
ČERVENEC – SRPEN 2009

Redakce vyjadřuje dík a uznání zásahu
SDH Kunčice p.O. během záplav!

POZVÁNKA
26. července 2009
Pobožnost o kunčické pouti

Více na straně 2

10. září 2009
Zájezd do Vizovic

Více na straně 3

Nové
webové
stránky
hasičů

Zásah JSDH Kunčice p.O. v Životicích

Hasiči z Kunčic p. O.
informují, že jsou za-
loženy nové webové
stránky.

Můžete zde najít historii sboru, jednotky, jejich činnost, aktuality, výjezdy, techniku,
sportovní události, pozvánky na akce a vše o činnosti mladých hasičů. Také zhléd-
nete jejich foto, videa ze soutěží a zásahů. Dozvíte se vše o technickém vybavení jed-
notky, statistikách za minulé roky a zásazích z minulých let. Můžete se připojit do
debaty a napsat svůj názor.

Tak neváhejte a navštivte nás na: www.sdhkuncicepo.mypage.cz
SDH Kunčice p.O.

Čtěte na straně 11
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Vítání občánků

Dne 13. června 2009 jsem přivítali mezi občany naší obce tyto narozené občánky:
Natálii Tobiášovou, Magdalénu Klepáčovou, Lukáše Jahnického, Mikuláše Nikla,
Filipa Šiguta a Tomáše Bartóka.

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Poděkování školce
Rádi bychom poděkovali učitelkám Renatě
Klimešové, Nadě Svobodové, Šárce Fia-
lové a paní Věře Kahánkové z mateřské
školy za dlouholeté udržování lidové tra-
dice v tanečním valašském souboru Dol-
ňánek. Děti reprezentují Kunčice p. O.
v krásných krojích, které učitelky udržují a
opečovávají a s pečlivě nacvičenými ta-
nečky a písněmi……děkujeme za krásnou
podívanou a pohlazení na duši.

Za kolektiv rodičů Zuzana Polášková

Náboženská obec
Církve československé husitské

oznamuje,

že pobožnost o kunčické pouti bude
v neděli 26. července 2009

v 15 hodin.

Husův sbor bude otevřen všem, kdo jej
chtějí navštívit, od 10.00 hodin.
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Jubilanti
v červenci oslaví svá

životní jubilea tito občané

Vlasta Kahánková 87 let
Josef Vyroubal 86 let
František Mžik 86 let
Jiřina Glogowská 86 let
Milada Šrubařová 84 let
Jiřina Pavlů 83 let
Anežka Magnusková 80 let
Miloslav Jalůvka 80 let
Božena Závodná 75 let
Božena Strnadlová 65 let
Ludmila Žáčiková 65 let
Vlastimila Vítková 65 let
Ludmila Michnová 60 let
Jarmila Syrovatková 60 let
Svatoslav Stempěn 60 let
Bronislava Petrová 60 let

a v srpnu oslaví svá
životní jubilea tito občané

Ludmila Kociánová 86 let
František Zika 85 let
Marie Valášková 84 let
Marie Bordovská 80 let
Drahoslav Vybíralík 75 let
Božena Kokešová 65 let
Jan Tkáč 65 let
Jiří Malík 65 let
Jaromír Kačmarčík 65 let

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

Poděkování
Děkujeme všem blízkým, přátelům a zná-
mým za projevy soustrasti k úmrtí pana
Josefa Zemana.

Za celou rodinu manželka Marie.

Oznámení
V době od 20. 7. do 4. 8. 2009
MUDr. Šablaturová neordinuje.

Bolestivé případy ošetří:
PO a ST od 14.00 – 17.00 hod.
ÚT, ČT, PÁ od 7.00 – 12.00 hod.

MUDr. Jan Páleš
ve Frenštátě p. R., Tyršova ul. 949
(naproti kinu) – tel.: 556 801 459

Rozloučení
V měsíci červnu jsme se naposledy
rozloučili s paní Boženou Hrubišovou.

� �

� �

Přihláška na zájezd do Vizovic dne 10. září 2009.

Jméno a příjmení: ..................................................................................................

Adresa: ...................................................................................................................

Počet osob: ...........................................................................................................

�

Červnová vycházka nám, seniorům, ne-
vyšla. Deště bylo příliš. Naplánovanou trasu
si projdeme až v září, a to 22. 09. 2009.
SPOZ přeje všem léto plné pohody.

Sbor pro občanské záležitosti připra-
vuje na čtvrtek 10. září 2009 zájezd na
zámek do Vizovic. Je určen především pro
seniory, ale také pro další zájemce, aby byl
naplněn autobus. Na programu je pro-
hlídka zámku – vstupné 60,- Kč, návštěva
Štěpského dvora pod zámkem, který na-
bízí k prohlédnutí i ke koupi spoustu hez-
kých věcí, např.: bytové doplňky a
dekoraci, porcelán, keramiku, kosmetiku,
čaje, vína a další…….. Čas bude i na ob-
čerstvení přímo ve městě. Na zpáteční
cestě je naplánována prohlídka Gobelínky
ve Valašském Meziříčí – vstupné 40,- Kč.
Cesta autobusem je předběžně vypočtena
na 100,- Kč. Kdo bude mít zájem vydat se
na společný zájezd, ať se do pátku 28.
srpna 2009 přihlásí na obecní úřad paní
Taťáně Holušové, tel. č.: 556 850 154
nebo paní Zdeňce Křenkové, tel. č.:
556 850 075, mobil: 732 269 319.

O konání zájezdu vás pak vyrozumíme
ihned následující dny.

Za SPOZ Zdeňka Křenková

Vzpomínka
Dne 3. 7. 2009 vzpomněli jsme si nedo-
žitých 100 let pana Františka Molaty.
Zároveň dne 7. 7. 2009 uplynuly 2 roky
od úmrtí jako manželky Jindřišky.

Vzpomínají dcera Jarmila s rodinou

* * *
Dne 19. července 2009 vzpomínáme
3. výročí úmrtí pana Jana Šilbacha.
Manželka Jindra, syn Marek s rodinou a

dcera Silvie s rodinou.

