
‰tívili skanzen v RoÏnovû pod Radho‰tûm.
Na‰e komunikace v anglickém i nûmec-
kém jazyce se jistû zlep‰ila, záÏitky v‰ech
zúãastnûn˘ch kunãick˘ch dûtí byly pfiíjem-
né a se sv˘mi rakousk˘mi pfiáteli mnoho
z nás jistû zÛstane v kontaktu.

Krist˘na Vyroubalová, Ïákynû 9. roã.

Z· Karla Svolinského

·irokou vefiejnost zveme
ve ãtvrtek 12. ãervna 2008 v 18 hodin 
do ‰kolní galerie Z· Karla Svolinského 

na besedu a videoprezentaci Libora Uhra
z úspû‰ného v˘stupu na vrchol K2 v rámci expedice K2 Ostrava 2007

SoutûÏ Hlídek mlad˘ch zdravotníkÛ
V úter˘ 6. kvûtna 2008 se uskuteãnila
ve Fr˘dku - Místku oblastní soutûÏ Hlí-
dek mlad˘ch zdravotníkÛ. Na‰i ‰kolu
reprezentovala letos dvû druÏstva, cel-
kem 10 ÏákÛ. DruÏstvo A tvofiili tito
Ïáci: velitelka - Dominika Závodná,
ãlenové - Lucie ¤ezníãková, Viktorie
·upolová, Radek ¤ezníãek, Tomá‰
Führer. V druÏstvu B byl velitelem hlíd-
ky Dominik âajánek, jejími ãleny Jan
Roztoãil, Miroslava âajánková, David
Sladk˘ a TaÈána Par˘zková. Dûti muse-
ly pfii soutûÏi projít celkem ãtyfii stano-
vi‰tû, kde prokazovaly své znalosti v
poskytování první pomoci. O‰etfiovaly
napfi. podvrtnut˘ kotník, krvácení z
nosu, krvácející ránu na loktu a na
ãele, upadnutí do mdlob. KaÏd˘ ãlen
hlídky musel pfiedvést své znalosti a
zruãnost v obvazové technice a tran-
sportu zranûn˘ch. DruÏstvo A se umís-
tilo na 1. místû a probojovalo se do
krajského kola, které se letos uskuteãní
v Opavû. DruÏstvo B obsadilo pûkné 5.
místo. Dûkuji dûtem za snahu a vzor-
nou reprezentaci ‰koly a pfieji hodnû
úspûchÛ vítûznému druÏstvu v kraj-
ském kole. 

Eva Sladká, vedoucí krouÏku 
Mlad˘ zdravotník 

Mûsíc duben je kaÏdoroãnû dûtem pfiipomínán jako mûsíc bezpeãnosti. V tomto
období jsou Ïáci seznamováni s pravidly silniãního provozu. V 4.-8. roãníku dûti pí‰í
dopravní testy a nejúspû‰nûj‰í Ïáci absolvují jízdu zruãnosti. SoutûÏí se ve dvou kate-
goriích a toto jsou celkové v˘sledky ‰kolního kola:

I. KATEGORIE: 1. ·enk David (5.tfi.)
2. Nûmec Vojtûch (6.tfi.)
3. Závodná Dominika (5.tfi.)

II. KATEGORIE: 1. Jurek Jakub (8.tfi.)
2. Vyroubalová Karolína (7.tfi. )

DoleÏel Richard (8.tfi.)
3. Knapková Romana (8.tfi.)

Nejlep‰í fie‰itelé postoupili do okrskového kola, které se uskuteãnilo ve Fr˘dlantû
nad Ostravicí. Tam reprezentovali I. kategorii Ïáci: ¤ezníãková Katefiina, Strnadlová
Magdalena, David ·enk a Vojtûch Nûmec. Obsadili krásné ãtvrté místo. Úspû‰nûj‰í
byli pfiedstavitelé II.kategorie, a to Vyroubalová Karolína, Knapková Romana, Jurek
Jakub a DoleÏel Richard. Tito Ïáci obsadili v˘borné 2. místo. V‰em závodníkÛm gra-
tulujeme. Pavla Mynáfiová, ‰kolní garant dopravní v˘chovy

Rakouské dûti opût u nás

Dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklistÛ

Opût jsme v˘tvarnû zazáfiili
V 5. roãníku krajské v˘tvarné soutûÏe
2008 „Malovaná písniãka“ se umístily
dvû Ïákynû v˘tvarného krouÏku: 1.
místo Karolína ·igutová ze druhé tfiídy
za píseÀ „Kolíbala bába ãerta“ a ãestné
uznání Lucie ·ilbachová z první tfiídy
za v˘tvarné ztvárnûní písnû „Holka
modrooká“. Gratuluji.
Eva Halatová, ved. v˘tvarného krouÏku