* * *
Dne 1. července 2009 uplyne 3. výročí
od úmrtí paní Marie Adamcové.

Vzpomíná maminka Jindřiška Halamí-
ková, manžel Jan, synové Petr a Pavel

s rodinami a dcera Karla s rodinou.

* * *
„Něco končí, někdo se loučí, čas plyne,
smutné vzpomínky a cestička ke hřbitovu
zůstává nám.“

Dne 18. srpna uplyne 25 od úmrtí pana
Františka Kaducha.

Vzpomínají synové František a Pavol
s rodinami, dcera Ludmila Mylková

s rodinou.

* * *
Dne 5. 8. 2009 uplyne 1 rok od úmrtí paní
Jarmily Pavliskové. Kdo jste ji znali, pro-
sím, věnujte jí tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají manžel Ladislav,
dcery Danuše a Zdeňka s rodinami.

* * *
Dne 26. srpna 2009 vzpomeneme 4. vý-
ročí úmrtí pana Jozefa Škulavíka. Kdo
jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Nikdy nezapomenou manželka Irena,
syn Michal, dcera Ludmila s manželem

vnouček Radanek.

* * *
Dne 9. srpna uplyne 1. rok od doby, kdy
nás navždy opustil pan Jaroslav Uřinov-
ský. Kdo jste ho znali, vzpomeňte si na něj
s námi.
Nikdy nezapomeneme.

Manželka Ivana,
syn Marek a dcera Markéta.

� �

� �

Zájezd
do Vizovic

Zámek Vizovice
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Letošní soutěžní sezóna mladých ha-
sičů odstartovala velmi brzy, a to 25.
dubna v Lučině, kde jsme přijeli se třemi
družstvy. Pro tento sportovní rok se nám
totiž opět podařilo postavit i družstvo
„mini“, složené z předškoláků a školáků 1.
a 2. třídy. Pak následovaly soutěže v Nové
Vsi, Janovicích (okres Nový Jičín), Krmelíně,
Fryčovicích, Jistebníku, Lubně, Ostravici,
Oprechticích a Paskově (ještě několik sou-
těží nás čeká). Mimo tyto pohárové soutěže
jsme ukončili celoroční hru Plamen (9 sou-
těží probíhajících od září do konce května).

Celkové výsledky svědčí o maximálním
nasazení a perfektní práci celého soutěž-
ního družstva.

Zajímají vás výsledky? Pak tedy:
Kategorie mini žáci – věk 5 až 8 let
Účast na čtyřech soutěžích – 4 první

místa.

Kategorie mladší žáci – věk 8 až 11
let

Ze všech uvedených pohárových sou-
těží – 3 první, 2 druhá a 2 třetí místa.

V celostátní hře Plamen – 1. místo
v okrese z 19. družstev

Kategorie starší žáci – věk 11 až 15 let
Ze všech uvedených pohárových sou-

těží – 5 prvních, 1 druhé a 3 třetí místa.
Tento tým na pohárové soutěži v Ostravici
vytvořil rekord Moravskoslezského kraje
s celkovým časem 12,161 sekund, přičemž
čas na levém proudu byl dokonce 11,359
sekund, což je čas téměř nepřekonatelný.

V celostátní hře Plamen – 3. místo
v okrese z 28. družstev.

Na těchto vynikajících výsledcích se po-
díleli: Emil Hučík, Klára Janáčová, Bohdana
Kahánková, Kateřina Káňová, Pavel Pichl,
Tereza Pichlová, Kateřina Syrková, Pavla
Šulcová, Pavel Vaněk,

Ondřej Cochlar, Tomáš Führer, Martin
Havlíček, Nikola Hučíková, Matěj Přeček,
Barbora Přečková, Jakub Svítil, Libor Vaněk,
Zbyněk Křenek, Martin Adamec, Jan Cochlar,
Veronika Führerová, Michal Hanus, Jana Mi-
kulková, Ondřej Sebera a Lucie Šilbachová.

Děkuji všem mladým hasičům za repre-
zentaci sboru i obce, můj dík patří samo-
zřejmě i mým spolujedoucím Hance Mališové,
Lence Havlíčkové a Vojtovi Kahánkovi.

Vynikající výsledky
mladých hasičů zakončené
krajským rekordem
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Tak to jsme my – družstvo žen SDH
Kunčice p.O.

Někteří už o nás víte, hlavně ti, kteří
jste byli na kunčické noční soutěži, kde
jsme získaly báječné 2.místo. Toto není
náš jediný úspěch, máme také několik 1.
míst. Naše družstvo vzniklo letos
v dubnu, tudíž jsme velmi mladým týmem.

Jsme rády za získání finančního
daru od firmy STŘECHY Kamil Šnyta,
které tímto velice děkujeme. Finance
jsme použily na nové dresy, které jsou
červenočerné barvy, podobné dresům
družstva mužů a dětí Kunčic. Těmito
dresy reprezentujeme i na mezinárod-
ních soutěžích nejen SDH Kunčice

p.O. a firmu Kamila Šnyty, ale také sa-
motnou obec, protože na nich máme
obecní znak.

Byly bychom rády, kdyby se naše
družstvo rozrostlo o nové členky a nové
fanoušky.

Fanděte nám…

Posty v požárním útoku:
Pavla Šulcová košař
Petra Jalůvková nálivka
Martina Čajánková stroj
Radmila Korčeková béčka
Eva Magnusková rozdělovač
Erika Bartoníčková levý proud
Monika Ondruchová pravý proud

Poděkování sponzorům
Poděkování za podporu jak sboru dobrovolných
hasičů v Kunčicích p.O. tak i výjezdové jednotky
patří velké spoustě lidí. Abychom na nikoho ne-
zapomněli, chceme poděkovat všem, kteří v
současné době jakýmkoli způsobem pomáhají
SDH i JSDH v Kunčicích. Právě bez této po-
moci by naše práce nebyla efektivní a nemohli
bychom se zapojit do tolika akcí jako doposud.
Věříme, že nás i nadále budete podporovat.

Především bychom chtěli
poděkovat těmto sponzorům:
Petr Vykrut - Zahradní služby
Cestovní kancelář BOŠ - Marcel Matušák
Čerpací stanice - TRASO OIL s.r.o.
Ing. Vladimír Petrovský - Hotel a Caffe Silesia
Kamil Šnyta - Střechy
DS LOŽISKA s.r.o., Kopřivnice- manželé Krá-
lovi
Vítězslav Němec - Pekárna Vial
Jakub Němec - Palírna u Jakuba
Alan Janeček - Restaurace Osma, Ostrava
Miloš Cochlar - Soukromý zemědělec
Petr Cochlar - Soukromý zemědělec
Ing. Pavel Řezníček - Soukromý zemědělec
Daniel Macura - Soukromý zemědělec
Ing. Vojtěch Menšík - Soukromý zemědělec
Jaroslav Běčák - Soukromý zemědělec
Simona Macurová - Hospůdka na kopečku
Vlastimil Vícha - Restaurace na Huťařství
Martin Kotrík - Hospůdka na Maraláku
Alexandr Fajkus - Pila Kunčice
Marek Zádrapa - Cestovní služby
Lubomír a Tomáš Závodní - Instalatérství
Věra Dittertová - Občerstvení u přejezdu
Luděk Heinz - Autodoprava
Verena Holy
Iva Vrlíková - Restaurace Skalka
Marcela Byrtusová - Květinářství
Zdeněk Michálek - Hotel Ondřejník
PIZZERIE PEPE
Homolovi - Smíšené zboží u přejezdu
Tomáš Führer
Jalůvková Vlaďka
TRACON ELECTRIC - Havlíčkovi Zdeněk a
Lenka
AGRO PALKOVICE
MuDr. Františka Chovančíková
Věra Špinarová
Kunčická s.r.o.

V současné době se nám podařilo získat no-
vého sponzora a to p. Kamila Šnytu - STŘE-
CHY, který zakoupil družstvu žen nové dresy.

Děkujeme také všem sponzorům, kteří nás pod-
porovali v minulých letech, např. firmě Jurek
S+R, Bc. Michalu Pavlitovi, panu Václavíkovi,
panu Liboru Zpěvákovi, atd.

A v neposlední řadě také Obecnímu úřadu v
Kunčicích p.O.d obě jakýmkoli způsobem po-
máhají SDH i JSDH v Kunčicích. Právě bez této
pomoci by naše práce nebyla efektivní a nemohli
bychom se zapojit Děkují hasiči z Kunčic p.O.

Družstvo žen
SDH Kunčice
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U příležitosti MDD uspořádalo naše
sdružení MTB Ondřejník 30 5. 2009
3.ročník Závodu horských kol pro děti a

mládež. Počasí nám tentokrát nepřálo, ale
i tak se za deště a chladna sešlo 31 zá-
vodníků v devíti kategoriích. Nejmladší ka-
tegorie měly tratě v areálu školy (škvára,
tráva,asfalt) a byly tak alespoň ušetřeny
blátivého terénu, kterého si hojně užili
starší závodníci na delších tratích. Ihned

po dojezdu posledního závodníka do cíle
proběhlo vyhlášení výsledků. První tři zá-
vodníci v každé kategorii byli odměněni
medailí, diplomem a věcnými cenami.

Naši nejmenší cyklisté projevili své ob-
rovské nadšení nejen při jízdě na kole v
uplakaném počasí, ale i při kreslení téma-
tických obrázků, které jsou k nahlédnutí
v galerii na www.mtbondrejnik.cz. K dobré
pohodě jistě přispěly i sponzorské dary,

za které děkujeme následujícím společ-
nostem: pekárna VIAL, JUREK
S + R, lékárna Na poliklinice Frenštát
p.R., Šitavanc Sport Kopřivnice, Elektro
Expert Gola, Comels Frenštát p.R. Za po-
skytnutí prostoru pro konání závodů dě-
kujeme ZŠ a MŠ Kunčice p.O., panu
Niklovi a panu Macurovi.Občerstvení zaji-
stil hostinec U Draka. Už nyní se těšíme
na podzimní MTB Duatlon, který se bude
konat první říjnovou neděli.

MTB Ondřejník, Pavla Mynářová

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000
Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení VN 22kV, bude pře-
rušena dodávka elektrické energie pro část obce Kunčice pod
Ondřejnicí a tímto i pro Vaše odběrná místa.

Termín: 30. července 2009; Čas: 7:30-15:00 hod.
Termín: 31. července 2009; Čas: 7:30-15:00 hod.

Místo: Kunčice pod Ondřejnicí

Letáky: vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých

P O Z O R !
Po celou dobu tohoto ohlášeného přerušení dodávky elekt-

řiny se kdykoli na kterékoli části rozvodného zařízení může ob-
jevit životu nebezpečné napětí, popř. ohlášená doba přerušení
může skončit dříve. Proto je nutné z důvodů bezpečnosti pova-
žovat všechna rozvodná zařízení za zařízení pod napětím i po
celou dobu přerušení dodávky elektřiny

Ing. Zdeněk Fišárek,
hlavní technik přípravy

Závod horských kol pro děti a mládež

Plánované vypínání elektrické energie
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

V pondělí 8. června vyjeli žáci naší školy na
jednodenní exkurzi do Polska. Cílem exkurze
byla polská Osvětim, nejtragičtější místo ev-
ropských dějin. V Osvětimi, koncentračním tá-
boře známém jako Birkenau, zahynulo v době
2. světové války více než 1 a půl milionu lidí
z celé Evropy, především však Židů.

Naši žáci mohli na vlastní oči vidět
otřesné podmínky, ve kterých žili vězni, kteří
nebyli hned po svém příjezdu zavražděni
v plynových komorách. Nikoho nenechaly

chladným stovky dětských botiček, hraček,
kufrů, ani hromady lidských vlasů. K nepo-
chopení jsou podmínky malých dřevěných
kůlen, ve kterých se tlačilo až 1500 lidí.
Kdo a proč to mohl udělat? To byly otázky
našich dětí, otřesených z tohoto místa.
Naším dalším cílem byla rovněž památka
Unesco – Solné doly Wieliczka. Do dolů
jsme sešli po desítkách schodů, čekaly nás
zde expozice těžby soli od pravěku přes
středověk do současnosti, chodby, kde je

povoleno ochutnávat a doporučeno dýchat
z plných plic, jezírka s tak slanou vodou, že
se v nich nelze utopit, sály s restauracemi
a obchody a sály s nádhernou výzdobou,
jak jinak než ze soli, a lustry, také samá sůl.
Výzdobu však nedělali umělci, jak byste če-
kali, ale horníci. Průvodce nám nedělal
nikdo jiný než bývalý horník. Pak zbývalo
ještě něco 350 metrů pod zemí nakoupit,
vyjet důlním výtahem a honem zase domů.