Noc dvou druh˘ch tfiíd
Odpoledne a noc z 30. 4. na 1. 5. pro-
Ïili druháãci opût ve ‰kole. Spoleãnû
s 2. tfiídou ze Z· PstruÏí strávili nezapo-
menutelné chvíle pobytu v Kunãicích
p. O. Navázali jsme s nimi druÏbu, ve
které chceme pokraãovat i ve tfietí tfiídû.
Podûkování patfií v‰em, ktefií se na akci
podíleli a rodiãÛm za jejich sponzorské
pfiispûní.  Eva Halatová, tfiídní uãitelka
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Dne 22. kvûtna pozvali Ïáci a uãitelé
kunãické ‰koly vefiejnost na pomyslnou
cestu kolem svûta, v jejímÏ duchu byl pfii-
praven program leto‰ní ‰kolní akademie.
Tomuto dni pfiedcházely velmi peãlivé

pfiípravy ve v‰ech tfiídách. Vybírala se
hudba, Ïáci i uãitelé sestavovali program
tak, aby kaÏd˘ tfiídní kolektiv prezentoval
nûkterou ze zajímav˘ch zemí, pfiipravo-
valy se kost˘my, pracovalo se i na v˘zdo-

bû tûlocviãny, ve které program probíhal.
A kam se náv‰tûvníci ‰kolní akademie
podívali? PrvÀáci je pozvali do indiánské-
ho tábora, kde pfiedvedli tanec indián-
sk˘ch dûtí. 

Druháci zacviãili podle hudby. Îáci tfietího roãníku v pfievle-
cích tuãÀákÛ pozvali v‰echny pfiítomné  na cestu ke bfiehÛm Afri-
ky, ·panûlska, Francie, Velké Británie, po Dunaji do Rakouska a
koneãnû k nám na Vala‰sko. Vystupující tancem a pohyby reago-
vali na melodie a rytmy pfiedstavující danou zemi. Rusko a nej-
známûj‰í ruskou pohádku Mrazík tancem pfiipomenuli ãtvrÈáci. 

Îáci pátého roãníku mûli pro hosty taneãní pozvánku do
Rumunska za hrabûtem Drakulou. Zpestfiením programu bylo i
pfiedvedení znalostí dûtí krouÏku anglického jazyka. Program
mlad‰ích ÏákÛ byl zakonãen tancem, kter˘ pfiipravily dûti nav‰tû-
vující druÏinu. ·esÈáci, nad‰ení pfiíznivci fotbalu, pozvali pfiítom-
né ve svém vystoupení na EURO 2008.

·kolní akademie
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Podûkování
Ke kvalitû leto‰ní Akademie v˘-

znamnou mûrou pfiispûlo i profesio-
nální ozvuãení umûleckou a reklamní
agenturou Brooklyn, agenturu ‰kole
zprostfiedkoval pan Ladislav ·igut.
Tuto kvalitní sluÏbu si ‰kola mohla
dovolit díky ‰tûdrosti sponzorÛ:
- Václav Krko‰ka, Penzion Krko‰ka -

ubytovací a stravovací sluÏby           
- Dalibor Slíva, fa Graseko – profesio-

nální zahradnické sluÏby                  
- Daniel a Richard Macurovi, soukro-

mû hospodafiící zemûdûlci                
- Marek Zádrapa, Dámská móda Anna

Na pfiípravû dekorací a kost˘mÛ se
v˘raznû podíleli sv˘mi bezplatn˘mi
sluÏbami a bezplatn˘m poskytnutím
materiálÛ dal‰í sponzofii:

- Jolana Bartoníãková                     
- Sylva Burelová                            
- Ivana Jakubíková                         
- Markéta Janasová                        
- Simona ·upolová                         
- firma Jurek S+R 
Podûkování smûrem k vefiejnosti

náleÏí dále v‰em nejmenovan˘m
rodiãÛm, ktefií sv˘m dílem také pfii-
spûli k vytvofiení jednotliv˘ch kost˘-
mÛ, pomÛcek a dekorací.

Podûkování za pfiípravu zdafiilého
vystoupení si zaslouÏí  v‰echny paní
uãitelky,které nácvik s dûtmi pfiipra-
vovaly nebo jinak zaji‰Èovaly pro-
gram. Paní vychovatelka si zaslouÏí
uznání  mj. za velmi nápaditou
v˘zdobu tûlocviãny. 

A samozfiejmû nejvût‰í pochvala
náleÏí hlavním aktérÛm – ÏákÛm. Na
programu se podílela naprostá vût‰ina
‰koly -  135 ze 172 ÏákÛ. Dûtem se
jejich leto‰ní vystoupení povedlo
je‰tû o stupínek lépe neÏ na generál-
ce. Zásluhu na tom mûla i v˘borná
atmosféra, kterou v tûlocviãnû vytvo-
fiila rekordní náv‰tûva divákÛ.