Dana Heryánová, tř. uč.

Výjezd žáků 8. a 9. třídy
do polské Osvětimi a Wieliczky
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KARLA SVOLINSKÉHO

Poděkování
Dne 19.6.2009 proběhlo v prosto-

rách MŠ Karla Svolinského rozloučení
s předškoláky. Ráda bych touto cestou
poděkovala "všem dospělákům z ma-
teřské školy z Kunčic pod Ondřejní-
kem" - Nadi Svobodové, Šárce Fialové,
Renatě Klimešové, Zdeňce Kelové,
Věře Kahánkové a Janě Niklové- nejen
za toto velmi příjemné odpoledne, které
jsme společně strávili s našimi dětmi,
ale i za všechny ty další chvíle, dny a
roky ve školce.

Děkuji, že jste dětem byli vždy ná-
pomocni a svým individuálním přístu-
pem k nim nám pomohli z nich
vychovávat samostatně myslící tvořivé
osobnosti, přesně takové, jaké obec
Kunčice pod Ondřejníkem potřebuje.

Za rodiče předškoláků
Kateřina Menšíková

Sběr
PET lahví

Tak jako každý rok i letos od října
2008 do června 2009 byla vyhlášena ve
škole soutěž ve sběru PET lahví. Smys-
lem a cílem soutěže bylo přispět k eko-
logické výchově dětí a naučit je separaci
komunálního odpadu. Letošní rok byl
bohužel ve znamení nezájmu našich dětí,
protože celoroční akce se zúčastnilo
pouze 16 žáků z kunčické školy.

Společnými silami nasbírali celkem
136 kg PET lahví. Nejvíce se zapojili
žáci 1. třídy a všichni sběrači byli na
konci školního roku odměněni účast-
nickými diplomy a věcnými cenami.

Všem zúčastněným blahopřeji a dě-
kuji, že alespoň trošičku přispěli ke
zlepšení životního prostředí. Děkuji
také pomocníkům z 6. třídy (R. Kuchař,
M. Marozsová, V. Šupolová, J. Polá-
chová), kteří dobrovolně pomáhali se
sběrem a počítáním lahví.

A co dodat na závěr? Lahve se
budou sbírat i příští školní rok, takže ti,
kteří se letos nezúčastnili, se mohou po
prázdninách do soutěže zapojit.

Umístění jednotlivců:
1.místo - Cholevová Natali 1. třída
2.místo - Marozsová Markéta 6. třída
3.místo - Poledníková Lenka 1. třída
4.místo - Nikel Ondřej 1. třída
5.místo - Telváková Alena 9. třída
6.místo - Blažková Lucie 3. třída
7.místo - Fűhrerová Veronika 1. třída
8.místo - Saitl Tomáš 9. třída
9.místo - Toflová Klára 3. třída
10.místo - Chovančíková Eliška 1. třída
11.místo - Masmanidis Janis 1. třída
12.místo - Mrkva Jan 9. třída
13.místo - Šilbachová Lucie 3. třída
14.místo - Adamec Martin 1. třída
15.místo - Nytrová Anita 1. třída
16.místo - Sladký David 1. třída

Umístění třídy:
1.místo - 1. třída
2.místo - 9. třída
3.místo - 6. třída
4.místo - 3. třída
5.místo - 2. třída
6.místo - 8. třída
7.místo - 4. třída
8.místo - 5. třída

7. třída se sběru nezúčastnila.
Lenka Golová, organizátor akce

Soutěž Život kolem nás
Centrum ekologické výchovy při Schole

Humanitas Litvínov vyhlásilo v letošním
roce již 4. ročník soutěže pro třídní kolek-
tivy. Soutěž je vhodná pro věkovou kate-
gorii dětí 3. – 5. třídy 1. stupně základních
škol. Do této soutěže se přihlásilo také
sedm žáků 5. třídy: Radek Řezníček, Mar-
kéta Vyroubalová, Simona Rašková, Jan
Majer, Tomáš Jurek, Ondřej Šrámek a
Ivana Čajánková.

V soutěži se objevovaly otázky k zamyš-
lení nad tím, jak se běžný člověk chová, jak
pomáhá životnímu prostřední, co by mohl

udělat pro jeho zlepšení, jak by mohl pří-
rodě pomoci a ulehčit jí od škodlivých látek,
ale i otázky o vodě, o odpadech o stravo-
vání atd. Otázky soutěže souvisely s před-
měty prvouka, přírodověda a přírodopis,
popř. občanská nauka nebo zeměpis, či
školních seminářů zaměřených na pozná-
vání životního prostředí a přírody.

Soutěže se zúčastnilo 56 soutěžících
tříd a 963 soutěžících dětí. V této silné kon-
kurenci se kolektiv dětí z 5. třídy umístil na
krásném 3. místě. Všem soutěžícím moc
gratuluji. Pavla Mynářová, tř. uč.