Martin Majer, fieditel ‰koly

Îáci sedmé tfiídy si pfiipravili mluvené
slovo, ale osmáci se opût vrátili k tanci a
zvali melodiemi do Ameriky. Nejvíce se
podafiilo roztleskat pfiítomné publikum
pfii závûreãném kankánu, kter˘ zatanãily
dívky deváté tfiídy i za vydatné pomoci
jejich spoluÏákÛ v pfievlecích. A co se
dûlo pfii nástupech mezi jednotliv˘mi
ãísly? Humorn˘m doprovodn˘m slovem
se snaÏily náv‰tûvníky pobavit Ïákynû 9.
tfiídy -  AlÏbûta Henzlová a Denisa Rybá-
fiová. Doufám, Ïe hosté v na‰í spoleãnos-
ti strávili pfiíjemné odpoledne, protoÏe
v‰echna vystoupení si dûti kunãické ‰koly
pfiipravovaly s velk˘m nad‰ením pílí a
peãlivostí. Markéta Jurková
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V bfieznu 1916 jsem se narodila ve
‰kole v Dûtmarovicích blízko polsk˘ch
hranic. Otec byl uãitelem trojtfiídky. Já
jsem zaãala do ‰koly chodit v pûti letech.
Území mého rodi‰tû bylo sporné, kudy
vést dûlící ãáru pfií‰tí hranice. Poláci chtû-
li Ostravica – granica, âeskoslovensko
potfiebovalo volnou traÈ mezi Bohumínem
a Îilinou jako jedinou spojnici mezi ães-
k˘mi zemûmi a Slovenskem. Stoupala
vlna nacionalizmu, polské bojÛvky pfiepa-
daly ãeské uãitele; jednoho nám zabili.
âeská armáda byla podfiízena velení mar-
‰ála  Foche, vrchního velitele dohodo-
v˘ch armád. Prapor francouzského vojska
byl v Dûtmarovicích. Pamatuji si, Ïe jsem
spala v místní hospodû na posteli, pod níÏ
byly vojenské náboje; ze ‰koly jsme utí-
kali pod jejich ochranu.

Nakonec dne 28. ãervence 1920
v PafiíÏi rozhodli a vyt˘ãili dne‰ní hranici,
která dala âeskoslovensku cel˘ uheln˘
revír a traÈ z Bohumína do Îiliny. Na
ãeské stranû hranice zÛstala poãetná pol-
ská men‰ina, která tu existuje dosud. To
zajistil v PafiíÏi ná‰ tehdej‰í ministr zahra-
niãí Dr. Edvard Bene‰.

Moje matka, prodavaãka z Fr˘dlantu n.
O. nechtûla na  této horké pÛdû Ïít, proto
otec poÏádal o pfieloÏení do Vítkovic, kde
se stal fieditelem zvlá‰tní ‰koly. Stûhovali
jsme se v listopadu 1922 a já se stala Ïaã-
kou 2. tfiídy dívãí obecné ‰koly ve Vítkovi-
cích. Po ukonãení obecné ‰koly jsem osm
let studovala na reálném reformním gym-
náziu v Pfiívoze a dne 19. ãervna 1934
jsem odmaturovala. Dále jsem pak studo-
vala 4. roãník uãitelského ústavu v Opavû
jako externistka a 21. ãervna 1935 jsem
vykonala doplÀovací maturitu pro uãitel-
ské povolání. Uãit jsem zaãala 1. záfií
1935 na dívãí mû‰Èanské ‰kole ve Vítkovi-
cích jako katechetka ãeskoslovenského
náboÏenství a od 5. 5. 1938 do 31. 8.
1938 na státní men‰inové ‰kole v Karviné.
Na podzim r. 1938 jsem jiÏ místo nedosta-
la, události spûly k Mnichovu. Lidé utíkali
z pohraniãí. 1. fiíjna 1938 obsadilo ãeské
pohraniãí Nûmecko.

Dne 19. února 1939 jsem se provdala
za Jaroslava ·imona, kter˘ nastoupil místo
technického úfiedníka textilní továrny
v Brnû (byl absolvent textilní prÛmyslové
‰koly). Za necel˘ mûsíc nás okupovalo
Nûmecko, zfiídilo Protektorát. Po dobu
okupace jsem vedla domácnost a starala
se o dvû dûti, syna a dceru. Po osvoboze-
ní manÏel nastoupil vojenskou sluÏbu a
jako kapitán ãs. armády slouÏil do 31. 12.
1947. Od 1. 1. 1948 se stal technick˘m

vedoucím textilní továrny firmy Kfienek ve
Fren‰tátû p. R. O Vánocích jsme se stûho-
vali do Kunãic p. O., kde mûli rodiãe
manÏela rodinn˘ domek.

Pfiihlásila jsem se do uãitelské sluÏby a
stfiídavû jsem uãila na ‰kolách ve Fren‰tá-
tû p. R. i Fr˘dlantû n. O., kde jsem zastu-
povala nemocné uãitele.

Od 1. 9. 1948 jsem nastoupila na
národní ‰kolu pro 1. – 5. roãník v Kunãi-
cích pod Ondfiejníkem. Ve tfiídû jsem
mûla 26. ÏákÛ 1. tfiídy z horního konce
obce, mezi nimi i moje dcera Gabriela.
Uplynulo ‰edesát let, mám ÏákÛm je dnes
66 let. Mi bylo tehdy 32 let a dnes jiÏ tedy
92 let. Kupodivu – kde se ty roky vzaly?