Poznáváme povolání
I když žáci 2. ročníku stojí teprve na po-

čátku pomyslné cesty za svým povoláním,
učí se již nyní v rámci prvouky poznávat
práci lidí v jednotlivých profesích a také ctít
lidskou práci a hodnoty, které člověk vy-
tváří. Každý školák má již dnes svůj sen,
čím by chtěl být, proto se snažíme, aby děti
v každém ročníku poznaly některou z pro-
fesí blíže než jen prostřednictvím učebnice.
Letos dětem toto poznání umožnilo navští-
vení pekárny VIAL a firmy Jurek S+R, která
vyrábí stany a vybavení pro pobyt v přírodě.
V pekárně si děti prohlédly provozovnu a
poznaly, že cesta, která předchází konzu-
maci voňavého pečiva je velmi dlouhá a na-
máhavá. Seznámily se s celým procesem
výroby, nasály trochu vůně, a když sledo-

valy při práci cukráře, objevily také
už téměř zapomenuté slovo kremrole. V zá-
věru je čekalo sladké pohoštění od maji-
telky pekárny paní Němcové. I při další
návštěvě poznaly, že při vzniku např.stanů
spolupracuje hodně pracovitých rukou. Po
prohlídce dílen a seznámení se s výrobou
si děti vyzkoušely finální výrobky ve firemní
prodejně a ve vzorkovně se snažily v co nej-
kratším čase postavit stan. Během této čin-
nosti užily i trochu legrace. Také zde byli
malí návštěvníci obdarováni sladkostmi a
reklamním materiálem. Během obou ná-
vštěv se dětem dostalo milého přijetí. Dě-
kujeme majitelům obou provozů za
možnost návštěvy, trpělivý výklad a dárečky
pro naše děti. M. Jurková, tř. uč.
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V sobotu 6.6.2009 uspořádalo sdružení
rodičů a přátel dětí a školy při MŠ a ZŠ
Karla Svolinského zábavné odpoledne pro
děti a jejich rodiče. Přestože jsme měli sil-
nou konkurenci v podobě dětského dne
s populárním Bořkem stavitelem na Če-
ladné a s počasím to také nevypadalo nej-
růžověji, hřiště za školou se okolo 15
hodiny začalo plnit školními, předškolními
dětmi, dále dětmi v kočárcích a také vel-
kými „dětmi“ (rozuměj dospělými).

Co se dělo? Malí hasiči předvedli zásah
a ti velcí pro všechny připravili adrenalino-
vou soutěž o hasičského železného muže
– děti běžely s hadicí, sekali sekerou do
špalku, lezly po žebříku a táhly obrovskou
pneumatiku. Trasu plnou úkolů pro děti při-
pravili v lomu turisté, zábavně se poučit
mohly děti také u stánku ochránců přírody,
závodilo se na motorkách, jezdilo se na ko-

ních, kres-
lilo se na
asfalt, há-
zelo míč-
kem na cíl,
střílelo se
ze vzdu-
chovky. Za
v š e ch n y
činnosti byly děti odměněny sladkostmi či
drobnými dary. Také si mohly děti zakoupit
losy a vyhrát něco v tombole a na závěr ne-
chyběla tradiční laťka.

Adrenalinovým se ukázalo být vystoupení
sokolnické skupiny pod vedením pana
René Vrbického z Ostravy. Dravci přelétali
přímo mezi námi, někteří odvážní je dokonce
chytali přímo na ruku, nebo dělali dravcům
překážku. Sokolníci přijedou i na příští ples
SRPDŠ, takže se máme na co těšit.

Jediné co nám
počasí překazilo,
byla taneční zá-
bava, která měla
následovat večer,
ale náladu nám to
nezkazilo a nezbývá
než jen doufat, že
příště nám to vyjde.

Na závěr patří poděkování všem spon-
zorů, zejména paní Simoně Macurové
z Hospůdky na Kopečku a také těm, kteří
se na přípravě zábavného odpoledne po-
díleli (hasičům, turistům, ochráncům pří-
rody, fotbalistům, sokolnické skupině, paní
Renátě Macurové, paní učitelkám z mateř-
ské školy, panu řediteli ZŠ, členům
SRPDŠ, jejich rodinám a dalším).

DĚKUJEME!!!
Za SRPDŠ Michaela Šebelová

Dětský den
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Dne 25.6.2009 v 18:30 vyjela JSDH
Kunčice ke 4 zásahům spojených se
zvýšenou hladinou vody v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Jednalo se převážně o za-
topené sklepy, které jednotka odčerpala.

Poté byla JSDH Kunčice převelena
Operačním a informačním střediskem do
Frenštátu pod Radhoštěm, kde se měla
podílet na záchranných pracech.

Po dohodě s řícícím důstojníkem (Josef
Bernýšek z Územního odboru Nový Jičín)
byla JSDH Kunčice vyslána do Mořkova,
Hodslavic a Životic, kde měla provést zma-
pování celé situace. Na těchto místech byla
situace dost vážná a řídící důstojník neměl
přesné informace o událostech. JSDH do-
razila do Mořkova, kde bylo zjištěno, že se
řeka Jičínka rozlela z koryta a zpustošila
obec Životice a Žilinu. Do těchto obcí jsme
se však nemohli dostat, jelikož hladina vody
byla prozatím příliš vysoká. JSDH Kunčice
byla rozdělena na 2 skupiny. Jedna zůstala
v Mořkově, kde pomáhala s evakuací míst-
nímu obyvatelstvu a věnovala se průzkumu
alespoň takové části Životic, do které se
mohla dostat. Druhá skupina jela zmapovat
situaci do Hodslavic. Po příjezdu do Hod-
slavic bylo zjištěno, že je cesta do Nového
Jičína také neprůjezdná. Na zatopené sil-
nici JSDH Kunčice objevila vůz policie ČR
i s příslušníkem uvnitř. Ten se nemohl do-
stat ven a volal proto o pomoc. JSDH Kun-
čice provedla vytažení jeho vozidla pomocí
navijáku na silnici mimo ohrožení. Policejní
škoda octavia však byla nepojízdná.

Poté se JSDH po dohodě s řídícím dů-
stojníkem vrátila zpět do Mořkova, kde při-
pravovala postup do zatopených Životic.
Hladina vody v té době dosahovala cca 40
cm nad úroveň silnice, což by pro vůz CAS
16 MAN neměl být problém překonat.

Z předchozích průzkumů bylo zjištěno,
že ve většině domácností zůstali lidé a že
mnoho z nich se nemůže dostat pryč.
Navíc neměli pitnou vodu a jídlo.