Po celou dobu práce ve ‰kolství jsem
stále doplÀovala své vzdûlání:
• v r. 1949 zpÛsobilost pro 6. - 9. roãník

– matematiku
• v r. 1956/57 kurs harmonic a dirigování
• v bfieznu r. 1962 jsem obdrÏela titul

„Vzorné uãitelky“ od ministerstva ‰kol-
ství

• v r. 1964/66  funkãní studium ‰kolních
inspektorÛ pfii V˘zkumném ústavu
pedagogickém v Praze

• v r. 1965/67 studium v˘chovného pora-
denství na Pedagogické fakultû Univer-
zity Karlovy v Praze

funkce ve ‰kolství:
• uãitelka 1. – 5. roã. od 1. 3. 1948 – 31.

8. 1954
• uãitelka 6. – 9.  roã. od 1. 9. 1954 – 31.

8. 1955
• zástupce fieditele od 1. 9. 1955 – 31. 8. 1959

• fieditelka OS· v Tiché od 1. 9. 1959 do
31. 8. 1960

• fieditelka OS· v Kunãicích p. O. od 1. 9.
1960 do 31. 3. 1964

• okresní ‰kolní inspektorka od 1. 4. 1964
do 10. 11. 1969

• pfiedsedkynû okresní ‰kolské a kulturní
komise od 11. 11. 1969 do 31. 12. 1971

• okresní ‰kolní inspektorka od 1. 1. 1972
do 31. 7. 1972

• od 1. 8. 1972 odchod do starobního
dÛchodu

vefiejné funkce:
• kvûten 1957 zvolena poslankyní ONV

ve Fren‰tátû p. R. za horní ãást obce
Kunãice p. O. 

• ãerven 1960 zvolena poslankyní ONV
ve Fr˘dku-Místku za horní ãást obce
Kunãice p.O.

• na ‰kole jsem vedla pûveck˘ sbor, vedla
kulturní vystoupení v obci

• v JZD Kunãice p. O. jsem vedla pûvec-
k˘ sbor dojiãek Güldendorf a zájezdy
dûtí a dospûl˘ch do LPG Güldendorf
v NDR

• od r. 1956 ãlenkou pûveckého sdruÏení
Janáãek ve Fr˘dlantû n. O. (5 let)

• od r. 1974 do 23. 10. 1987 dobrovolná
knihovnice Místní lidové knihovny
v Kunãicích p. O.

• od r. 1983/84 jsem vedla  klavírní kurzy
pro Osvûtové besedû MNV v Kunãicích
p. O., uãila jsem 45 ÏákÛ (11 chlapcÛ,
34 dívek). Je‰tû dnes mám Ïákyni Karo-
linku ·igutovou, která ke mnû chodí
kaÏd˘ t˘den do klavírní hodiny.

Gabriela Tomengová, Kunãice p. O.

Vzpomínky vesnické uãitelky
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pfiijme do pracovního pomûru pracovníky na pozice:

• obsluha traktorÛ a speciálních strojÛ
• strojníky bagrÛ

• stavebního instalatéra – vodafie
• stavební dûlníky s praxí pro zemní práce

Ubytování zaji‰tûno. Dobré platové podmínky a sociální v˘hody.

Zelen˘ paÏit s. r. o., Îákovská 842, Ostrava

tel. 595 626 808, 603 938 888, 603 528 198

e-mail: zelenypazit@volny.cz, www.zelenypazit.cz

Nejv˘hodnûj‰í
hypotéka na trhu

Nejv˘hodnûj‰í
hypotéka na trhu

Informace na tel.: 603 778 046

Nabízím sluÏby 
fekálním vozem

Zaji‰Èuji odvoz:
• obsahu jímek • fekálií • 

• moãÛvky • odpadní vody • 
• kalÛ z ãistíren odpadních

vod apod. 

Kontakt: Alfred TuroÀ, 
Kunãice p. O. 312

tel./fax 556 850 218, 
mobil 602 709 805
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Kunãick˘ ovál
Pro ty, kdo nebyli osobnû u toho sdû-

lujeme: byl to 2. roãník ‰tafetového bûhu
dvojic, kter˘ se konal u pfiíleÏitosti osvo-
bození na‰í obce dne  5. kvûtna na hfii‰ti
u ‰koly. Poãasí udûlalo v‰em velikou
radost a také to bylo znát na náladû a
mnoÏství závodníkÛ i divákÛ. Ubûhnout
400 metrÛ není jen tak, zvlá‰tû pro malé
závodníky v kategorii pfied‰kolák i pro
rekreaãní sportovce. Skvûlí byli nejen
v‰ichni závodníci, ale i diváci s boufili-
v˘m povzbuzováním. V‰ichni bûÏci
obdrÏeli pûkn˘ úãastnick˘ list od komise
pro ‰kolství, sport a cestovní ruch. O zdar
celé akce se zaslouÏili Zuzana a Vít
Majerkovi. Podûkování patfií i panu ing.
Jindfiichu VaÀkovi za zaji‰tûní plakátÛ a
úãastnick˘ch listÛ a manÏelÛm Mali‰o-
v˘m za obãerstvovací stánek.

Kategorie: pfied‰kolní dûti
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Gymnastika: 5. dubna 2008, okresní soutûÏ ve Fr˘dku-Místku
Z Kunãic se zúãastnili 2 závodníci. Michal Majerek jako nej-
mlad‰í úãastník obsadil 9. místo v kategorii pfied‰kolní dûti a
David Sladk˘ 5. místo v kategorii mlad‰í Ïáci I.

Atletika: 27. dubna 2008, okresní soutûÏ na stadionu Slezan
Fr˘dek-Místek.
Z Kunãic cestovalo vlakem do Fr˘dku-Místku 19 závodníkÛ a
doprovod: ZdeÀka Kfienková, Pavla Mynáfiová, Eva Sladká,
Zuzana a Vít Majerkovi. Ve sv˘ch kategoriích obsadili kunãiã-
tí závodníci:
1. místo – Daniela Klim‰ová, Anna-Marie Holu‰ová
2. místo – Natálie-Laura Mynáfiová, David Sladk˘, Michael
Jurek, Gabriela Mynáfiová, Luká‰ Daníãek
3. místo – Eli‰ka Majerková, Kry‰tof Stfielka

Cviãení a pobyt v pfiírodû – Medvûdí stezka: 8. kvûtna 2008,
okresní soutûÏ. Start a cíl této soutûÏe dvouãlenn˘ch hlídek
byl u Z· Karla Svolinského v Kunãicích p. O. Kunãice repre-
zentovalo 9 hlídek a v‰ichni se dostali na stupnû vítûzÛ.
1. místo – Julie Poláchová a Markéta Vyroubalová, Lucie ¤ez-
níãková a Anna-Marie Holu‰ová, Karolína a Krist˘na Vyrou-
balovy, Tomá‰ Jurek a Jan Majer, Tomá‰ Fuciman a Michael
Jurek, Luká‰ Daníãek a Michal ·tulc, Tomá‰ Daníãek a Martin
Krko‰ka
2. místo – Robert Polách a Kry‰tof Stfielka
3. místo – Romana Knapková a Gabriela Mynáfiová

Atletika: 17. kvûtna 2008, krajské kolo v Havífiovû
Z Kunãic bojovalo 10 závodníkÛ z nichÏ Michael Jurek si
sv˘mi dobr˘mi v˘kony vybojoval 3. místo a Gabriela Mynáfio-
vá 4. místo.

V˘bor ASPV dûkuje v‰em závodníkÛm 
za úspû‰nou reprezentaci.

Komise pro ‰kolství, sport a cestovní ruch dûkuje v‰em závodní-
kÛm za jejich v˘kony a divákÛm za boufilivé povzbuzování.

Jarní sportovní akce ASPVKategorie: ‰kolák + dospûl˘
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V pátek 9.kvûtna jsme v Kunãicích
pofiádali 2.roãník noãní soutûÏe v poÏár-
ním sportu „O kunãick˘ pohár“. Na star-
tovní ãáru se postupnû postavilo 34 muÏ-
sk˘ch a 6 Ïensk˘ch druÏstev. Jako první se
na start postavilo druÏstvo z Lubna. âaso-
míra se pfii jejich pokusu zastavila na hod-
notû 15,241 s stanovilo úvodní laÈku. Jako
dal‰í se na základnû pfiipravovali muÏi
z Malenovic. Ale dvojnásobnému vítûzi
Beskydské ligy se moc nedafiilo, docílili
ãasu 30,127 s. Nejlep‰í v˘kon veãera
jsme vidûli na páte startovní pozici.
Základnu si pfiipravoval obhájce loÀského
vítûzství Prchalov s vrbickou posilou na
levém proudu. âasem 14,688 s jako první
pokofiili patnáctivtefiinovou hranici a tím
pokofiil i rekord tratû z minulého roku.

Startovní ãíslo ‰est mûlo první Ïenské
druÏstvo soutûÏe – Oprechtice. Holky si
po pûkném v˘konu pfiipsaly ãas 19,266
s a tímto ãasem získalo první místo v sou-
tûÏi. Sedmá pozice patfiila na‰emu druÏ-
stvu muÏÛ. Po velmi zdafiilém v˘konu
jsme se s ãasem 15,106 s zafiadili na prÛ-
bûÏné druhé místo. Startovní ãíslo deset
mûly Ïeny z Kojkovic, ale po zaváhání na

rozdûlovaãi svÛj pokus nedokonãily. Dru-
hou desítku otevfielo bartovické áãko.
Av‰ak chyba na nálivce znamenala ãas
15,693 s. âíslo dvanáct ve startovní listi-
nû, to byly Vrbice. Velmi dobfie rozbûhnu-
t˘ útok, prav˘ terã sraÏen v ãase 14,357 s,
ale prostfiik na levém terãi pfiinesl jen ãas
15,466 s. Jako sedmnácté si základnu pfii-
pravovaly Bartovice B a ãasem 15,103 s
se posunuly na druhou pozici o tfii tisíciny
vtefiiny pfied Kunãice p.O. Následovali
muÏi z Kojkovic, ale ani jim se nedafiilo a
pro Kojkovice to znamenalo druh˘ nedo-
konãen˘ útok veãera. Dvacátí ‰li na start
muÏi z Vûtfikovic a ãasem 15,434 s se i
oni zafiadili na ãelní pozice.