Skupina v CAS 16 MAN pomalu po-
stupovala po proudu potoka a zjišťovala,
jakou pomoc lidé potřebují a následně se
jim snažila aspoň v nejnutnějších věcech
vyhovět. Při průzkumu jsme potkali staro-
stu obce Žiliny pana Hasílka. S ním JSDH
Kunčice navázala kontakt a získávala infor-
mace pro další zásahovou činnost.

Bylo zjištěno, že v dolní části obce (cca
2 km po proudu) se v domě nachází starší
paní, která nezbytně potřebuje pomoc.
Skupina se s CAS 16 MAN pomalu dostá-
vala obcí a zároveň prohlížela veškeré za-
topené automobily, zda v nich nikdo
nezůstal. Asi po 1 km byla JSDH zastavena
mužem, který potřeboval pomoci se svými
rodiči. Ti leželi nemohoucně v posteli ob-

klopeni vodou. JSDH je evakuovala do eva-
kuačního centra, které zřídila v místní faře.
Poté opět postupovala dále do dolní části
obce. Některé mosty byly zataraseny ná-
nosy a spadlými stromy, takže postup byl
velice pomalý a obtížný. Starosta obce byl
mezitím informován, že je v dolní části obce
pohřešován muž. JSDH dorazila na místo
kde měla být starší žena potřebující pomoc,
ale v té době již o ni bylo postaráno jinými
spoluobčany. Následoval další postup. Cel-
kem bylo ze svých domovů do evakuačního
centra evakuováno 5 osob.

JSDH se následně setkala s jednotkou
HZS z Bílovce. Po výměně informací s ve-
litelem jednotky jsme zjistili, že Bílovec
bude odvelen do Kunína, kde měla Jičínka
právě kulminovat. JSDH Kunčic dorazila na
místo, kde byl pohřešován muž. Žena, která
jej pohřešovala byla ve velkém šoku a psy-
chicky velmi špatně. Povolal jsem proto na
místo psychologa, avšak z důvodu jejich
nedostatku, přijel až za 12 hodin.

Druhá skupina JSDH Kunčice byla me-
zitím posílena o JSDH Veřovic a Bordovic.
Tyto jednotky prováděly průzkum Životic
dům od domu a snažili se zjistit, jestli
opravdu nikdo není v nouzi. Nabízeli bale-
nou vodu, různé tyčinky a sladkosti.

Další komplikací bylo, že z plynové sta-
nice v centru obce unikal plyn. Proto byla
na místo svolána SMP (plynaři), kteří měli
unikající plyn zastavit. Asi po půl hodině se
jim to podařilo. První skupina se po dohodě
se starostou dostavila na Obecní úřad,
jehož součástí byla i večerka. Majitelka ve-
čerky byla požádána, aby poskytla potra-
viny a balenou vodu pro postižené a
zasahující.

Poté se obě skupiny spojily a prochá-
zely téměř všechny domy v obci, kde se
ptali na zdravotní stav lidí. Také nabízely zá-
kladní potraviny a balenou vodu.

Ve 4 hodiny ráno byla na obecním
úřadě svolána protipovodňová komise, kde
od JSDH Kunčic zasedali 2 členové (Voj-
těch Kahánek, Pacel Kahánek). Bylo roz-
hodnuto, že veškeré síly a prostředky
budou nasazeny na odklízení škod. Přede-
vším na zprovoznění místní komunikace tak,
aby mohla přijet těžká technika a zprovoz-
nění mostů (které zbyly) na vedlejší komu-
nikace. Dále se starosta soustředil na
opravení elektické sítě a plynového potrubí,
zajištění těžké techniky pro odklízení a za-
jištění pitné vody pro občany. JSDH Kun-
čice, Veřovice a Bordovice postupovaly
most od mostu a odstaňovaly z mostů na-
plaveniny.

Mezitím část JSDH jela s místostarost-
kou obce do Nového Jičína pro balenou
vodu a základní potraviny pro místní ob-
čany. Jedna z lávek byla velmi zanesena na-

plaveninama a nebylo v silách jednotek ji
zprůchodnit. Proto byla situace nahlášena
na operační středisko a to povolalo těžkou
techniku z Hlučína (hasičský záchranný
útvar).

Při cestě dopravního automobilu JSDH
Kunčic z Nového Jičína si řidič všiml po-
divného předmětu na břehu potoka, prů-
zkumem zjistil, že se jedná o tělo
pohřešované osoby. Na místo byla přivo-
lána zdravotnická záchranná služba a kri-
minální policie.

V této době ( okolo 9 hod. ráno) se již
na místo události dostavovaly i jiné JSDH a
jednotky HZS. Nejprve přileja JSDH Starý
Jičín, která pomohla naší jednotce s vypro-
štěním automobilů, které zůstaly v potoce.
V těchto automobilech se mohly nacházet
osoby, takže je bylo nutné vytahovat z vody
a prohledávat.

Na místo události se dostavily jednotky
policie ČR a pomáhaly s vyprošťováním aut
z potoka. Také dorazil vyprošťovací auto-
mobil z územního odboru Nový jičín.

JSDH Kunčice dále provedla vypro-
štění nákladního automobilu, který zůstal
částečně zaklíněn v potoce. Jelikož byla
JSDH Kunčice po více než 14 hodinách
velmi unavená a na místo se začaly sjíždět
další jednotky, bylo rozhodnuto, že se vrátí
společně s JSDH Veřovice a Bordovice na
základnu a v případě jakýchkoli dalších
komplikací se vrátí zpět na místo události.

Hladina potoka se již však nadále ne-
zvyšovala a proto se již JSDH Kunčice na
místo události nevracela.

Veškeré náklady na zásah JSDH Kun-
čice p.O. budou proplaceny formou kraj-
ské dotace.

Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem zasahujícím hasičům JSDH Kunčic,
Veřovic a Bordovic, kteří neúnavně a bez
jakýchkoli komentářů plnili mé rozkazy. Jme-
novitě to jsou tito:

Pavel Kahánek, Tomáš Závodný, Tomáš
Máca, Adam Čajánek, David Čajánek,
Marek Cochlar, Tomáš Maralík, Václav Co-
chlar, Josef Korček, Radim Káňa, Petr
Vaněk, Miroslav Kahánek, Petr Pavlíček, Jiří
Pavlíček, Jindřich Závodný, Pavel Mikulka,
Emil Hučík, David Káňa (příprava)

Velké poděkování si zaslouží také sta-
rosta obce Životice Pavel Hasílek, který
přestože jeho dům zasáhla povodeň také,
se dokázal zapojit do záchranných prací v
obci, pomáhal každému, kdo potřeboval a
bezchybně řešil celou situaci.