NemÛÏeme zapomenout jmenovat sou-
tûÏní druÏsvo muÏÛ z Podvysoké ze Slo-
venska. Jejich úãastí se na‰e soutûÏ stala
mezinárodní. Na tuto akci se pfii‰lo podí-
vat mnoho lidí z ‰irokého okolí. Pro v‰ech-
ny bylo pfiipravené bohaté obãerstvení. JiÏ
teì zveme v‰echny pfiíznivce na dal‰í roã-
ník noãní soutûÏe v Kunãicích. 

Marcela Byrtusová Kvûtináfiství
Milo‰ Cochlar Soukrom˘ zemûdûlec
Vûra Dittertová Obãerstvení u pfiejezdu
Ludûk Heinz Autodoprava
Verena Holy 
Ing. Vojtûch Men‰ík Soukrom˘ zemûdûlec
Ing. Vladimír Petrovsk˘ Hotel a Caffe Silesia
JalÛvková Vlaìka
Jurek Stanislav + Radim V˘roba stanÛ a outdoorového vybavení
Havlíãkovi Zdenûk a Lenka TRACON ELECTRIC
Martin Kotrík HospÛdka na Maraláku
Daniel Macura Soukrom˘ zemûdûlec
Simona Macurová HospÛdka na kopeãku
Zdenûk Michálek Hotel Ondfiejník
Jakub Nûmec Palírna u Jakuba
Vítûzslav Nûmec Pekárna Vial
Michal Pavlita 
Ing. Pavel ¤ezníãek Soukrom˘ zemûdûlec
Alexandr ·igut Pila Kunãice
Zdenûk Václavík Autodoprava
Iva Vrlíková Restaurace Skalka
Petr Vykrut Zahradní sluÏby
Marek Zádrapa Cestovní sluÏby
Lubomír a Tomá‰ Závodní Istalatérství
Zpûvák Libor Autoopravna

O kunãick˘ pohár

Kunãice pod Ondfiejníkem – kategorie muÏi Kunãice pod Ondfiejníkem – kategorie Ïeny
Celkové vysledky soutûÏe:

Za SDH Kunãice p.O., Vojtûch Kahánek, ãást textu Michal Bílek

Celá soutûÏ by se nedala zorganizovat bez podpory
sponzorÛ, byli to tito:

VáÏíme si jejich pomoci a dûkujeme. Zvlá‰tní podûkování si
zaslouÏí pan V˘krut a pan Petrovsk˘, ktefií pfiispûli k zakoupení
nov˘ch dresÛ pro mladé hasiãe.
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Dokonãení z pfiedminulého ãísla

K¤ÍÎOVKY A SUDOKU V ON
Byl jsem informován o tom, Ïe urãité sku-

pinû obãanÛ nevyhovují v Obecních novi-
nách kfiíÏovky a Ïe by se tam dobudoucna
nemûly vÛbec vyskytovat. ProtoÏe vítám
kaÏdou reakci, která by z ON udûlala novi-
ny pro obãany a podle jejich pfiedstav, ptal
jsem se na toto téma i dal‰ích obãanÛ. Z
tûchto dotazÛ jsem ov‰em získal diametrál-
nû opaãn˘ názor - Ïe jsou tyto „zpestfiení
ON“ vítány.

Vnitfinû samozfiejmû souhlasím s názo-
rem, Ïe ON jsou pfiedev‰ím informaãním
médiem a tyto doplÀky sem nepatfií. JenÏe
tato problematika vyÏaduje trochu osvûtlení.
Souãasné obecní noviny mohou mít 4 - 8 -
12 - atd. stran. 10ti stránková verze barev-
n˘ch novin stojí zhruba stejnû jako 12ti
stránková. ZároveÀ nelze nûkteré pfiíspûvky
odloÏit do dal‰ího ãísla. Kdybych to tak uãi-
nil, byla by z toho velmi zlá krev.

Sudoku a kfiíÏovky tedy pouze zaplÀují
hluchá místa, které by jinak musely b˘t zapl-
nûny ilustraãními fotkami nebo by bylo
volné. Îádn˘ tento doplnûk není v novinách
plánovanû a navíc generování kfiíÏovek je
nám poskytováno zdarma. Budu-li tedy stát
mezi rozhodnutím, zda zvolit kfiíÏovku nebo
ilustraãní fotku (bez vztahu k dûní v daném
ãísle novin), zvolím kfiíÏovku. Samozfiejmû
jen do té chvíle, neÏ budu mít jistotu, Ïe si
to vût‰ina ãtenáfiÛ pfieje jinak.