Za spolupráci všem děkuji:
Bc. Vojtěch Káhánek

Fotografie naleznete na str. 1.

Povodneň Životice z pohledu JSDH Kunčice p. O.
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Republikové finále soutěže mládeže
v přírodě Medvědí stezkou v Kunčicích pod
Ondřejníkem

Soutěž mládeže v přírodě (SMP) je
součástí základního programu činnosti
České asociace sport pro všechny na
úseku cvičení a pobytu v přírodě. Medvědí
stezka je turisticko orientační běh dvou-
členných hlídek s plněním různých úkolů na
stanovištích jako jsou např. vázání uzlů,
práce s mapou, azimuty, tábornické do-
vednosti, poznávání zvířat, stromů, rostlin,
různé hody a odhady, zdravověda, vlasti-
vědné znalosti, překonávání lanových pře-
kážek, zkouška fyzické zdatnosti a
samozřejmě běh v přírodě. Tyto závody mají
okresní kolo, krajské kolo a republikové fi-
nále. V Kunčicích pod Ondřejníkem se již
konaly v minulých letech okresní kola a 3x
krajská soutěž. Všem organizátorům a sou-
těžícím se v Kunčicích p. O. líbilo jak pro-
středí areálu u ZŠ K. Svolinkského tak
organizace závodů, které by nešlo dosáh-
nout bez skvělé základny místní tělový-
chovné jednoty a Moravskoslezské krajské
asociace sportu pro všechny.

Republikové finále se konají každý rok
v jiném kraji. Vloni jsme se rozhodli uspo-
řádat republikové finále v Moravskoslez-
ském kraji. Po dobrých zkušenostech
z krajských kol a především dostatečné
ubytovací kapacitě objektů Václava Kr-
košky (asi 450 míst) se rozhodlo uspořá-
dat republikové finále v Kunčicích p. O.

Za ASPV Vít Majerek

MEDVĚDÍ STEZKA
– KRAJ

30. května se v Kunčicích u ZŠ konalo
krajské kolo turisticko-orientačního závodu
Medvědí stezkou. Do tohoto závodu po-
stoupilo z okresního kola 8 kunčických hlí-
dek. Ikdyž počasí zrovna nepřálo a trasa
byla velmi obtížná, naše hlídky dopadly
velmi dobře. Jak by ne, k vítězství je nevedla
jen vidina, že postoupí do republikového fi-
nále, ale také nepěkná představa, že pokud
neuspějou, budou místo závodění ve finále
škrábat brambory. Na 1. místě se umístily
tyto hlídky: Anna-Marie Holušová a Lucie
Řezníčková, Michael Jurek a Marek Šigut,
Karolína a Kristýna Vyroubalovy, Martin Kr-
koška a Tomáš Daníček. 2 místo: Robert
Polách a Kryštof Střálka. Na třetím místě
pak Markéta Vyroubalová a Hana Poláš-
ková, Gabriela Mynářová a Hana Polední-
ková. Na stupínek se nevešli jen Lukáš
Daníček a Michal Štulc, kteří ale také ob-
sadili krásné 5. místo.

ATLETIKA
12. -13. června odjelo našich šest spor-

tovců: Natálie Laura Mynářová, Eliška Ma-
jerková, Tomáš Jurek, Jan Majer, Anna-Marie
Holušová a Karolína Vyroubalová reprezen-
tovat Moravskoslezský kraj a Kunčice p. O.
na republikové finále v atletickém čtyřboji
do Brandýse nad Labem. V sobotu za velmi
teplého počasí měřili své síly s nejlepšími
atlety z každého kraje. Mezi velkou konku-

rencí si vedli dobře. Nejlepšího umístění do-
sáhl Jan Majer, který mezi 42 konkurenty
obsadil krásné 7. místo. A také Karolína Vy-
roubalová, která ve své skupině obsadila
10. místo. Děkujeme Pavle Mynářové za
dozor na těchto závodech.

MEDVĚDÍ STEZKA
– REPUBLIKA

Po krajských závodech se už všechno
připravovalo na snad největší sportovní
akci konanou v Kunčicích: Republikové fi-
nále ČASPV- SMP- Medvědí stezkou. Již
dlouho předem se připravovaly všechny ne-
zbytné věci pro tak velkou akci. Muselo se
připravit zázemí pro stovky sportovců, zma-
povat a připravit trasa. Tohle všechno se
organizátorům, Moravskoslezské krajské
ASPV, regionálního centra SPV Opavko a
především členům z odboru ASPV Kunčice
p. O., povedlo na výbornou.

V pátek 19. června se do naší vesnice
v jedenácti autobusech sjelo přes 400 nej-
lepších sportovců, trenérů, organizátorů a
rozhodčí z jedenácti krajů ČR. Ubytování
bylo zajištěno v areálu Václava Krkošky a
ubytovně Mládí.

V sobotu 20. června ráno bylo slav-
nostní zahájení závodu, kde nesměla chy-
bět ani česká hymna. V 9 hodin už vyběhla
na trať první hlídka. Naše hlídky, kterých se
do finále dostalo 6, vyběhly na trať kolem
poledne. Počasí nám moc nepřálo, trať byla
zablácená a jedna z nejtěžších, které kdy
ve finále Medvědí stezky byly, nejen kop-

Oddíl ASPV informuje
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covitým terénem na úpatí hory Ondřejník,
ale i úkoly, které byly pro závodníky připra-
veny. Všechny naše hlídky doběhly do cíle
v pořádku. Po tomto výkonu někteří z nás
usnuli, ale mnoho z nás mělo ještě energie
dost, a jelikož pořád drobně pršelo, zašli
jsme do ZŠ na besedu o šelmách v Bes-
kydech. Po večeři byl v plánu táborák, ale
počasí se neumoudřilo ani navečer. Místo
táboráku jsme se zabavili v tělocvičně.
Hrálo se spoustu zábavných her a po chvíli
už v tělocvičně nebylo k hnutí. Sešlo se tam
mnoho lidí ze všech končin ČR. Zpívalo se
a hrálo se na kytaru dlouho do noci.

V neděli 21. června ráno jsme už netr-
pělivě čekali na slavnostní vyhlášení vý-
sledků. Naše hlídky se v republikové
konkurenci neztratily, a naopak většinu
svých konkurentů porazily. Republikové ti-
tuly za první místa si odnesli: Robert Po-
lách a Kryštof Střálka, Karolína a Kristýna
Vyroubalovy, Martin Krkoška a Lukáš Daní-
ček. Druhé místo obsadili: Michael Jurek a

Marek Šigut, Markéta Vyroubalová a Zu-
zana Kunzová a na krásném čtvrtém místě
se umístily Anna-Marie Holušová a Lucie
Řezníčková. Výherci si odnesli krásné me-
daile, plyšové medvídky a dárkové balíčky
od firmy Jurek S+R. Naše hlídky také vý-

razně přispěly k celkové výhře Moravskos-
lezského kraje, za který závodily. Po celko-
vém součtu bodů Moravskoslezský kraj
naprosto bezkonkurenčně vyhrál mezi
všemi kraji a vyhrál plyšového medvěda a
nádherný pohár, který o týden později při
našem závěrečném táboráku na zakončení
cvičení a oslavu výhry přetékal šampusem.

Za našimi úspěchy a perfektní organi-
zací nejen krajských, ale teď už i republiko-
vých závodů nestojí jen naše snaha. Je to
především skvělé zázemí, které jsme
s opravou Sokolovny získali, snaha cviči-
telů manželů Majerkových, které stojíme
spoustu volného času a zničených nervů,
a také sponzoři: OÚ Kunčice p. O., fa
JUREK S+R. Tímto bych jim za všechny
chtěla moc poděkovat. Dále patří náš dík
Vladimíře Šigutové, která na nás po celé tři
dny dohlížela, Taťáně Holušové a MUDr.
Janu Chovančíkovi za zdravotnické služby,
PeadDr. Zdeňku Šrubařovi za fotodoku-
mentaci celé akce, Aleně Pavláskové,
Magdě Maralíkové a Haně Poledníkové za
dozor na cestě při závodě, Miroslavu Holu-
šovi, Zuzaně a Vítu Majerkovým za služby
na stanovišti, Markétě Jurkové za provázení
v Galerii Karla Svolinského, Miroslavě Ma-
curové, Ivaně Řezníčkové a Zdeňce Křen-
kové za dozor na ubytovně a v ZŠ, Václavu
Krkoškovi a jeho zaměstnancům za pěkné
ubytování výbornou stravu, našim sou-
kromě hospodařícím zemědělcům, kteří
umožnili vést trať závodu přes jejich po-
zemky a starostovi obce Bc. Michalu Pav-
litovi za účast na slavnostním zahájení a
vyhlášení a předávání medailí.

Za kunčické závodníky
Karolína Vyroubalová

Poděkování
Všem kunčickým závodníkům odboru
ASPV, kteří se tento rok zúčastňovali
soutěží ať již v gymnasti- ce, atletice
nebo medvědí stezce děkujeme za re-
prezentaci naší tělovýchovné jednoty a
obce. Medailistům gratulujeme a pře-
jeme jim úspěchy v dalších letech.

Cvičitelé Zuzana a Vít Majerkovi

Kancelář: 596 888 777
Tel.: 604 999 442

603 774 788
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Uhelné sklady
– fa Piskořová
Frýdlant n. O.

Ceník paliva:
Hnědý ořech 2 (drobný) 235,- Kč/q
Hnědý ořech 1 305,-Kč
Hnědá kostka 315,-Kč
Černý ořech 460,- (OKR), 470,- (PL)
Koks oř. 2 (drobný) 540,- (OKR)
Otopová směs, oř. 1, koks OKR 580,-
Topná směs 214,-
Brikety 418,-

Ceník štěrků, písku:
Písek 41,- Kč/q
Štěrk 0 – 4 54,- Kč + kamení
Štěrk 0 – 22 49,- Kč + drobný kámen
Struska 49,- Kč

Ceny včetně 19% DPH

Provozní doba
po – čt: 7.00 – 15.00 hod.
pátek: 7.00 – 16.00 hod.

od května do září prodej i v sobotu
8.00 – 11.00 hod.

tel.: 558 677 708
mob.: 606 182 392, 602 443 669

Koupím stavební pozemek v Kunčicích
pod Ondřejníkem, nejraději o rozloze

1500 – 3000 m2.

Kontakt: mikal2@seznam.cz,
telefon 607 292 700

Prodám palivové dříví
buk, nařezané metry

nebo špalky dle dohody

cena 1.300,- Kč
za prostorový metr

Možnost odvozu odběrateli.

tel. č. 603 315 738



Zelený pažit s.r.o., Žákovská 842/27, 709 00 Ostrava, mobil 603 528 198
e-mail: zelenypazit@volny.cz, www.zelenypazit.cz

realizace nových sportovních
ploch s přírodním trávníkem

rekonstrukce a renovace
fotbalových hřišť

instalace automatických
závlahových systémů

regenerace a ošetřování
sportovních trávníků

výstavba fotbalových hřišť
a tréninkových ploch
s umělými trávníky

budování víceúčelových hřišť
a školních areálů

s umělými povrchy

prodej travních osiv
a speciálních hnojiv

Přijmeme pracovníka pro obsluhu traktorů a speciální techniky.
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Slavnostního otevření Sokolovny se zú-
častnili také poslanci za ODS Pavel Hrn-
číř a Karel Sehoř, kteří se zasloužili o
získání státní podpory ve výši 8 miliónů
Kč. Bez této dotace by rekonstrukce tě-
locvičny a výstavba nové části Soko-
lovny byla pro obec příliš nákladnou.

Fotografie ze slavnostního otevření sokolovny
dne 13. června 2009