POSKYTOVÁNÍ P¤ÍSPùVKÒ do ON
Následujícíc dva body jsem uvefiejnil

spí‰e jako upozornûní do budoucna - jak
postupovat, aby byla spokojenost na v‰ech
stranách.

Obãas se totiÏ v souvislosti s vydáním
ON vyskytne problém typu „já chtûl ãlánek
umístit jinde“, „já tam chtûl jin˘ obrázek“
nebo „já chtûl aby to bylo jinak rozvrstve-
no“. 

Pfiednû si tato problematika zaslouÏí
struãné vysvûtlení: Obecní noviny mají sice
jakési pfiedpokládané rozloÏení, ale jejich
hlavní ãlenûní se utváfií aÏ po uzávûrce a fiídí
se délkou pfiíspûvkÛ a voln˘m prostorem k
oti‰tûní. Koneãná velikost fotky tedy není
dána tím, jak moc se ‰éfredaktor zná s oso-
bou na fotce zobrazenou, ale tím, kolik je na
dané stranû je‰tû místa. To v‰e platí i pro
ostatní záleÏitosti - jako je umístûní ãlánku
apod. Pfiedev‰ím to platilo více v minulosti,
kdy i po uzávûrce a jiÏ k tisku pfiipraven˘ch
novinách pfiicházely „naléhavé“ poÏadavky
o oti‰tûní dal‰ích a dal‰ích pfiíspûvkÛ. 

ProtoÏe redakce nedisponuje telepatick˘-
mi schopnostmi a abychom se tedy (v pfiípa-
dû specifick˘ch poÏadavkÛ autora) vyhnuli
nedorozumûním, byly jiÏ zaãátkem dubna
2007 vydány pravidla pro „Zasílání pfiíspûv-
kÛ do Obecních novin“ (v souãasné dobû
jsou mj. na Internetu). Tyto pomûrnû jedno-
duchá pravidla obsahují kromû elementár-
ních informací (jako je datum uzávûrky) také

bliÏ‰í návody jak postupovat pfii zasílání
pfiíspûvkÛ do Obecních novin. Pfiedem chci
je‰tû zdÛraznit, Ïe kaÏd˘ pfiíspûvek od obãa-
nÛ je vítán a bez ohledu na splnûní tûchto
„doplÀujících poÏadavkÛ“ je vÏdy pfiijímán
k tisku. Tyto pravidla jednodu‰e fie‰í sporné
oblasti a mûl by se jimi fiídit pfiedev‰ím ten,
kdo má ucelenou a definitivní pfiedstavu o
tom, jak by mûl jeho pfiíspûvek vypadat. V
pfiípadû splnûní tûchto pravidel jsme zatím
vÏdy vyhovûli autorÛm a pokud by to neby-
lo moÏné - fie‰ili bychom dal‰í postup
rovnou s autorem.

PakliÏe v‰ak autor nesplní ani elementár-
ní poÏadavky a následnû vyjde v ON nûco
jinak, neÏ si dotyãn˘ pfiedstavoval, mûl by
spí‰e sebekriticky hodnotit vlastní neschop-
nost, neÏ hledat chyby u jin˘ch.

REDAKCE ON 
Tento bod navazuje na pfiedchozí a

upfiímnû - nikdy dfiív by mne nenapadlo Ïe
budu muset opakovat tak elementární infor-
maci, která je mj. oti‰tûna v kaÏd˘ch ON.
Tak tedy: redakce ON je tvofiena ‰éfredakto-
rem a jeho zástupcem. Nik˘m dal‰ím. Veli-
ce si VáÏíme pomoci TaÈány Holu‰ové (a
dal‰ích) za pomoc pfii sbûru pfiíspûvkÛ a s
jejich pomocí poãítáme i nadále. Ale pokud
chce pfiispûvatel jakoukoliv fundovanou
dohodu s redakcí, musí se obrátit na nás. 

CENA ON
Barevn˘ tisk ON stojí o nûco více neÏ

ãernobíl˘ a také grafické zpracování ON je
vedeno profesionálním grafikem a proto se
obãas setkávám s dotazem na cenu ON.
Osobnû si myslím, Ïe cena by nemûla b˘t
hlavním kritériem, ale urãitû by nemûla b˘t
posledním.

Pro srovnání zde uvádím ãísla 
za pfiede‰lé dva roky:
ROK 2006: 
(náklady na tisk + roznos novin po‰tou + mzdy):
...........................96.124,50 (z toho po‰tovné 
8.377,50)
Pfiíjmy z inzerce: ........................10.570,50
Objednávan˘ poãet v˘tiskÛ: ............750 ks
Dopláceno z rozpoãtu: ............85.554,- Kã
Poãet stran: ..........................................124
Cena jedná strany: .........................0,92 Kã
Dotované náklady na 1 v˘tisk:..cca 10,37 Kã 

ROK 2007: 
(náklady na tisk + roznos novin po‰tou + mzdy):
.......................89.031,50 (z toho po‰tovné 
6.768,50)
Pfiíjmy z inzerce: ........................12.117,30
Objednávan˘ poãet v˘tiskÛ: ............770 ks
Dopláceno z rozpoãtu: .........76 914,20 Kã
Poãet stran: ..........................................100
Cena jedná strany: .........................1,00 Kã
Dotované náklady na 1 v˘tisk: ..cca 9,08 Kã

Vydávání Obecních novin

• SUDOKU •
Jak lu‰tit sudoku:
KaÏd˘ fiádek, sloupec a kaÏd˘
ãtverec (3x 3 políãka) musí
obsahovat ãísla od 1 do 9.

Správné vylu‰tûní:

• Prodám (bez realitní kanceláfie) rodinn˘ pÛl domek 1 + 1 + mansarda, koupel-
na, komora, ãást podsklepen˘, lokální vytápûní, such˘ WC, voda z vefiejného vo-
dovodu + studna + hosp. stavení + zahrada. Stfied obce. Tel. mobil: 605 263 047



ZO âSOP Skalka vyhlásila jiÏ 12. roãník
v˘tvarné a literární soutûÏe urãené pro
Základní a Matefiské ‰koly  z Kunãic a
okolí, tentokrát  na téma “STROMY -
ZELENÉ PLÍCE ZEMù”.

VernisáÏ v˘tvarn˘ch a literárních dûl se
uskuteãní dne 5. 6.2008 v Galerii Karla
Svolinského v 9 hodin. Práce dûtí budou k
vidûní v galerii cel˘ mûsíc ãerven a pfií-
padní zájemci je mohou shlédnout vÏdy ve
ãtvrtek od 13.00-15.00, jin˘ termín je
moÏn˘ po pfiedchozí telefonické dohodû
na tel.ãísle 556 850 117.

Podrobn˘ seznam ocenûn˘ch prací zve-
fiejníme v pfií‰tím ãísle obecních novin.

Za âSOP Skalka David Fojtík

soutûÏ
V˘tvarná 
a literární soutûÏ

Po nûkolika úspû‰ích na hudebních festivalech v rÛzn˘ch místech
ãeské republiky, se koneãnû doãká hudební skupina GALERIE z
Kunãic pod Ondfiejníkem, kfitu svého prvního CD, které  obsahuje
písnû pouze z vlastní tvorby.  Tento kfiest provede nûkolikanásobn˘
vítûz automobilové soutûÏe PafiíÏ - Dakar, pan Karel Loprais.

Souãástí kfiestu, bude rovnûÏ vystoupení hudební skupiny
GALERIE s doprovodn˘m programem. TaktéÏ, v pfiípadû zájmu, bude
na místû k prodeji novû vydané CD. V‰e se bude konat v pátek, dne
20.6.2008 v 17.30 hod., v sále restaurace HuÈafiství. Srdeãnû zve
hudební skupina Galerie a Kulturní komise pfii Obecním úfiadu v
Kunãicích p. O. Vstupné dobrovolné! Jste srdeãnû zváni!

kontakty: skupina.galerie@seznam.cz,
www.skupina-galerie.websnadno.cz,

Pozvánka na kfiest CDPozvánka

Dne 7. kvûtna 2008 se uskuteãnil
v Metylovicích turnaj ÏákÛ 4. a 5. tfiíd
v malé kopané. Na‰i ‰kolu reprezentovali:
Luká‰ Bernatík, Richard Cviãek, Dominik
âajánek, Tomá‰ Jurek, Jan Majer, ·imon
Bartoníãek, Denis Kravãík, Radek Kuchafi,
David ·enk a Jakub ·tefek. Po v˘borném
v˘konu se ho‰i probojovali aÏ do semifiná-
le, kde se utkali s velmi siln˘mi soupefii
z Fr˘dlantu ze ‰koly TGM.  Tento zápas
sice prohráli, ale pfiesto je‰tû v sobû na‰li
sílu a chuÈ bojovat v posledním zápase o 3.
místo s fotbalisty z Janovic.  Na‰i chlapci
zvítûzili 2:0 a získali pro ‰kolu kromû
diplomu i krásn˘ pohár. DomÛ si odvezli
hezké upomínkové pfiedmûty s fotbalovou
tématikou a spoustu krásn˘ch sportovních
záÏitkÛ.

KlukÛm gratulujeme a podûkování patfií
panu Miroslavu Koke‰ovi za celoroãní tre-
nérskou práci a cenné rady bûhem jednot-
liv˘ch utkání. Paní Jurkové, ·tefkové a
panu Zajacovi dûkujeme za bezpeãn˘
odvoz dûtí sv˘mi osobními auty.

Eva Sladká, Pavlína Fi‰erová

Malá kopaná


